Bezpieczne wakacje Wirydarz muzyczny
Maj – czerwiec 2019
nr 244
Rok XXX
issn 1508-9290

egzemplarz
bezpłatny
Dwumiesięcznik informacyjno-kulturalny miasta i gminy Stary Sącz

20 lat temu

w Starym Sączu

NA WSTĘPIE
W numerze m.in.

Słowem naczelnego

Informacje

Celadon i Róża

Konwent Wójtów
i Burmistrzów Powiatu

s. 5

Informacje

Pieniądze na drogi

s. 6

Ekonomia i pieniądze

Ranking Gmin

s. 7

Ekonomia i pieniądze

Bezpieczne wakacje

s. 10

Temat wydania

Pielgrzymi
u stóp klasztoru

s. 12

Wydarzenia

Wirydarz muzyczny

s. 17

Wydarzenia

Gala ludzi kultury

s. 18

Małżeństwa z miłości w rodzinach królewskich nie były częste. Chlubnym wyjątkiem są król Jan III Sobieski i królowa Marysieńka. Mawiano, iż pomimo trapiących
ją dolegliwości (jeszcze przed ślubem cierpiała na bóle zębów, od których dostawała silnych migren), jej oczy były tak żywe i tak błyszczące, że żadnemu malarzowi nie
udało się uchwycić w pełni jej spojrzenia. Do historii przejdą ich miłosne listy ukazujące obraz niezwykle wyrazistego uczucia. To najprawdopodobniej pod ich wpływem
król zechciał być rycerzem, naśladując ideały średniowiecznej miłości. Zakochani
używali swoistego szyfru, w których miłość to pomarańcze, odór – zdrowie, a listy –
konfitury. Sobieski Marysieńkę nazywał „Różą”, „Bukietem”, „Jutrzenką” lub „Esencjami”, a ona jego „Celadonem”, „Prochem” albo „Sylwandrem”.
Ich wesele trwało pięć dni. Król w listach skarżył się na skutki uboczne małżeńskiej wierności. W jednym z nich (a zachowało się ponad sto) użalał się nad rozstaniem: Nie racz mi za złe mieć: mnie nie kapucynem ani kamedułem natura stworzyć
chciała. Wszyscy na świecie ludzie, którzy mię znali, wierzyć temu nie mogli, abym
się jedną żoną obejść mógł, a ja i z tą jedną cały rok już nie mieszkam, co […] zdrowiu tak szkodzi, że już nie może bardziej. Ustawiczna gorączka dzień i noc, krosty
po ciele, dymy do głowy takie, że się ledwie nie rozpada. Kiedy indziej zaś pisał: Ja
tylko o to proszę, abyś się zmiłowała nad uwiędłym już Celadonem, a odżywiła go
ślicznością swoją, która by i z grobu człowieka do siebie przywabiła. Zmiłuj się, zmiłuj, śliczna dobrodziejko, niech lata nasze tak marnie nie idą. Niech to uczucie, po
ponad trzech wiekach, kiedy król Jan III Sobieski wracał z bitwy pod Wiedniem przez
Stary Sącz (i pisał, że to jest bliższa droga, ale niecnotliwie zła) powróci tego lata, aby
obrócić się w jakąś kroplę dżdżu albo rosy, a spaść na najśliczniejszą busieńkę, abo
na którąkolwiek partię najwdzięczniejszego ciała.
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Liczba, która cieszy

150 000,00 zł
Na taką kwotę burmistrz Jacek Lelek
otrzymał promesę na modernizację dróg
dojazdowych do gruntów rolnych.
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Rada Miejska w Starym Sączu
8. i 9. sesja Rady Miejskiej

Wotum zaufania

P

W tym roku samorządy pierwszy raz
muszą przygotowywać taki raport.
Jego prezentacja to obszerne omówienie inwestycji, działań i projektów,
które wpisują się w strategię rozwoju
gminy. Burmistrz dziękował radzie za
zaufanie i odwagę w podejmowaniu
decyzji, podkreślał, że rozwój gminy to
wspólny sukces: rady, kierowników referatów, pracowników urzędu, wreszcie
mieszkańców, którzy aprobują zaproponowane i realizowane kierunki rozwoju
i mocno udzielają się w stowarz yszeniach,
fundacjach
i kołach gospodyń wiejskich i miejskich. Odbyło
się oczywiście
głosowanie nad
absolutorium. Tutaj rada również była
jednogłośnie za udzieleniem absolutorium z wykonania
budżetu.
– Bardzo dziękuję i się cieszę, a cieszę się najbardziej z tego, że jesteśmy razem, dyskutujemy, rozmawiamy, czasem się spieramy w różnych
sprawach, ale wszyscy wiemy, że dla
nas najważniejsi są mieszkańcy, najważniejszy jest Stary Sącz, miasto
i gmina, nasza wspólnota – mówił burmistrz Jacek Lelek. – To najważniejsze
przesłanie dzisiejszego dnia. Mam nadzieję, że nie zawiodę, nie zawiedziemy. Bardzo dziękuję współpracownikom, a Państwu dziękuję za zaufanie.
To, które kiedyś dostałem i to które
dostaję dzisiaj. Dziękuję również za olbrzymią pracę pani skarbnik i mojemu
zastępcy Kazimierzowi Gizickiemu.
Rada Miejska zatwierdziła ponadto
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2018 rok, a oprócz
tego przyjęła regulamin udzielania
dotacji do wymiany niskowydajnych
i nieekologicznych palenisk i kotłów
węglowych.

FOT. Rafał Kamieński

odczas IX Sesji Rady Miejskiej
w Starym Sączu panie i panowie
radni udzielili jednogłośnie wotum zaufania burmistrzowi po prezentacji raportu o stanie gminy i absolutorium
z wykonania budżetu.

W

ażna deklaracja padła na VIII sesji Rady
Miejskiej.
Podczas sprawozdania z działalności burmistrz Jacek Lelek
zaznaczył, że przygotowana zostanie uchwała dotycząca przeznaczenia pieniędzy zabezpieczonych na
zadania w ramach budżetu obywatelskiego na walkę ze smogiem. Budżet Obywatelski z różnych przyczyn,
m.in rozporządzenia RODO nie będzie
realizowany. Za 400 tys. zł uda się dofinansować wymianę około 100 palenisk na nowe ekologiczne piece gazowe. Rada Miejska uchwałą przesunęła
pieniądze na dofinansowanie przyłączy do kanalizacji. W tym roku udało
się podpiąć 112 nowych gospodarstw
do sieci kanalizacyjnej. Zaproszenie
na sesję przyjęli posłowie na Sejm RP
Andrzej Czerwiński i Jan Duda. Rada
podjęła uchwałę zmieniającą zapisy
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z gminami: Rytro, Piwniczna–Zdrój, Łącko w przedmiocie
przyjęcia do realizacji zadania publicznego, jakim jest objęcie mieszkańców
tych gmin usługami świadczonymi
przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Starym Sączu. Nastąpiły ponadto zmiany w Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu. Andrzej Myjak zastąpił
w nich Stanisławę Mardułę, która złożyła mandat radnej. (RKA)
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Forum Polska–Węgr
y
w Starym Sączu

FOT. R. Kamieński
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Bonifacy Wolak odszedł
w wieku 70
lat. Był symbolem wielkiej historii
i nwe s t yc y j nej Starego
Sącza w najciekawszym
okresie rozwoju gminy.
Pracę w Urzędzie Miejskim zaczynał w 1995 roku jako prawa
ręka burmistrza Mariana Cyconia. Potem współpracował z burmistrzem Marianem Kuczajem,
potem znowu przez 9 lat z burmistrzem Marianem Cyconiem, a od
roku 2012 z obecnym zarządem
gminy. Nadzorował gminne inwestycje również po przejściu na
emeryturę w grudniu 2017 roku.
Odcisnął swoją rękę na każdej inwestycji prowadzonej w Gminie
Stary Sącz przez ostatnie dziesięciolecia. Dokładny, skrupulatny, życzliwy i fachowy, zawsze
miał na uwadze, że urzędnik jest
dla mieszkańca, dla niego pracuje
i na jego korzyść działa. (red)
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Przyjaciel Starego Sącza Cséby Géza
konsulem honorowym RP w Keszthely
W uroczystości otwarcia placówki
konsularnej i w specjalnej sesji Rady
Miasta Keszthely z okazji dni miasta
uczestniczyła delegacja Gminy Stary Sącz.
Delegacja Gminy Stary Sącz uczestniczyła w Keszthely w historycznym
wydarzeniu. 1 czerwca kronikarze polsko-węgierskich kontaktów, historycy
dyplomacji zanotowali, że honorowym
konsulem Rzeczypospolitej Polskiej
w Keszthely został wielki przyjaciel
Starego Sącza dr Géza Cséby. Gratulacje nowemu konsulowi składali zastępca burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki, wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Sławomir Szczepaniak,
Grażyna Leśniak, kierownik Referatu
Rozwoju Lokalnego i Promocji Rafał
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Kamieński.
Konsulat w Keszthely to druga, po
Segedynie tego typu placówka na Węgrzech. W otwarciu nowej placówki
uczestniczyli ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie prof.
Jerzy Snopek i konsul Marcin Sokołowski oraz delegacja Piwnicznej-Zdroju (burmistrz Dariusz Chorużyk,
przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Adam Musialski, radny Wiesław Keklak i Lucyna Latała-Zięba, znawczyni
Węgier i inicjatorska wielu polsko-węgierskich inicjatyw). Otwarcie konsulatu poprzedziła uroczysta sesja Rady
Miasta Keszthely, z okazji Dni Miasta,
podczas której uhonorowano osoby,
które położyły różne zasługi dla miasta. W tym zacnym gronie znalazł się
również Géza Cséby. (red)

FOT. RAFAŁ Kamieński

Zmarł Bonifacy Wolak
– wieloletni pracownik
Urzędu Miejskiego
w Starym Sączu i były
kierownik Referatu
Inwestycji

Samorządowcy
u stóp Świętej Kingi

FOT. RAFAŁ Kamieński

Już po raz szósty na coroczne
święto swojej patronki, św.
Kingi do Starego Sącza przybyli
przedstawiciele samorządów
z całej Małopolski.

