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Lato z przytupem

Liczba, która cieszy

Tegoroczne lato zaczęło się z przytupem – i to podwójnym. Z dużym wyprze-
dzeniem (i też zaskoczeniem) już 26 czerwca dotarł do nas pierwszy afrykański 
skwar. Fala upałów długo nie odpuszczała, a tegoroczne meteorologiczne lato 
w Polsce zapisało się jako najgorętsze w całej 238-letniej historii pomiarów. 

Nie można się więc dziwić, że statystyki potwierdzają to, co wiedział chyba 
każdy Starosądeczanin: tego roku gminę Stary Sącz odwiedziło znaczniej wię-
cej turystów. Czy to w górach, czy w dolinach, na starosądeckim Rynku czy też 
w mniejszych sklepach można było ten trend zaobserwować. Nasilenie ruchu 
turystycznego to nie tylko wynik upalnej pogody, ale i rosnącej atrakcyjności 
poszczególnych regionów i miejscowości. Stary Sącz na tym tle prezentuje się 
coraz wyraźniej i zaczyna przybierać postać turystycznego tygrysa. To właśnie 
tutaj dzieje się latem najwięcej: Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, Między-
narodowy Plener Malarski, Jarmark św. Kingi, Międzynarodowy Festiwal Filmów 
i Programów Religijnych dla Dzieci, Jarmark Rzemiosła, Rajd Historyczny czy 
Lachowska Micha przyciągają tysiące turystów. To tutaj przebiegają nowe tra-
sy rowerowe, jest kąpielisko z coraz większą ilością atrakcji, w tym znane i na-
gradzane bobrowisko. Niebawem zostanie otwarty nowy dworzec autobusowy, 
a kolejna niespodzianka turystyczna – ścieżka w koronach drzew – już powsta-
je. Nie sposób pominąć tegorocznej, rekordowej edycji Festiwalu Pannonica, 
w której wzięło udział 20 tysięcy fanów muzyki bałkańskiej z około 90 krajów. 
A już niedługo rozpocznie się kolejna inicjatywa Centrum Kultury i Sztuki im. 
Ady Sari w Starym Sączu – Sącz Jazz Festival. Będzie się działo…

Wojciech Waliszewski
red. naczelny Kuriera Starosądeckiego
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Tyle ważnych głosów oddali mieszkań-

cy gminy Stary Sącz w tegorocznych wy-
borach parlamentarnych.
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11. sesja Rady Miejskiej 

Święto miasta 
to święto jego mieszkańców

W Starym Sączu wyjątkowy charakter święta miasta 
i święta jego patronki, św. Kingi podkreśliła uro-

czysta, Xi sesja rady miejskiej, która odbyła się 20 lipca 
2019 roku w starosądeckim Sokole. 

– W ten sposób chcemy podkreślić, jaką wartość stano-
wi dla nas samorządność – mówił burmistrz Starego Są-
cza Jacek Lelek. – Podkreślić, wobec naszej patronki, jak 
wielkim przywilejem jest możliwość wpływania na codzien-
ność, kreowania kierunku rozwoju naszego miasta, decy-
dowania o naszych sprawach, wreszcie współtworzenie 
przyszłości przy wielkim szacunku dla przeszłości Starego 
Sącza i jego dorobku.

Święto miasta to oczywiście święto jego mieszkańców. 
Kolejny raz Stary Sącz wykorzystał ten dzień, by uhonoro-
wać osoby szczególnie zasłużone dla gminy i miasta odzna-
ką honorową. Rada Miejska przyznała ją osobom zarówno 
na eksponowanych stanowiskach, jak i tym, którzy pracują 
dla swojego miasta i gminy bez błysku fleszy, ale mają w 
sobie tę samą sympatię do Starego Sącza, do jego miesz-
kańców, do historii, do wartości, które Stary Sącz tworzył 
przez wieki i na których straży dziś stoi. Jednych i drugich 
łączy wielkie zaangażowanie na rzecz Gminy Stary Sącz i 
na rzecz Grodu św. Kingi na najprzeróżniejszych polach.