FOT. UMIG

Konwent Wójtów i Burmistrzów
Powiatu Nowosądeckiego

Konwent zdominowała problematyka rozbudowy infrastruktury drogowej w regionie. Samorządowcy
podpisali także deklarację o wzmocnieniu współpracy z WUP na rzecz
nowych możliwości rozwoju zawodowego osób dorosłych.
O planach budowy i przebudowy dróg
krajowych i wojewódzkich, dofinansowaniu projektów z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz programach
aktywizujących bezrobotnych rozmawiano podczas dzisiejszego Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu
Nowosądeckiego. Spotkanie z samorządowcami, w którym uczestniczyli m.in. wojewoda małopolski Piotr
Ćwik oraz marszałek województwa
małopolskiego Witold Kozłowski, prowadził starosta nowosądecki Marek
Kwiatkowski.
Konwent zdominowała problematyka rozbudowy infrastruktury drogowej w regionie. Wojewoda Piotr Ćwik
przypomniał, że gdy w 2018 r. uruchamiano Fundusz Dróg Samorządowych
dysponowano kwotą zaledwie 36 mln
zł. – Samorządy z Małopolski zgłosiły wówczas wnioski na łączną kwotę
360 milionów złotych – mówił wojewoda. – To pokazuje, jak wielka była

skala potrzeb w tym zakresie.
W tym roku małopolski FDS dysponuje już znacznie większymi środkami w wysokości ok. 300 mln zł. To
daje gwarancję, że w zasadzie wszystkie wnioski złożone przez samorządy
mają szansę na dofinansowanie.
O możliwości rozwoju zawodowego
mieszkańców Małopolski, w tym nowych programach wspomagających
rozwój kariery zawodowej, mówili
marszałek Witold Kozłowski oraz dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie Jan Gąsienica-Walczak.
O tym, jak ważne jest zapobieganie
wykluczeniu zawodowemu Małopolan
wspomniał starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, który podpisał dziś
deklarację o wzmocnieniu współpracy z WUP na rzecz nowych możliwości
rozwoju zawodowego osób dorosłych.
Zakłada ona m.in. upowszechnianie
informacji oraz umożliwianie mieszkańcom Powiatu dostępu do projektów „Kierunek Kariera”, „Kierunek
Kariera Zawodowa” oraz „Nowy Start
w Małopolsce”. Porozumienie to podpisali także uczestniczący w konwencie wójtowie i burmistrzowie z terenu miasta i powiatu nowosądeckiego.
(red)

Tegoroczne spotkanie miało wymiar szczególny – rok 2019 jest nie
tylko rokiem Jubileuszu XX-lecia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Małopolsce, ale to właśnie 20 lat temu
Ojciec Święty dokonał na starosądeckich błoniach kanonizacji błogosławionej Kingi. Po pokłonieniu się
swojej patronce w Klasztorze ss. Klarysek uczestnicy uroczystości świętowali w starosądeckim „Sokole”.
Wśród zgromadzonych w Centrum
Kultury i Sztuki im. Ady Sari obecni byli m.in. doradca Prezydenta RP
Piotr Nowacki, ks. prof. Stanisław
Sojka, ks. dr Marcin Kokoszka, wicemarszałkowie województwa Łukasz
Smółka i Tomasz Urynowicz, posłowie na Sejm RP: Anna Paluch, Jan
Duda, Wiesław Janczyk oraz Józef Leśniak, radni województwa, sekretarz
województwa Wojciech Piech, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad oraz przedstawiciele
administracji publicznej. Nie zabrakło
gospodarzy gminy Stary Sącz burmistrza Jacka Lelka i jego zastępcy Kazimierza Gizickiego. Samorządowców
i zaproszonych gości powitał marszałek Witold Kozłowski. (red)

Ważne, by mieć plan i wizję rozwoju
3 czerwca w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu
odbyły się warsztaty organizowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego dotyczące tworzenia nowej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do
2030 roku. W warsztatach wzięli udział burmistrz Jacek
Lelek, przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
Andrzej Stawiarski i Piotr Dyrek, kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.
Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął już harmonogram prac nad strategią. Marszałek dodał, że na przełomie sierpnia i września uda się przyjąć projekt strategii,
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uwzględniającej wyniki pierwszej edycji debat regionalnych. Następnie dokument zostanie przedłożony do konsultacji społecznych na terenie całego województwa, które
zakończą się w marcu 2020 r. – Takie spotkanie to bardzo
dobra inicjatywa – dodaje burmistrz Jacek Lelek. – Nie tylko dlatego, że dialog i głosy różnych stron powinny być podstawą do budowania tego typu dokumentów. Dla nas interesujące jest to również z tego punktu wiedzenia, że sami
niebawem przystąpimy do opracowywania nowej strategii
dla naszej gminy. Taki plan pozwala rozważnie wytyczać
cele w rozwoju gminy i musi się wpisywać w plan wyższego
rzędu, czyli właśnie wojewódzki czy krajowy. (RKA)
maj – czerwiec 2019 5

INFORMACJE

Burmistrz Jacek Lelek odebrał
w Krakowie promesę na
modernizację dróg dojazdowych
do gruntów rolnych. Promesa ta to
dokument zapewniający o wsparciu
w wysokości 150 tys. zł.
Spotkanie w sprawie dotacji odbyło
się podczas trwającego w Krakowie
Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast. Uczestniczyli w nim
także radni województwa: Stanisław
Bukowiec i Filip Kaczyński. Promesy
wręczali wicemarszałkowie Łukasz
Smółka i Tomasz Urynowicz.
– Wsparcie działań z zakresu
ochrony gruntów rolnych na rzecz
modernizacji dróg dojazdowych stanowi jedno z ważniejszych działań
samorządu województwa. Przekazane środki wpłyną na poprawę warunków dojazdu do pól i gospodarstw
rolnych dla wielu mieszkańców Małopolski – podkreślił wicemarszałek
Łukasz Smółka.
– Każde dofinansowanie jest dla
nas ważne – dodał burmistrz Jacek
Lelek. – Gmina oczywiście dołoży do
tej sumy swoją pulę. Tylko korzystając z różnych źródeł i możliwości finansowania możemy odpowiadać na
potrzeby mieszkańców. Środki finansowe na ten cel pochodzą z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. (RKA)

Samorządowe lekcje
Ponad 330 uczniów klas ósmych ze starosądeckich podstawówek i ostatnich klas gimnazjów uczestniczyło w lekcjach samorządowych organizowanych urząd miejski.

FOT. UMIG

Pieniądze na drogi
dla rolników

Zakończył się tegoroczny cykl wymyślonych przez burmistrza Jacka Lelka i często przez niego prowadzonych lekcji samorządowych
dla ostatnich szkolnych roczników.
Uczniowie dowiedzieli się co nieco
o funkcjonowaniu urzędu miejskiego, istocie samorządu, o budżecie,
inwestycjach, planach, o samej gminie i historii Starego Sącza. Mogli
też zadawać pytania, z czego dość
chętnie korzystali. Sami też musieli pogłowić się nad pytaniami burmistrza o podstawowe rzeczy dotyczące Gminy Stary Sącz. Uczniowie
z największą wiedzą w nagrodę dostawali gadżety.