Po raz pierwszy wręczony został również niedawno usta-
nowiony medal honorowy Starego Sącza. Otrzymał go 
Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu. W imieniu sióstr 

wyróżnienie odebrał kapelan klasztoru ks. Stanisław Śliwa. 
W uzasadnieniu czytamy m.in., że historia Starego Sącza, 
klasztoru Sióstr Klarysek i kościoła Trójcy Przenajświętszej 
ściśle się łączy z osobą świętej Kingi, a Stary Sącz to mia-
sto o ciągłości historycznej nieprzerwanej od czasów pa-
nowania dynastii Piastów. Najcenniejszą wartością miasta 
jest obecność w jego przestrzeni i historii klasztoru Sióstr 
Klarysek. Dzieło św. Kingi i jej dziedzictwo wpisało przed 
wiekami Stary Sącz w nurt najstarszych dziejów Polski, 
w krąg kultury łacińskiej, ale również, jak uważają niektó-
rzy badacze, w krąg kształtującego się języka polskiego. 
Stary Sącz to historia oparta na wielkich wartościach, hi-
storia wpisana w 1 050 lat polskiego chrześcijaństwa. To 
nie tylko zabytkowe unikalne centrum, ale również wyjąt-
kowa przestrzeń duchowa. To najdawniejsze korzenie Sta-
rego Sącza, jego konstytucja. Założenie klasztoru dało po-
czątek wszystkim ważnym wydarzeniom w historii miasta. 
Rangę Starego Sącza, świadka naszej historii, współtwo-
rzącego bogactwo kultury polskiej i europejskiej, potwier-
dza status Pomnika Historii, symboliczne potwierdzenie 
faktu, że Stary Sącz należy do miejsc najważniejszych dla 
polskiej tożsamości.

Odznaki honorowe z rąk burmistrza Jacka Lelka i prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Stawiarskiego ode-
brali: burmistrz partnerskiego miasta Keszthely na Wę-
grzech Ferenc Ruzsics, burmistrz partnerskiego miasta 
Lambres-lez-Douai we Francji Martial Vandewoestyne, 
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prezes MKS Sokół Stary Sącz Szymon Stolarski, współ-
założyciel i prezes Starosądeckiego Klubu Honorowych 
Krwiodawców – rekordzista Polski jeśli chodzi o ilość od-
danej krwi – Andrzej Lis, współzałożyciel Starosądeckiego 
Klubu Honorowych Krwiodawców Robert Jastrzębski, była 
nauczycielka i dyrektorka szkoły Podstawowej w Gaboniu 
Elżbieta Kruczek, specjalista medycyny rodzinnej, szefo-
wa i założycielka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej "Medyk" w Barcicach Jadwiga Grądalska, prezes Mię-
dzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Poprad 
Stary Sącz i trener siatkówki Janusz Pasiut, prezes Funda-
cji Rozwoju Sądecczyzny i współzałożycielka Uniwersyte-
tu III Wieku w Nowym Sączu Anna Majda, była przewodni-
cza Rady Miejskiej w Starym Sączu i radna powiatowa Ewa 
Zielińska, wieloletni sołtys Barcic i radny Stanisław Iwulski 
oraz były wicemarszałek i członek zarządu Województwa 

Małopolskiego, obecnie radny Nowego Sącza Leszek Ze-
gzda. Franciszkowi Wróblowi, emerytowanemu komando-
rowi Marynarki Wojennej, dowódcy okrętów, wykładowcy 
w szkole morskiej, autorowi podręczników i opracowań na-
ukowych (rocznik 1933), odznakę wręczono w jego domu 
następnego dnia. Większość odznak przyznano na wnio-
sek burmistrza.

Ponadto odznaki przyznano pośmiertnie długoletnim 
pracownikom Urzędu Miejskiego w Starym Sączu – mece-
nasowi Władysławowi Tokarczykowi i inżynierowi Boniface-
mu Wolakowi.