Lekcje prowadzili pod nieobecność
burmistrza sekretarz Daniel Śmierciak i zastępca burmistrza Kazimierz
Gizicki.
– Wydaje mi się, że to pożyteczna
inicjatywa, która oczywiście w dużym uproszczeniu uświadamia, jak
funkcjonuje samorząd, skąd ma pieniądze, kto decyduje o ich wydawaniu
i ile kosztuje choćby budowa i utrzymanie dróg, czy sal gimnastycznych.
– komentuje burmistrz Jacek Lelek.
– To nie tylko czysta wiedza, ale też
lekcja tożsamości i próba wejrzenia
w to, jak funkcjonuje mała ojczyzna.
Mamy obowiązek wychowywać świadomych obywateli. (red)

FOT. UMIG

Polsko-słowackie spotkanie
w Warszawie
W Instytucie Słowackim w Wars z a w i e
spotkali się
burmistrzowie Lewoczy i Starego Sącza. Mirosław Wilkowski i Jacek Lelek rozmawiali o współpracy miast partnerskich,
w tym o wzajemnej prezentacji i promocji.
Efektem współpracy dyrektora Instytutu Słowackiego
w Warszawie Adriána Kromki z burmistrzami miast partnerskich Lewoczy i Starego Sącza jest wystawa „LEVOČA
– miasto Mistrza Pawła”, której otwarcie odbyło się w instytucie 4 czerwca 2019 r. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością ambasador Republiki Słowackiej w Rzeczypospolitej Polskiej Dušan Krištofík.
Wystawa prezentuje bogatą historię królewskiego miasta Lewocza, które od 2009 r. jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Lewocza, ze swoimi murami,
bramami, układem architektonicznym, wieloma zabytkami
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i skarbami sztuki zachowała charakter średniowiecznego
miasta. Jest to miejski obszar ochrony, jedno z najpiękniejszych historycznych miast Słowacji. Najważniejszym i wyjątkowym zabytkiem jest kościół św. Jakuba z 11 gotyckimi
i renesansowymi ołtarzami skrzydłowymi, w tym najwyższym na świecie drewnianym gotyckim ołtarzem (18,6 m),
dziełem mistrza Pawła. Lewocza chlubi się rozległym średniowiecznym placem otoczonym renesansowymi domami,
słynnym renesansowym ratuszem, dwoma innymi cennymi
kościołami z barokowymi wnętrzami, klasycystycznymi budynkami domu powiatowego i kościoła ewangelickiego. Zabytkowe centrum otoczone jest potężnym systemem fortyfikacyjnym o długości 2,5 km. Od XVI wieku do końca 1922
roku Lewocza była siedzibą powiatu spiskiego.
Częścią wystawy była także prezentacja książki o mieście Lewocza w polskiej wersji językowej oraz pokaz krótkich filmów promocyjnych. Wystawa organizowana jest
w oparciu o współpracę dyrektora Instytutu Słowackiego
w Warszawie Adriána Kromki z burmistrzami wyżej wymienionych miast partnerskich i prócz Warszawy zostanie zaprezentowana również w Starym Sączu. (red)

Sukces całego samorządu
i wszystkich mieszkańców

FOT. SĄDECZANIN

Gmina Stary Sącz znów bardzo mocno zaznaczyła swoją obecność w rankingu Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego. III miejsce w kategorii głównej oraz pierwsze miejsca w kategoriach „Pozainwestycyjna działalność
gospodarcza” i „Aktywność inwestycyjna gminy” mówią same za siebie.

Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego obejmuje aż 24 szczegółowe wskaźniki przyporządkowane
do czterech głównych kategorii, którymi są generowanie
dochodów, pozainwestycyjna działalność gospodarcza,
aktywność inwestycyjna gminy i efekty polityki społecznej. Analiza tych danych to kawał dobrej roboty. Co roku
na barki bierze to zespół naukowców z Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, a wszystkie wyniki publikowane są w obszernym opracowaniu.
– Przygotowanie rankingu to duże logistyczne przedsięwzięcie. Rokrocznie musimy się zwracać do Regionalnej Izby Obrachunkowej o przesłanie materiałów
– mówił Marek Reichel, prorektor PWSZ. – Ranking
przygotowywany jest wiosną, natomiast RIO pełną sprawozdawczością z gmin dysponuje dopiero w marcu. Potem zespół zabiera się do pracy i przygotowuje zestawienie. Tempo pracy musi być więc szybkie.
Tegoroczny ranking aktywności gmin subregionu sądeckiego wygrała Muszyna, która podobnie jak Stary
Sącz zgarnęła nagrodę nie tylko w kategorii głównej.
Drugie miejsce zajęli ex aequo Nowy Sącz i Gmina
Chełmiec.
– Zaprezentowane wyniki rankingu Aktywności Gmin
Subregionu Sądeckiego wykazały, jak trudnym zadaniem jest dbać o przychody, nie zaniedbywać inwestycji, troszczyć się o zbilansowanie wydatków, zachowując
jednocześnie wysoki poziom świadczeń dla mieszkańców – podkreślał Jerzy Bochyński, wiceprezes Fundacji
Sądeckiej. Na uroczystej gali, prezentującej wyniki pracy
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zespołu ekonomistów Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej i Fundacji Sądeckiej, znaleźli się zatem
sami najlepsi samorządowcy naszego regionu. –
Ten ranking pokazuje przede wszystkim ogromny
potencjał, jaki tkwi w miastach i gminach naszego
regionu. Także jego różnorodność i dynamiczny rozwój, który jest możliwy dzięki dobrym włodarzom
samorządów i determinacji samych mieszkańców.
Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego odbyła się już po raz jedenasty. – To sukces całej
wspólnoty samorządowej, wszystkich mieszkańców,
wypadkowa pracy urzędu, odważnych i dalekowzrocznych decyzji Rady Miejskiej i przychylności mieszkańców, którzy widzą i doceniają kierunek zmian w mieście
i gminie – komentuje odbierający wyróżnienia zastępca
burmistrza Kazimierz Gizicki. – Gratulujemy innym samorządom i po raz kolejny organizatorom, bo ranking
to oparta na twardych danych ocena funkcjonowania
samorządu.
Ocenie Aktywności towarzyszył Salon Przemysłu Turystycznego, czyli bardzo rozbudowany cykl paneli dyskusyjnych i prezentacji, a swoje stoiska promocyjne prezentowało kilka gmin i organizacji. Nie zabrakło Gminy
Stary Sącz. Jednym z panelistów podczas dyskusji „Innowacyjne produkty turystyczne Subregionu Sądeckiego” był Wojciech Knapik, dyrektor Pannonica Festiwal,
a w plebiscycie na atrakcje turystyczne Subregionu Sądeckiego nominację otrzymało „Bobrowisko” i ścieżki rowerowe w Gminie Stary Sącz. – Stary Sącz buduje swoją
markę od wielu już lat. Między innymi markę turystyczną. Od czasu, kiedy turystyka się upowszechniła, odkąd
Stary Sącz istnieje na tej mapie. Najcenniejszą ikoną tej
marki jest klasztor sióstr klarysek oraz niezwykły układ
urbanistyczny miasta, czyli krótko mówiąc starosądecka starówka. Jest to miejsce, o które dbano od wieków,
aby zachować je w takim niespotykanym układzie, jaki
jest obecnie. Dzisiaj bardzo mocno rozwija się turystyka
kulturowa i na tej bazie wspomniana marka jest również
budowana – podkreślał burmistrz Jacek Lelek. (RKA)
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Ostatniego dnia maja 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się
wręczenie promes na zakup nowych
samochodów ratowniczo-gaśniczych
dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Promesy odebrali przedstawiciele OSP oraz samorządów szczebla
gminnego. Promesę na zakup nowego samochodu dla OSP Moszczenica
Wyżna odebrali burmistrz Jacek Lelek
i prezes OSP Stanisław Marduła.
Wniosek Gminy Stary Sącz został
pozytywnie zaopiniowany przez komendanta głównego państwowej straży pożarnej w ramach porozumienia
ministrów spraw wewnętrznych i środowiska. Wojewoda Małopolski Piotr
Ćwik przekazał promesę z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Administracji/Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości 150 tys.
zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje samochód sumą 310 tys. zł,
a Urząd Marszałkowski 50 tys. zł. (red)

FOT. UMIG

FOT. UMIG

Kolejna gminna jednostka z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego doczeka się nowego
samochodu.

Nasze partnerskie miasto Lewocza
ukończyło remont wieży
bazyliki św. Jakuba

Mieszkańcy i turyści mogą już podziwiać widoki na miasto i okolicę z wieży bazyliki Świętego Jakuba. Po pokonaniu 216 schodów z wysokości 70 metrów widzimy rozpościerającą się wyjątkową panoramę historycznego centrum miasta,
Wysokich Tatr i Słowackiego Raju.
Bazylika, jak i cała Lewocza, warta jest odwiedzenia nie tylko z tego powodu. W obrębie prostokątnego Placu Mistrza Pawła znajduje się ponad 60 gotyckich i renesansowych domów mieszczańskich, przeważnie z XIV i XV wieku. W samym jego środku
znajdują się ewangelicki kościół, renesansowy ratusz, dzwonnica i Bazylika mniejsza
św. Jakuba z unikatowym zbiorem późnogotyckich, renesansowych i barokowych ołtarzy. Ołtarz główny św. Jakuba jest najwyższym (18,62 m) późnogotyckim drewnianym ołtarzem szafiastym na świecie. Ukończony został w 1510 roku przez Mistrza
Pawła i jego uczniów. Mistrz Paweł z Lewoczy, spiski rzeźbiarz z początku XVI wieku, należał do najwybitniejszych średniowiecznych rzeźbiarzy. W wieży bazyliki znajduje się Informacja Turystyczna, w której można znaleźć m.in. gry miejskie dotyczące historii Lewoczy w języku polskim. Projekt remontu wieży jest powiązany bowiem
z nową aplikacją na urządzenia mobilne – „Stary Sącz i Lewocza szlakiem tajemnic”,
która powstała w ramach transgranicznego projektu. W uroczystym otwarciu wieży
bazyliki uczestniczył marszałek Kraju Preszowskiego i były primator (burmistrz) Lewoczy Milan Majerský, obecny primator Lewoczy Miroslav Vilkovský, w imieniu burmistrza Jacka Lelka gratulacje słowackim samorządowcom składali sekretarz Daniel
Śmierciak i Piotr Dyrek, kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.
Mikroprojekt pn. „Odkrywanie zatartych śladów historii - po Starym Sączu i Leowczy szlakiem tajemnic” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Wspłpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska
Słowacja 2014-2020 (red)
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Małopolskie Święto Godności
w Starym Sączu
Święto integracji było okazją do poznania i zrozumienia, z czym na co dzień
borykają się osoby niepełnosprawne.
Wydarzenie rozpoczęła msza św. pod
przewodnictwem ks. bpa Stanisława
Salaterskiego, biskupa pomocniczego
Diecezji Tarnowskiej.
W III Małopolskim Święcie Godności, które odbyło się w Starym Sączu, uczestniczyli marszałek Wi-
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told Kozłowski, wicepremier Beata Szydło, parlamentarzyści
i samorządowcy, w tym burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Uczestnicy i goście Małopolskiego Dnia Godności mieli okazję obejrzeć wyjątkowy program
artystyczny. Zgromadzeni mogli podziwiać
m.in. prace finałowe konkursu plastycznego pt. „W rytmie pór roku – inspiracje
twórczością Stanisława Wyspiańskiego".
Odbyły się także występy podopiecznych
Świetlicy Środowiskowej w Gorlicach oraz
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Przewlekle
Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz
Dom”. Organizatorem wydarzenia był Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (red)

FOT. UMIG

Okrągła suma na
samochód dla OSP
Moszczenica Wyżna

Nagrody za bezpieczne gospodarstwo

FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI

4 czerwca w Placówce Terenowej KRUS w Nowym Sączu odbyła się uroczystość wręczenia nagród na zakończenie etapu regionalnego już 18. edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W okresie od 27 kwietnia do 17 maja br. zgłoszone do
konkursu gospodarstwa oceniane były przez specjalnie powołaną komisję konkursową składającą się ze specjalistów
z zakresu BHP w rolnictwie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wskazanie kandydatów do głównej nagrody z roku na rok staje się trudniejsze,
z uwagi na bardzo dobre przygotowanie się uczestników do
regulaminowej rywalizacji. Wdrożone w gospodarstwach

rozwiązania technologiczne, techniczne, organizacyjne, jak
i te związane z estetyką otoczenia, w tym dbałość o bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci, są praktycznymi dowodami skutecznego prewencyjnego oddziaływania konkursu na
bezpieczne środowisko pracy i życia rolników. Do eliminacji
regionalnych przeprowadzanych na terenie pięciu powiatów:
nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, nowotarskiego i tatrzańskiego przystąpiło 35 gospodarstw.
Wyróżnienie otrzymali m.in. państwo Wiesława i Jan Borzęccy z Przysietnicy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Nowym Sączu,
Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat w Krakowie, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Łącki Bank Spółdzielczy oraz Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu. Laureatom konkursu
gratulacje i życzenia powodzenia w dalszym etapie wojewódzkim złożył Stanisław Gibała, Z-ca Dyrektora Oddziału
Regionalnego KRUS w Krakowie oraz Elżbieta Wróbel, Z-ca
Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu. (red)

3

stwie to przede wszystkim ład, porządek, przestrzeganie zasad, reguł
i przepisów bezpieczeństwa. Z zaJan Borzęckiego, wyróżnionewodu jestem pszczelarzem i mimo
go w powiatowej edycji Ogólno- przestrzegania przepisów BHP nie
polskiego Konkursu Bezpieczzawsze uda mi się uniknąć użądleń.
ne Gospodarstwo Rolne.
Myślę że najważniejszy jest zdrowy rozsądek, trzeźwe myślenie i reCzy warto prowadzić gospodarstwo, alne podejście do każdej pracy czy
zadania.
które jest bezpieczne?
Jestem mile zaskoczony wyróżnieniem mojego gospodarstwa. Cieszę Jaki jest Pana przepis na sukces?
Powiem krótko: ciężka praca, brak
się, że zauważono rolnika, który ma
nieco ponad hektar nieużytków i do- narzekania, walka o konsumenbrze sobie radzi w trudnych czasach ta, społeczna działalność, a przede
dla polskiego rolnictwa. Państwo po- wszystkim szeroka gama dobrych,
winno dołożyć wszelkich starań, aby wytwarzanych na miejscu eko propobudzić, ożywić lokalnych rolników, duktów. Produkty, które oferuje pawytwórców tradycyjnej, ekologicznej sieka WJ Borzęccy to: miód, pyłek,
zdrowej żywności bez chemii. Bez- pierzga, propolis, mleczko pszczepieczeństwa nigdy nie jest za dużo. le, wosk, świece woskowe, osyp
Na pewno warto o nie zadbać, gdyż pszczeli, wyciąg z osypu pszczół,
życie czy zdrowie mamy jedno – bez- wyciąg z mola woskowego, naturalcenne. Bezpieczeństwo w gospodar- ne kosmetyki, homogenat trutowy,
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mydełka naturalne, a także pszczoły – rodziny pszczele, hodowla matek odkłady, pakiety. Prowadzę również pasiekę edukacyjną, gdzie
prowadzone są szkolenia, prelekcje
dla dzieci, młodzieży i pszczelarzy,
a także konsumentów. Funkcjonuje domek apiterapi, do inhalacji powietrzem pszczelim, można również
skorzystać z energii, którą wytwarza
rodzina pszczela. Ogólnie można się
zrelaksować czy naładować pozytywną energią.

FOT. FB

Zdrowy rozsądek

Jak rozpoznać dobry miód i produkty pszczele?
Jest to temat na kilkugodzinny
wykład. Wiedzę zdobywam z fachowej literatury, szkoleń, konferencji,
zjazdów krajowych i zagranicznych.
W największym skrócie – dobry miód
od lokalnego pszczelarza, powiem
więcej, od świadomego pszczelarza.
(WW)
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Bezpieczne wakacje 2019

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Burmistrz Starego Sącza przy współpracy z Komendantem Komisariatu Policji w Starym Sączu zorganizował spotkanie profilaktyczne z uczniami II i III klas szkół podstawowych z terenu Gminy Stary Sącz pod hasłem „Bezpieczne wakacje 2019”. Dzieci same mogą zadbać o własne bezpieczeństwo.

Spotkanie odbyło się 14 czerwca
2019 r. o godz. 900, w Domu Parafialnym przy ul. Mickiewicza 1 w Starym Sączu.
Po dziesięciu miesiącach pracy nadchodzi oczekiwany przez
wszystkich uczniów czas wakacji.
Uczniowie czują swobodę i cieszą
się, że mają ponad dwa miesiące na
odpoczynek i wspaniałą letnią zabawę – często do późnych godzin nocnych. Niestety nie wszystkie miejsca, są bezpiecznym miejscem do
zabawy i spędzania wolnego czasu. Rodzice nie zawsze są w stanie
skontrolować, jak poza domem ich
pociechy korzystają z wolnego czasu.
Dzieci podczas zabaw zapominają
o zachowaniu podstawowych zasad
bezpieczeństwa. To właśnie podczas
wakacji rośnie liczba tragicznych wypadków, których można by uniknąć,

uświadamiając dzieci o grożących im
niebezpieczeństwach.
Podstawowym celem zadania jest
nauczenie dzieci, by same mogły
i umiały zadbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie podczas letniego wy-
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FOT. ORGANIZATORZY

Nagroda Architektoniczna
Tygodnika Polityka 2018
wręczona
Do konkursu zgłoszono 77 realizacji,
wiele z kilkudziesięciomilionowymi
budżetami, a wśród nich starosądeckie Bobrowisko ze „skromnym”
budżetem 1,5 mln. Nagroda Architektoniczna POLITYKI za rok 2018 powędruje do Krakowa. Jury najwyżej oceniło
sportową Halę Cracovia. Ale internauci wyróżnili
Bobrowisko w Starym Sączu.
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poczynku. W trakcie spotkania poruszono najważniejsze i najczęściej
występujące zagrożenia bezpieczeństwa młodzieży korzystającej z wakacji mogące wystąpić podczas zabaw nad wodą, w lesie, w górach.
Omówiono również zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z nieodpowiedniego poruszania się po drogach publicznych czy przejazdach
kolejowych.
Spotkanie otworzył zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki, a tematy
zagrożeń z którymi możemy się spotkać podczas letniego wypoczynku
omawiali przedstawiciele Komisariatu Policji w Starym Sączu, Grupy
Krynickiej GOPR, Nowosądeckiego
WOPR, Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu, Nadleśnictwa Stary Sącz
oraz Straży Ochrony Kolei w Nowym
Sączu. (red)

– Ogromna radość i wyróżnienie – mówi projektantka
Anna Szewczyk-Świątek. – Redaktor Sarzyński
w kuluarach opowiadał, że dyskusja komu
przyznać grand prix toczyła się z wymienieniem dwóch obiektów – Bobrowiska
i hali Cracovia, która ją dostała. Mamy
nadzieję że Stary Sącz na stałe zapisze
się w pamięci jako piękna gmina, którą
warto odwiedzić.
Wyróżnienie w Warszawie odbierali projektanci w osobach Anny Szewczyk Świątek
i Wojciecha Świątka oraz inwestor, czyli Gmina
Stary Sącz w osobach Jacka Lelka i Kazimierza Gizickiego. (red)

KIS – Nowa szansa w Starym Sączu

FOT. LGD BB

Centra integracji społecznej to jednostki umożliwiające
osobom pozostającym bez pracy nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, przyuczenie się do zawodu
oraz przekwalifikowanie. Ich wsparcie wykracza poza obszar zawodowy, obejmując swym zakresem także naukę
planowania życia oraz przejmowania inicjatywy i odpowiedzialności za swoje życie.