To nie jedyne wyróżnienia, które Rada Miejska przyzna-
ła w tym roku. Wcześniej przy okazji obchodów 100. rocz-
nicy utworzenia orkiestry w Starym Sączu odznaki honoro-
we przyznano Stanisławowi Dąbrowskiemu, który niemal 
ćwierć wieku kierował orkiestrą i obecnemu dyrygentowi 
Georgowi Weissowi. (RKA)
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Leszek Zegzda

kapelan Stanisław Śliwa

Andrzej Lis

 Martial Vandewoestyne

Ferenc Ruzsics

Szymon Stolarski
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12. – 14. sesja Rady Miejskiej 

Legenda sądeckiego bibliotekarstwa 
przeszła na emeryturę 
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Maria Sosin po 51 latach pracy 
zawodowej przekazuje pałeczkę 

następcom, których sama wychowa-
ła. Starosądecką biblioteką kierowa-
ła od 2002 roku. 

Na sesji Rady Miejskiej w Starym 
Sączu dyrektorce starosądeckiej bi-
blioteki dziękowali burmistrzowie 
i radni. Poniżej postaramy się przybli-
żyć choć trochę szeroką dzia-
łalność zawodową Marii 
Sosin.

Dzięki otwartości na 
nowoczesne rozwią-
zania i technologie, 
kreatywności komu-
nikatywności, łatwo-
ści w nawiązywaniu 
kontaktów możliwa 
była konstruktywna 
współpraca z wieloma 
instytucjami i organiza-
cjami a także realizacja wie-
lu przedsięwzięć i pozyskiwanie środ-
ków zewnętrznych na działalność, 
lepsze funkcjonowanie i rozbudowę 
bibliotek. Maria Sosin to osoba znana 
i niezwykle ceniona nie tylko w śro-
dowisku bibliotekarskim. W struktu-

rach Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich działa od 1966 roku. Za-
wsze ogromną wagę przykładała do 
działalności kulturalno-edukacyjnej 
promującej książkę i czytelnictwo. 
Organizowała spotkania autorskie, 
promocje książek, konkursy, sesje 
popularno-naukowe o zasłużonych 
sądeczanach i starosądeczanach. 
Brała także udział wraz ze wszystkimi 

bibliotekami w powiecie w ak-
cjach o zasięgu ogólnopol-

skim, np. „Cała Polska 
czyta dzieciom”, „Ty-
dzień Bibliotek” i „Na-
rodowe Czytanie”. Od 
wielu lat w kalenda-
rzu imprez czołowe 
miejsce zajmują spo-

tkania w ramach „Mię-
dzynarodowej Galicyj-

skiej Jesieni Literackiej”, 
akcja „Z Książką na Waliz-

kach” prowadzona we współ-
pracy z Wydawnictwem Literatura czy 
„Dni Tischnerowskie” – organizowane 
corocznie w Starym Sączu. Biblioteki 
mają również bogata ofertę dla dzie-
ci, organizują m.in. „Ferie w Bibliote-
ce” i „Wakacje w Bibliotece”.

Maria Sosin to nieustanna orędow-
niczka szkoleń i podnoszenia kwa-
lifikacji pracowników. Zachęca do 
podejmowania studiów i uczestnic-
twa w różnorodnych kursach i szko-
leniach zarówno ogólnopolskich, 
jak i lokalnych. Organizowała m.in. 
szkolenie z zakresu: ochrony danych 
osobowych dla dyrektorów biblio-
tek powiatu nowosądeckiego (przy 
współpracy Instytutu Książki), pre-
zentacji nowych form zbiorów biblio-
tecznych w Internecie, a także ana-
lizy zawartości katalogów OPAC na 
przykładzie bibliotek powiatu nowo-
sądeckiego dla wszystkich bibliote-
karzy powiatu nowosądeckiego (przy 
współpracy z Wojewódzką Biblioteką 
Publiczną w Krakowie). Organizowa-
ła również cykliczną Konferencję Bi-
bliotekarzy Powiatu Nowosądeckiego 
w ramach Powiatowego Dnia Bibliote-
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karza, szkolenia dla bibliotekarzy po-
wiatu nowosądeckiego (przy współ-
pracy Programu Rozwoju Bibliotek) 
pn. „Dobre spotkania. Jak to zrobić?” 
i coroczny wyjazd na Targi Książki 
w Krakowie, dzięki któremu bibliote-
karze mają możliwość udziału w cie-
kawych spotkaniach i panelach.