Praca zawodowa odgrywa istotną rolę w życiu każdego
człowieka. Zazwyczaj postrzegana jest jako jedno z najbardziej pożądanych dóbr, ponieważ daje poczucie bezpieczeństwa materialnego, umożliwia zaspokajanie różnych
potrzeb życiowych, określa prestiż społeczny oraz status
społeczno-ekonomiczny jednostki. Na pracę zawodowa
warto spojrzeć także jako na aktywność, która daje możliwość samorealizacji, rozwoju osobistego oraz budowania relacji z innymi osobami. Jednakże nie wszystkie osoby
chętne i gotowe do podjęcia pracy mają szansę na zatrudnienie. Właśnie dla takich osób stworzono kluby integracji
społecznej, finansowane z funduszy europejskich. W nich
organizowane są zajęcia dla osób zaliczanych do grup
szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym (np.
osób długotrwale bezrobotnych, osób bezdomnych, osób
uzależnionych, osób chorujących psychicznie). Zadaniem
klubów jest organizowanie tym osobom doraźnej pomocy
w poszukiwaniu zatrudnienia.
KIS „Nowa Szansa” w Starym Sączu powstał z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania „Brama Beskidu” oraz Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego. Klub funkcjonuje od
stycznia 2017 roku. Jego kierownikiem jest Sabina Liptak.
Zadaniem KIS jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej ludności z terenu powiatu nowosądeckiego, zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Formuła Klubu ma
umożliwić jego uczestnikom wzrost aktywności życiowej,
wyzwolenie się z bierności, jak również uzyskanie narzędzi
do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, z którymi
borykają się na co dzień. Klub Integracji Społecznej w Starym Sączu spełnia wiele funkcji: organizuje szkolenia i kursy
podnoszące lub uzupełniające kwalifikacje zawodowe, oferuje poradnictwo z zakresu doradztwa zawodowego, informacji zawodowej, pomoc psychologiczną, pomoc prawną,
jak również pomoc w przygotowaniu profesjonalnych aplikacji zawodowych, wsparcie w poszukiwaniu miejsca stażu
zawodowego oraz zatrudnienia.
Specyfika KIS polega na całościowym podejściu do pracy
z klientem, z uwzględnieniem jego indywidualnych predyspozycji, wartości i celów. To koncentracja na pozytywach,
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odkrywanie potencjału, budowanie i wzmacnianie jego zasobów osobistych. Uczestnik zmienia postawę wobec siebie, innych oraz otoczenia. Podczas trwania całego programu, uczestnicy wypracowują nowe umiejętności, które
w przyszłości wykorzystać będą mogli w codziennym życiu,
różnych sytuacjach społecznych oraz zawodowych.
W Klubie prowadzone są zajęcia grupowe oraz indywidualna praca z klientem. Każdy z uczestników jest diagnozowany przez psychologa i doradcę zawodowego przy współpracy z trenerem zatrudnienia wspieranego, w celu dokładnego
określenia jego potrzeb, deficytów oraz sytuacji życiowej.
Uczestnicy są kwalifikowani do wzięcia udziału w treningu
kompetencji społecznych obejmującym m.in. następującą tematykę: samoocena, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, radzenie sobie ze stresem, komunikacja
społeczna, autoprezentacja, wyuczona bezradność. Kursy
zawodowe dobierane są odpowiednio do preferencji i możliwości zawodowych uczestników, a także zidentyfikowanego
przez pracowników KIS zapotrzebowania lokalnego rynku
pracy. Uczestnicy Klubu mają również stworzoną możliwość
aktywnego spędzenia czasu wolnego w formie zajęć rekreacyjnych (np. wyjazdy na kręgle), wyjścia do instytucji kulturalnych (wyjazdy do kina i teatru). Jest to realizowane w ramach funkcjonowania Samopomocowych Grup Wsparcia
prowadzonych przez animatorów. Ich celem jest pobudzenie
samodzielności uczestników KIS, jak również wspólne spędzanie wolnego czasu. Zakres programowy spotkań dostosowany jest do problemów, z jakimi borykają się uczestnicy.
W Klubie Integracji Społecznej „Nowa szansa” istnieje
możliwość skorzystania z porad psychologa, prawnika, doradcy zawodowego, trenera zatrudnienia wspieranego, pośredników pracy.
Do końca kwietnia tego roku objęto wsparciem 108 osób,
w tym 85 kobiet. Wśród uczestników było 20 niepełnosprawnych: 9 kobiet i 11 mężczyzn. Średnia wieku uczestników projektu wyniosła 40 lat. Jeżeli chodzi o poziom
wykształcenie, to przeważały osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i co najwyżej zawodowym. Zdecydowana większość uczestników nigdy nie pracowała lub legitymowała się niewielkim stażem pracy.
Do końca kwietnia 86 osób zakończyło udział w projekcie,
z czego 84 odbyło staże zawodowe. Do tej pory 42 osoby
znalazły zatrudnienie, w tym 5 osób z niepełnosprawnościami. Ponadto 5 uczestników skierowano na zatrudnienie subsydiowane. W tej chwili na stażach zawodowych pozostaje
19 osób, z których większość ma szanse na zatrudnienie.
Warto podkreślić, iż 80 uczestników uzyskało w trakcie
projektu kwalifikacje zawodowe. Zorganizowano dla nich
szkolenia: komputerowe; opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych; prawa jazdy kategorii „B” oraz kategorii
„C”; florysty/bukieciarza; specjalisty od kadr i płac; operatora wózka widłowego; asystenta nauczyciela przedszkola;
barberingu i koloryzacji; przedłużania i zagęszczania rzęs;
makijażu, wizażu i stylizacji; projektowania mebli.
Klub Integracji Społecznej „Nowa Szansa” w Starym Sączu kończy działalność 31 października tego roku. Jednakże osoby w najtrudniej sytuacji na lokalnym rynku pracy nie
zostaną pozostawione same sobie, gdyż od kwietnia rozpoczęło działalność Centrum Integracji Społecznej „Aktywni
i skuteczni” w Starym Sączu. (red)
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20 lat temu w Starym Sączu

Pielgrzymi u stóp klasztoru

FOT. ANDRZEJ RAMS

TEMAT WYDANIA

Święci nie przemijają. Święci żyją
świętymi i pragną
świętości – te słowa św. Jana Pawła
II wypowiedziane 20
lat temu na starosądeckich błoniach, ale także przed 50 laty przez bp. Karola Wojtyłę, również na starosądeckiej ziemi przypominał,
witając pielgrzymów, ks. Mariusz Żaba, dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania„Opoka”, które wyrosło przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu.
Wiele rodzin przybyło pod Ołtarz Papieski w strojach
regionalnych. Około 100 pielgrzymów przyjechało z Nowego do Starego Sącza rowerami. W ten sposób na święto dotarła także grupa kilkunastu osób należących do
„Sokoła” z Dobrkowa. Byli przedstawiciele Kopalni Soli z Bochni, węgierscy
górale z Siedmiogrodu (twórcy Bramy
Szeklerskiej), a także przedstawicielki
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
z Bydgoszczy. Rodzinne świętowanie
rozpoczęło się Mszą św. pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. Ordynariusz Tarnowski za Janem
Pawłem II powtarzał, że w Trójcy Przenajświętszej można dostrzec pierwowzór ludzkiej
rodziny złożonej z kobiety i mężczyzny, którzy zostali powołani, aby być dla siebie darem we wspólnej miłości otwartej na życie. Pięciu małżeństwom biskup wrę12 maj – czerwiec 2019
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czył medale Dei Regno Servire. Po Eucharystii rozpoczął
się Folkowy Festyn Rodzinny z atrakcjami i konkursami
z licznymi nagrodami dla dzieci i starszych.
– Czułem, ale najpewniej nie tylko ja, poczucie wielkiego uprzywilejowania, bycia wybrańcem – wspomina ten
pamiętny czerwcowy dzień przed 20 laty burmistrz Jacek
Lelek. – Na kanonizację Kingi czekano 400 lat. Wcześniej 300 na beatyfikację. Ile to pokoleń... A my staliśmy się świadkami tego wydarzenia. I to nie w Rzymie,
ale u nas, w Starym Sączu, a dokonuje tego Papież Polak, dobrze znający to miejsce i osobę Pani Sądeckiej.
To absolutne najważniejsze wydarzenie w dziejach Starego Sącza. I my byliśmy tego świadkami. Mocno utkwiło mi w pamięci papieskie nawoływanie do świętości. Koniec milenium, początek kolejnego.
Przełom czasów. I w tym wszystkim my.
Przeżycie naprawdę mistyczne. Na placu staliśmy w kiepskim miejscu. Sektor
może był dość bliski, ale ołtarz mieliśmy zasłonięty całkowicie podestem
dla mediów. Ale to nie było najważniejsze – obecność na starosądeckich błoniach, atmosfera i obecność Piotra naszych czasów na zawsze pozostaną we
wspomnieniach.
Aby powrócić raz jeszcze do tych wzruszających wydarzeń, prezentujemy niepublikowane dotąd szerzej zdjęcia autorstwa starosądeckiego fotografika Andrzeja Ramsa – dzięki
jego uprzejmości – oraz kilka zdjęć będących w archiwaum Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. (red)

FOT. starosądeckie.info

Ołtarz Papieski w Starym Sączu w 20. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II i kanonizacji św. Matki Kingi zapełnił się pielgrzymami z różnych stron Polski. 16
czerwca odbyło się Diecezjalne Święto Rodzin. Rodzinne świętowanie rozpoczęło się Mszą św. pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża.