Maria Sosin jest pomysłodawczy-
nią i organizatorką „biblioteki po-
wiatowej”, która działa na zasadzie 
współpracy ponad 60 bibliotek w po-
wiecie nowosądeckim (przy pełnej 
ich autonomii) pod egidą kierowa-
nej przez nią Powiatowej i Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sta-
rym Sączu. Sprawne zarządzanie 
biblioteką i wzorową współpracę 
z innymi placówkami biblioteczny-
mi ułatwia „Strategia Rozwoju Po-
wiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Starym Sączu” jej autor-
stwa. W myśl tej strategii biblioteki 
zmieniły się uwzględniając oczekiwa-
nia lokalnego środowiska i zmian za-
chodzących w bibliotekarstwie. Dzisiaj 
biblioteka, którą kierowała Maria So-
sin, jej filie i większość bibliotek w Po-
wiecie Nowosądeckim daleko wykra-
czają poza swoje pierwotne funkcje: 
są miejscem spotkań mieszkańców, 
występów, wystaw, prelekcji, wieczo-
rów autorskich itd. W wielu miejsco-
wościach są prawdziwymi centrami 
kultury.

Maria Sosin położyła przy tym 
ogromny nacisk na zmianę wizerun-
ku podległych jej placówek i wspólnie 
z dyrektorami bibliotek podejmowała 
działania, aby poprawić ich funkcjo-
nowanie i estetykę. Wszystkie biblio-
teki powiatu nowosądeckiego wzięły 
z jej inicjatywy udział w I oraz II edy-
cji Programu Rozwoju Bibliotek. Po-
nadto Maria Sosin pozyskała środki 
z Programu Wieloletniego Kultura+ 
„Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura 
bibliotek” na budowę filii bibliotecznej 
w Gołkowicach Górnych (gmina Stary 
Sącz). Koszt zadania to 2 223 900 zł. 
Bibliotekę oddano do użytku w 2015 
r.

Pierwszym efektem starań pani dy-
rektor o poprawę warunków lokalo-
wych bibliotek w Gminie Stary Sącz 
było oddanie w listopadzie 2012 r. 
budynku o powierzchni 530 m2 filii 
bibliotecznej w Barcicach. Maria So-
sin nieustannie inspirowała dyrekto-
rów bibliotek w powiecie nowosądec-
kim do sięgania po środki zewnętrzne 
na remonty i budowę swoich placó-
wek. Rozpoczęła proces kompute-
ryzacji, zachęcała do podnoszenia 
kwalifikacji, uczestnictwa w różnorod-

nych kur-sach i szkoleniach, organizu-
jąc konferencje, wyjazdy szkoleniowe, 
studyjne, podnoszące kompetencje 
bibliotekarzy, integrujące i scalają-
ce środowisko bibliotekarskie powia-
tu nowosądeckiego. Dzięki jej wspar-
ciu i pomocy przy pisaniu wniosków 
do Programu Wieloletniego Kultura+ 
Priorytet „Bi-blioteka+ Infrastruktu-
ra bibliotek” otworzono w maju 2013 
r. nową filię w Kamionce Wielkiej (po-
wiat nowosądecki), a biblioteka w Po-
degrodziu (powiat nowosądecki) także 
otrzymała środki na budowę nowego 
lokalu. Kolejnym dziełem, które do-
kończy już nowa pani dyrektor Monika 
Jackowicz-Nowak jest budowa filii bi-
blioteki w Przysietnicy (ponownie przy 
wsparciu Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego).

Maria Sosin od 1968 roku jest 
członkiem Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich, od 1978 zastępcą 
przewodniczącego SBP Oddział Nowy 
Sącz, od 2000 członkiem Okręgu Kra-
kowskiego Zarządu SBP w Krakowie, 
zastępcą przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania 
w Starym Sączu (od 2009), oraz za-
stępcą prezesa Starosądeckiej Fun-
dacji Kultury (od 2012).

Sesja XIII była sesją nadzwyczaj-
ną. Wniosek o zwołanie sesji nad-
zwyczajnej został złożony w związku 
z przystąpieniem do realizacji inwe-
stycji „Budowa ścieżki w koronach 
drzew” na Miejskiej Górze. Po ogło-
szeniu rozstrzygnięcia przetargu oka-
zało się, że kwota proponowana przez 
oferenta znacznie przewyższa tę za-
bezpieczoną w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy Stary Sącz i za-
łożoną w projekcie. 8 września 2019 

r. kończył się czas na pozwolenie na 
budowę tego przedsięwzięcia. Umowa 
dotacyjna została już podpisana. Wa-
runkiem, by to pozwolenie nie wyga-
sło było rozpoczęcie prac (podpisanie 
umowy z wykonawcą) właśnie przed 8 
września br. Burmistrz podkreślił, że 
projekt jest rozwojowy dla Starego Są-
cza, chociaż nie będzie on generował 
bezpośrednich dochodów, to zapewne 
przyczyni się do wzrostu prestiżu i za-
interesowania turystycznego naszym 
miastem. To z kolei będzie się przekła-
dało na konkretne pieniądze zostawia-
nie w Starym Sączu przez turystów.

Na XII sesji Rady Miejskiej rad-
ni przyjęli uchwałę w sprawie przy-
stąpienia do opracowania Strategii 
Rozwoju Gminy na lata 2020–2030. 
Taka strategia nie tylko określa kie-
runki rozwoju gminy, ale wpisuje się 
również w programy marszałkowskie 
i rządowe, co z kolei pozwala na pozy-
skiwanie później pieniędzy zewnętrz-
nych. Rada na tej sesji zaliczyła po-
nadto do kategorii dróg gminnych ul. 
Papieską w Starym Sączu mającą do 
tej pory status drogi wewnętrznej. Ul. 
Papieska biegnie od drogi gminnej nr 
294178K ul. Trakt Św. Kingi – dz. ew. 
nr 1829/1 obr. Stary Sącz do skrzyżo-
wania z drogą gminną nr 294185K ul. 
Topolowa – dz. ew. nr 2728/2 w Sta-
rym Sączu, a jej długość to 914 me-
trów. Rada wyraziła również zgodę na 
wniesienie przez Gminę Stary Sącz 
wkładu niepieniężnego (aportu) do 
spółki Zakład Składowania Odpadów 
sp. z o. o. z siedzibą w Starym Sączu. 
Aport stanowi działka ewidencyjna nu-
mer 2487/2 w Starym Sączu, która 
będzie przeznaczona na budowę za-
plecza technicznego dla MZGK. (RKA) 
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Franciszka Grońska 
skończyła 100 lat
Życzenia kolejnych lat w zdrowiu 
i radości popłynęły m.in. od 
członków rodziny a także 
przedstawicieli instytucji 
samorządowych i rządowych. 
Życzenia złożyli wiceburmistrz 
Kazimierz Gizicki i  Alfreda 
Wastag, kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Starym Sączu. 

Okolicznościowe listy przysłali Pre-
zes Rady Ministrów Mateusz Mora-
wiecki, Wojewoda Małopolski Piotr 
Ćwik i Burmistrz Starego Sącza Ja-
cek Lelek.