FOT. ANDRZEJ RAMS/UMIG
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Marzenia sprzed siedmiu wieków

3
Jacka Lelka – burmistrza Starego Sącza

Dało się odczuć wyjątkowość tego
czasu, tego dnia?
Pamiętam, kiedy o godzinie 3 nad
ranem wychodziliśmy w strugach
deszczu i poczuciu niepewności,
czy Ojciec Święty przyjedzie. Dzień
wcześniej nie pojawił się przecież
w swoim Krakowie. I wzruszył mnie
do łez obraz nieprzeliczonego tłumu ludzi ciągnących ulicą Węgierską na plac papieski. Uderzyła mnie
ogromna nadzieja malująca się na
ich twarzach – nie kalkulowali, szli,
przybywali z najdalszych krańców,
bez względu na deszcz i niepewność. Ta nadzieja się udzielała. Pamiętam też niezwykłą atmosferę
całego wystrojonego miasta.
Ku radości setek tysięcy wiernych
Jan Paweł II osobiście dokonał aktu
kanonizacji. Ten podniosły moment
przeżywało ponad pół miliona pielgrzymów, nie tylko z całej Sądecczyzny i Polski, ale całego świata.
Bycie tamtego dnia przy ołtarzu papieskim dawało poczucie wielkiego uprzywilejowania, bycia wybrańcem. Myślę, że moje odczucia nie
były odosobnione. Na kanonizację
Kingi czekano 400 lat. Wcześniej
300 lat na beatyfikację. Ile to pokoleń... A my staliśmy się świadkami
tego wydarzenia. I to nie w Rzymie,
ale u nas, w Starym Sączu, a dokonuje tego Papież Polak, dobrze znający to miejsce i osobę Pani Sądeckiej. To absolutne najważniejsze

FOT. rafał kamieński

Co Pan burmistrz porabiał w roku
1999, podczas wizyty Jana Pawła
II i kanonizacji księżnej Kingi?
Byłem nauczycielem w starosądecki liceum. Wspólnie z młodzieżą pomagaliśmy trochę przy przygotowaniu placu do uroczystości,
a w naszym domu, jeszcze niewykończonym, nocowało wówczas 37
osób, rodzina i znajomi, którzy przyjechali na uroczystość.

wydarzenie w dziejach Starego Sącza. I my byliśmy świadkami tego.
Do dziś wspominam to z ogromnym wzruszeniem – nawoływanie
do świętości, koniec milenium, początek kolejnego, przełom czasów.
I w tym wszystkim my. Przeżycie naprawdę mistyczne.
Szczególnie zapadły mi w pamięć
osobiste wspomnienia Ojca Świętego połączone ze wspomnieniem
Kopiej Górki w Krościenku i ruchu
oazowego, który mnie w bardzo
znaczącym stopniu ukształtował, to
było dopełnienie duchowego szczęścia tego dnia.
Co pozostało w Starym Sączu po
tej wizycie?
Stary Sącz jest już inny. Jest jeszcze bardziej Miastem Kingi. Decyzja
o pozostawieniu ołtarza, a przede
wszystkim o zorganizowaniu wokół niego centrum pielgrzymowania to jedna z najbardziej strategicznych decyzji w historii Starego
Sącza. Dziś trudno sobie wyobrazić
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inny rozwój wypadków. Nasze miasto stało się bardzo ważnym w diecezji ośrodkiem kultu św. Jana Pawła II i oczywiście św. Kingi. Ołtarz
papieski i Stary Sącz przyciągają
bardzo dużo wydarzeń o zasięgu
diecezjalnym – zaglądają tutaj rodziny, bierzmowani, księża, uczestnicy rekolekcji i wielu innych ludzi.
Mogliśmy cieszyć się także niezwykłym wydarzeniem, jakim była starosądecka odsłona Światowych Dni
Młodzieży – Diecezjalny Dzień Skupienia przed spotkaniem z papieżem Franciszkiem w Krakowie.
Starosądeczanie bardzo mocno
manifestują swoją tożsamość. To
miejsce przyciąga także osoby spoza diecezji, czego przykładem może
być cieszący się coraz większą popularnością Festiwal Strefa Chwały.
Jest też ołtarz papieski ulubionym
miejscem spacerów, także miejscem integracji poprzez sport, zawody strażackie, koncerty, spotkanie Małopolskich Samorządowców
i wiele innych wydarzeń. Św. Kinga
ma moc przyciągania. (RKA)
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Wirydarz muzyczny
W dniach 10–14 lipca 2019 rozpocznie się 41 Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. O tegorocznej, wyjątkowej edycji z prof. dr hab. Marcinem Szelestem – dyrektorem artystycznym Festiwalu – rozmawia Wojciech Waliszewski.
W tym roku prolog Festiwalu odbędzie się w niedzielę, 7 lipca w wyjątkowym miejscu – w Czerwonym
Klasztorze nad Popradem w Słowacji. Proszę opowiedzieć o tym niezwykłym miejscu.
Czerwony Klasztor jest rzeczywiście
miejscem niezwykłym. Malowniczo
położony kompleks to dawny klasztor kartuzów, w którym obecnie mieści się muzeum, jednak struktura zabudowań klasztornych, obejmujących
m.in. kościół i domki eremitów, wciąż
jest wyraźnie widoczna. Skoro tegoroczna edycja Festiwalu poświęcona
jest muzyce związanej z klasztorami, był to najbardziej naturalny wybór
miejsca na prolog. Ponieważ obiekt
jest zdesakralizowany, możemy w nim
zaprezentować to, co w życiu
klasztornym działo się w zakresie muzyki poza liturgią. Osobliwą specjalnością wielu domów
zakonnych Europy Środkowej
było utrzymywanie zespołów instrumentów dętych, które pełniły ważną funkcję reprezentacyjną i dostarczały repertuaru
bardziej „rozrywkowego”. Grywały one na tzw. „gankach”,
często również w refektarzu czy
auli, a wykonywały kompozycje
pisane lub transkrybowane specjalnie na takie właśnie zespoły, kompozycje należące do nurtu tzw. Harmoniemusik. Więcej o tym fenomenie
będzie można przeczytać w książeczce programowej Festiwalu, natomiast
zespół Warsaw Harmony wykona szereg utworów znanych i mniej znanych
twórców z rękopisów, które powstały w klasztorach Polski i Czech. Jeżeli
pogoda dopisze (a mamy taką nadzieję), spróbujemy podczas tego koncertu odtworzyć dawną tradycję „ganków”, prezentując muzykę w różnych
punktach kompleksu klasztornego,
nie tylko w kościele, w którym właściwie takiego repertuaru nie wykonywano. Zapowiada się zatem bardzo
uroczy i pełen wrażeń letni wieczór –
w przepięknym miejscu i ze wspaniałą muzyką w wykonaniu znakomitych
artystów.
W ramach Festiwalu w tym roku usłyszymy siedem koncertów. Który koncert będzie „gwiazdą festiwalu”?

Myślę, że będzie to raczej siedem
gwiazd, co daje liczbę doskonałą…
A poważnie mówiąc, staram się tak
konstruować programy kolejnych
edycji, aby nie było w nich słabych
punktów, dlatego wyróżnianie jednego koncertu kosztem innych byłoby niesprawiedliwe. Myślę, że dopiero całość Festiwalu stwarza pewien
– i tak przecież wybiórczy – obraz
wielowątkowości, jaką oferuje tegoroczne hasło. Chodzi przecież o muzykę z kilku epok, od średniowiecza
do klasycyzmu, o różnego rodzaju zespoły i solistów, o różnorodny repertuar, tworzony zarówno przez wybitnych kompozytorów, jak i „małych
mistrzów”, w tym samych zakonników lub nawet przez twórców ano-

nimowych – co w żaden sposób nie
umniejsza jego wagi i atrakcyjności.
Mogę zatem tradycyjnie zapewnić,
że jeżeli ktoś chce wybierać, na pewno znajdzie coś dla siebie; ale jednocześnie chciałbym podkreślić, że
warto uczestniczyć we wszystkich
koncertach! Wbrew temu, co może
się nam wydawać, klasztory w dawnych wiekach tętniły życiem muzycznym i wcale nie była to wyłącznie muzyka „poważna”…
Czytelnicy Kuriera Starosądeckiego
widzą Pana pracę jedynie po efektach, czyli po znakomitych koncertach. Jak wygląda praca dyrektora
artystycznego „od kuchni”?
W „festiwalowej kuchni” gotuje się przez cały rok. Trzeba wymyślić hasło, spójną koncepcję, wybrać
główne punkty repertuaru, znaleźć
odpowiednich wykonawców, wynegocjować z nimi dogodne dla wszystkich warunki, następnie doprecyzować program – i Festiwal gotowy!
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Jest to jednak praca dość długofalowa i żmudna, a najbardziej intensywny czas to jesień, kiedy ustala się
plan kolejnej edycji, i maj – czerwiec,
kiedy wszystko się dokładnie układa
w konkretny plan działania. Trzeba
podkreślić, że artyści bardzo chętnie
przyjeżdżają do Starego Sącza, a co
jeszcze ważniejsze, wyjeżdżają stąd
zadowoleni. Na pewno duży udział
w tym zadowoleniu ma precyzyjna organizacja i koordynacja działań podczas Festiwalu – tu mój głęboki ukłon
w stronę wspaniałej ekipy z Centrum
Kultury i sztuki im. Ady Sari oraz pomagających jej wolontariuszy; ale
z pewnością to, co przynosi artystom najgłębszą satysfakcję, to liczny
udział publiczności i zawsze gorący
odbiór prezentowanych w Starym Sączu koncertów.
Skąd czerpie Pan inspirację na
kolejne festiwalowe lata?
Nie ma jednego źródła inspiracji. Ponieważ sam gram,
podróżuję, słucham, czytam
i badam, różne pomysły w naturalny sposób spływają wszystkimi tymi kanałami. Część z nich
układa się w takie mozaiki, które można opatrzyć wspólnym
hasłem; inne czekają na rozwinięcie.
Staram się nie powielać żadnej koncepcji, którą zrealizowano w innym
miejscu i czasie. Uważam, że oryginalność, pozostawanie poza utartymi
koleinami, to wielki atut. Dlatego często wybieram repertuar „niszowy”,
niewykonywany; przepisuję nuty bezpośrednio z dawnych rękopisów albo
korzystam z prac zaprzyjaźnionych
muzykologów; utwory znane umieszczam w świeżym kontekście; rzadko korzystam z gotowych ofert wykonawców, którzy chętnie „sprzedają”
gotowe programy. Doceniam też komfort, jaki stwarza tradycja Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej:
po czterdziestu edycjach można mieć
uzasadnione przekonanie, że funkcja popularyzacji muzyki nie musi
ograniczać się do zamkniętego zestawu powszechnie uznanych arcydzieł,
a najstarszy festiwal muzyki dawnej
w Polsce powinien wytyczać nowe
szlaki i promieniować świeżością na
skalę europejską.
maj – czerwiec 2019 17
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Gala ludzi kultury (i sukcesu)
FOT. TOMIKA

Joanna Kulig, znakomita młoda aktorka pochodząca z Muszynki koło Krynicy-Zdroju,
zwyciężyła w Rankingu im. Danuty Szaflarskiej GENIALNI – LOKALNI – GLOBALNI. Nagrodę publiczności otrzymali Antoniusz Dietzius oraz Izabela Szafrańska.

W

finałowej dziesiątce znalazł
się dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu – Wojciech Knapik, który
został wyróżniony jako pomysłodawca i dyrektor artystyczny Festiwalu
Pannonica oraz inicjator i organizator Festiwalu Bonawentura. Uroczysta gala podsumowująca odbyła się
19 czerwca 2019 r. w starosądeckim
Sokole.
Do rankingu zgłoszonych zostało
21 osób. Spośród nich kapituła wybrała 15 nominowanych do nagrody, a następnie wyróżniła dziesiątkę
w następującej kolejności: Joanna
Kulig, Weronika Gogola, Antoniusz
Dietzius, Jakub Polaczyk, Monika
Sznajderman, Wojciech Knapik, Filip
Pławiak, Izabela Szafrańska, Georg
Weiss i Antoni Malczak. Nad prawidłowym przebiegiem całego głosowania czuwała warszawska kancelaria prawnicza Gessel. Większość
wyróżnionych osób pojawiła się na
gali osobiście np.: kompozytor Jakub Polaczyk, który dotarł specjalnie z Nowego Jorku do rodzinnego
Starego Sącza czy pisarka i tłumaczka Agnieszka Gogola – z Bratysławy.
Nieobecni nagrali filmiki z podziękowaniami. Były łzy wzruszenia i interesujące wystąpienia. – Występuję
dzisiaj w trzech rolach: jako organi-

18 maj – czerwiec 2019

zator gali, członek kapituły i jako nagrodzony. Bardzo chętnie oddam tę
swoją pozycję i zachęcam państwa
do głosowania na innych, młodych,
obiecujących i rokujących kandydatów. Serdecznie dziękuję wszystkim współpracownikom, bez których
wszystkie imprezy zorganizowane
z sukcesem byłyby niemożliwe, a także władzom gminy, które nas wspierają – podkreślał Wojciech Knapik.
Honorowymi gośćmi uroczystości
były córki Danuty Szaflarskiej: Maria Ekier i Agnieszka Kilańska-Cypel,
które wręczały laureatom pamiątkowe dyplomy. Joanna Kulig nie mogła
pojawić się na finałowej gali osobiście, gdyż pracuje w Paryżu na planie serialu „The Eddy", gdzie wciela się w bohaterkę o imieniu Maja.
Mimo tego, w drodze do studia znalazła chwilę i nagrała multimedialne podziękowania. Opowiedziała też
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o tym, co dała jej Sądecczyzna. Zapewniła, że tęskni za rodzinnymi
stronami i przesłała pozdrowienia.
Oprawę muzyczną gali zapewnił wrocławski kwartet jazzowy Zawartko-Piasecki, a wieczór prowadziła Lidia
Jazgar.
Jak zapowiadają organizatorzy, to
pierwsza, ale na pewno nie ostatnia edycja GLG, gdyż na Sądecczyźnie nie brakuje wyjątkowych osób,
których działania należy docenić. Inicjatorzy wydarzenia chcą, aby gala
wieńcząca projekt stała się corocznym świętem. – Będziemy się co roku
spotykać po to, żeby pokazywać Sądeczan, którzy osiągnęli sukces poza
naszymi granicami. Kiedy tylko ogłosiliśmy, że taki ranking jest organizowany, to do dziś napływają do nas
informacje o naszych sądeczanach,
którzy odnoszą sukcesy w Danii, Nowej Zelandii, Stanach od wschodniego do zachodniego wybrzeża, w Wielkiej Brytanii. Gdy myśleliśmy o tym
rankingu, ktoś powiedział ,,Pomysł
skończy wam się po roku. Nie będzie
kogo nagradzać". Z góry zapewniam:
mamy kandydatów na kilka najbliższych lat – wyjaśniał Ryszard Kruk,
prawnik zakochany w Sądecczyźnie,
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, pomysłodawca
Rankingu i członek kapituły. (WW)

Powrót do przeszłości
Jarmark Świętej Kingi przyjął się znakomicie wśród
mieszkańców i turystów. Czas więc na trzecią edycję
starosądeckiej podróży do średniowiecza. W tym roku
zapraszamy na starosądecki rynek w niedzielę 21 lipca.
Już od godziny 1100 na płycie rynku rycerze będą rozbijać swoje obozowisko, a rzemieślnicy szykować kramy z rękodziełem
i swojskim jadłem. Około g. 15.00 obóz
i wioska wojów, kram z orężem średniowiecznym, kuchnia rycerska, wędzarnia i warsztat kowalski będą gotowe. Choć w średniowieczu Stary Sącz
nie miał prawa miecza, to na rynku będzie można skorzystać z usług kata. Prócz
tego, jak to na jarmarku, czekają nas gry i zabawy plebejskie, gra miejska, konkursy z nagrodami i plac zabaw dla dzieci. Tradycji uczynić zadość trzeba,
więc po raz kolejny w szranki staną rycerze, by walczyć
o pierścień św. Kingi. Eliminacje do turnieju zaplanowano
na g. 16.00, a finał wraz z konkursami dla publiczności na
g. 18.00.
Jarmarkowi i rycerskim potyczkom towarzyszyć będzie
muzyka z epoki, bo jakże mogłoby być inaczej. Koncert ze-

społu Viatores rozpocznie się o godz. 1700. Viatores to zespół muzyki dawnej, w którym rekonstruktorzy historyczni
związani z polskim ruchem rycerskim zabierają słuchaczy w niezwykłą podróż po epokach, miejscach i wydarzeniach z historii Europy i świata. Zespół zdobył II miejsce
na VII Turnieju Bardów 2015. Z kolei o godzinie 2000 na
solidną porcję muzyki inspirowaną kulturą wschodu, celtycką, bałkańską, poszukującą przy tym nowych form i
dźwięków zaprosi zespół Roderyk. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów grający
muzykę typu „średniowieczny folk”. Grupa
koncertuje na całym świecie, a powstała w 2008 roku z inicjatywy Mariusza
Rodziewicza. Zakończenie emocjonującego dnia zapowiada się widowiskowo
za sprawą teatru ognia. Leśne Licho to
grupa artystyczna ze Stalowej Woli, która
w swoich pokazach łączy muzykę, taniec i
ogień w jeden spektakl. Ogniste kule, płonące
wachlarze, chmury iskier, połączone z odpowiednią
muzyką i choreografią stworzą w wieczornej scenerii niepowtarzalny spektakl. Zachęcamy do zarezerwowania terminu, atrakcji nie zabraknie.
Organizatorem Jarmarku Św. Kingi jest Referat Promocji
i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Starym Sączu,
przy współpracy Stowarzyszenia Sądeckie Rycerstwo Zakonu Świętej Kingi. (RKA)

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

A to ciekawe...

Partnerstwo dla książki

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu po raz kolejny
otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury, w ramach programu Partnerstwo dla
Książki, na realizację projektu: MARATON LITERACKI –
kwota dotacji: 18 900,00 zł.
W ramach realizacji tego projektu od czerwca do października 2019 roku zostanie zorganizowany cykl spotkań autorskich dla dzieci i dorosłych w 40 bibliotekach publicznych
powiatu nowosądeckiego.
Z czytelnikami, w większości w grupach zorganizowanych,
spotkają się: Wojciech Widłak, Justyna Bednarek, Paweł
Wakuła i Jarosław Kaczmarek.
Celem realizowanego projektu będzie wzbogacenie działalności, rozszerzenie zakresu usług bibliotek oraz promocja czytelnictwa. Spotkania te będą rozwijać wiedzę i kształtować zachowania czytelnicze. Pozwolą również wzmocnić
rolę biblioteki jako placówki oferującej ciekawe formy spędzenia wolnego czasu.
Zadania te będą realizowane przy współpracy Środowiskowego Domu Samopomocy przy Stowarzyszeniu Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO. (red)
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WYDARZENIA

Stary Sącz złożył wniosek –
chce zostać Miastem Muzyki UNESCO

Tytuł miasta kreatywnego UNESCO
gwarantuje wzrost prestiżu miasta
na arenie międzynarodowej, a rozpoznawalna na całym świecie marka miasta kreatywnego jest znakiem jakości przyciągającym do
miasta turystów, stając się dodatkowym impulsem do rozwoju lokalnej
gospodarki.
Program Sieci Miast Kreatywnych
UNESCO został utworzony w 2004
r., aby wspierać zrównoważony roz-

wój miast, które mogą pochwalić się
osiągnięciami w zakresie wspierania
tzw. sektorów kreatywnych i chcą je
nadal rozwijać.
– Chcemy z muzyki uczynić wyróżnik naszego miasta. Przygotowując
twarde argumenty dla komisji UNESCO po raz kolejnych zdaliśmy sobie sprawę, jak wieloma osiągnięciami (nie tylko współczesnymi ale też
historycznymi) możemy sie pochwalić i jak wiele Stary Sącz ma do zaoferowania światu w dziedzinie muzyki. Zaplanowaliśmy wiele nowych
inicjatyw, m.in „Sącz Jazz Festival”
czy utworzenie Kreatywnego Inkubatora w rozbudowywanej siedzibie
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari
w Starym Sączu – podkreśla burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.
Obecnie tytułem Kreatywnego
Miasta UNESCO może poszczycić

się 180 miast na świecie reprezentujących różne pola aktywności kulturalnej, w tym trzy polskie miasta.
W roku 2013 tytuł Miasta Kreatywnego w dziedzinie literatury uzyskał
Kraków, w 2015 Katowice – w dziedzinie muzyki, a w 2017 Łódź –
w dziedzinie filmu.
Starania Starego Sącza wspiera
wiele organizacji i instytucji: m.in.
Polski Komitet ds. UNESCO, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Polskie
Stowarzyszenie Muzyki Dawnej, Stowarzyszenie Sztuki Etnicznej Transetnika, Związek Miast Polskich czy
Małopolska Organizacja Turystyczna. Procedura weryfikacji wniosku
zajmuje blisko pół roku. Jeśli starania Starego Sącza powiodą się, nasze miasto będzie jednym z kilku
najmniejszych Kreatywnych Miast
UNESCO na świecie. (red)

FOT.UMIG

I Gminny Konkurs o św. Kindze
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KURIER

KURIER

maj – czerwiec 2019 21

SPORT

Korona Kielce Pany
IX Międzynarodowy Turniej Sokolika dziesięciolatków przeszedł do historii. W finale zawodnicy Korony Kielce
pokonali po rzutach karnych rówieśników z Rapidu Wiedeń.

FOT. ARCHIWUM ORGANIZATORA

Korona Kielce zwyciężyła w IX Turnieju Sokolika o Puchar Wiśniowski
w Starym Sączu. W ubiegłym roku tytuł mistrza zdobyła Legia Warszawa.
Tegoroczny finał był pełen dramaturgii. Seria rzutów karnych zadecydowała, że kielczanie pokonali w wielkim finale Rapid Wiedeń i w nagrodę
spędzą wybrany weekend w Hotelu
Perła Południa w Rytrze. Największa
prestiżowa impreza sportowa dla
10-latków w Polsce w tym roku gościła prawie 400 piłkarzy z 13 krajów. W sobotę na stadionie Sokoła
rozegrano mecze grupowe. Z kolei
w niedzielę odbyła się faza pucharowa. Finał Sokolika był zwieńczeniem
niezwykle dopracowanego turnieju.
Młodzi piłkarze stworzyli wyśmienite widowisko, w którym nie brakowało walki, pięknych akcji oraz fantastycznych bramek. Korona Kielce
zakwalifikowała się na Turniej Sokolika, wygrywając eliminacje w Rytrze.
W małym finale Cardiff FC zwyciężył
rewelację turnieju Arkonię Szczecin.
Gospodarze turnieju, Sokoliki Stary
Sącz zajęli 24 miejsce. Gmina Stary Sącz jest współorganizatorem turnieju i wspiera inicjatywę od I edycji
zawodów! (red)

Małopolski Wyścig Górski w Starym Sączu

Ostatniego dnia rywalizacji 57. Małopolskiego Wyścigu Górskiego kolarze mieli do pokonania krótki, liczący
136 kilometrów etap. Urozmaicona trasa w doskwierającym upale wiodła spod Chochołowskich Term przez
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Białej koszulki lidera klasyfikacji generalnej „Małopolski” za wszelką cenę bronić próbował Anatolii Budiak (Wibatech
Merx Wrocław), jednak tym razem lepsi
okazali się zawodnicy z Voster ATS, pracujący na rzecz wicelidera wyścigu Adama
Stachowiaka. Ten drugi w końcówce wysunął się na prowadzenie, sięgając ostatecznie zarówno po zwycięstwo etapowe, jak
i po triumf w końcowej klasyfikacji generalnej 57. Małopolskiego Wyścigu Górskiego.
Podium wyścigu dopełnili dwaj Ukraińcy –
Anatolii Budiak oraz Vitaliy Buts z narodowej reprezentacji. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się
jak zwykle w malowniczej scenerii starosądeckiego rynku,
Gmina Stary Sącz jest bowiem jednym z partnerów Małopolskiego Wyścigu Górskiego. (red)

FOT.MWG

Czarny Dunajec, Przełęcz im. Rydza Śmigłego, Słopnice Górne, Siekierczynę, Łukowicę, Gołkowice, Stary Sącz, Moszczenicę Nizną i Wyżną, Skrudzinę Gaboń
aż na szczyt Przehyby (1 175 m n.p.m.).

W hołdzie 100-letniej tradycji
Jubileusz odbył się w dniach 21–23 czerwca 2019 r.
Miejska Orkiestra Stary Sącz zaczęła świętowanie
uroczystą galą w starosądeckim Sokole. Była okazja
do podziękowań, gratulacji i życzeń. Starosądecka
orkiestra, której spadkobiercą i kontynuatorką jest
Miejska Orkiestra Stary Sącz wyróżniona została Medalem Honorowym Za Zasługi dla Województwa Małopolskiego Polonia Minor. Obecnemu dyrygentowi
orkiestry Georgowi Weissowi wręczyła go radna wojewódzka Marta Mordarska.
Ponadto Rada Miejska w Starym Sączu zadecydowała,
że Georg Weiss i Stanisław Dąbrowski mają być uhonorowani Odznaką Honorową Starego Sącza za całokształt
działalności zawodowej, społecznej i publicznej na rzecz

Gminy. Częścią gali był oczywiście koncert, ale było to
tylko preludium do uroczystego muzykowania. W drugim
dniu świętowania na starosądecki rynek z różnych stron
świata maszerowały orkiestry z Łącka, Rybnika, węgierskiego Dunakeszi i Miejska Orkiestra Stary Sącz, które później kilka godzin koncertowały w rynku. Obchody
zakończyła niedzielna msza święta w intencji obecnych
i byłych członków orkiestry.
Inicjatorem powołania orkiestry w 1919 roku był kolejarz Antoni Borkowski, a muzycy rekrutowali się z osób
pracujących w warsztatach kolejowych w Nowym Sączu.
Orkiestra działała pod egidą PKP. Pierwszym dyrygentem został sprowadzony z Bielska Jerzy Malec, na grobie
którego członkowie orkiestry złożyli kwiaty. (red)
KOMPLEMENT

Dzięki koncertom Miejskiej Orkiestry w powiecie,
Której gra zachwyca nawet Niebo Święte,
Słowa „ty moja trąbo” lub „ty mój klarnecie”
Staną się bez watpienia miłym komplementem.
Adam Wkość

O MUZYKACH MIEJSKIEJ ORKIESTRY

Kiedy już grają od ucha do ucha,
Traktują to jako obowiązek święty.
Nikt im nie będzie w kaszę dmuchać,

FOT. Wojciech Waliszewski

Bo do dmuchania mają dęte instrumenty.
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