Pani Franciszka urodziła się 6 
sierpnia 1919 roku w Brzynie (gmi-
na Łącko). W 1939 roku zamiesz-
kała w Starym Sączu,a rok później 
wyszła za mąż za Stanisława Groń-
skiego. Wychowywała 4 dzieci i pra-
cowała w Szkole Podstawowej jako 
kucharka. Dziś pani Franciszka ma 
siedmioro wnuków, dziewięcioro pra-
wnuków i troje praprawnuków. Z oka-
zji jej setnych urodzin w odwiedziny 
przyjechali przedstawiciele Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Pani Aga-
ta Michalik zastępca dyrektora ZUS 
oddział w Nowym Sączu i pani Barba-
ra Waksmundzka zastępca naczelni-
ka wydziału świadczeń emerytalno- 
rentowych wręczyły list gratulacyjny 
oraz honorowe świadczenie pienięż-
ne. (red)

Symboliczne światło olimpijskie na 
uroczystości otwarcia pełnowymia-
rowej hali sportowej w Starym Sączu 
zapalił wiceprezes Rady Ministrów, 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego Jarosław Gowin. 

– Kiedy byłem bramkarzem Czar-
nych Jasło marzyłem o takiej hali 
sportowej – przyznał wice-
premier Jarosław Gowin. 
– Wasz patron ks. prof. 
Józef Tischner odegrał 
wielką rolę w moim ży-
ciu. Nauczył mnie, że 
warto stawiać sobie 
cele, piąć się w górę, 
bo to droga, która czy-
ni nas lepszymi ludźmi. 
To otwarcie tego pięknego 
obiektu w duchu olimpijskim 
ma wielki sens, bo sport to 
szansa na rozwój własnego charak-
teru. Sport uczy, by walczyć do końca, 
do ostatniej akcji, przezwyciężać wła-
sne słabości. Sport to nauka współ-
pracy, to lekcja szacunku dla innych. 
Życzę Wam drodzy uczniowie sukce-
sów, i w sporcie szkolnym, i wyczyno-
wym, a wszystkim, którzy przyłożyli 
rękę do budowy hali, na czele z panem 
burmistrzem serdecznie gratuluję.

 Otwarcie hali zaszczyciło swoją 
obecnością wielu znamienitych go-
ści. Parlamentarzyści: Barbara Bartuś, 
Anna Paluch, Elżbieta Zielińska, An-
drzej Czerwiński, Jan Duda, Józef Le-
śniak, Stanisław Kogut, sekretarz Wo-
jewództwa Małopolskiego Wojciech 
Piech, Małopolska Kurator Oświa-
ty Barbara Nowak, szefowa małopol-
skiego oddziału PFRON Marta Mor-
darska, Starosta Nowosądecki Marek 
Kwiatkowski, Andrzej Gut Mostowy 
– wiceprzewodniczący Rady ds. Tury-
styki w Małopolsce przy Urzędzie Mar-
szałkowskim, wójtowie Łącka, Rytra i 
Podegrodzia, radni wojewódzcy, po-

wiatowi i miejscy obecnej i minionej 
kadencji, sołtysi, dyrektorzy starosą-
deckich szkół, przedstawiciele służb 
mundurowych i duchowieństwa. Z dy-
namiczną i ciekawą prezentacją w du-
chu olimpizmu wystąpili uczniowie i ro-
dzice dzieci.

– Można by powiedzieć za Adamem 
Mickiewiczem – „o roku ów” 

– mówił burmistrz Jacek 
Lelek. – Bo to rok, jeśli 

chodzi o inwestycje w 
oświatę i sport,  wy-
jątkowy. Oddajemy 
w tym roku trzecią 
salę sportową,0 a 
za tydzień kolejną 
otworzy pan staro-

sta przy liceum. Kie-
dy dwa lata temu na 

Tischneriadzie, podczas 
dni patrona SP nr 1 pani dy-

rektor Elżbieta Bodziony przeka-
zała Kazimierzowi Gizickiemu symbo-
liczny klucz do przyszłej hali było lekkie 
niedowierzanie. Dzisiaj ten klucz wró-
cił do rąk pani dyrektor. Obietnica zo-
stała spełniona. Mamy ogromną sa-
tysfakcję i radość, że obiekt miejsce to 
będzie nas integrowało, że będą się tu 
rodziły talenty, że to będzie szkoła cha-
rakteru i wychowania poprzez sport.

Przetarg na budowę hali rozstrzy-
gnięto 29 maja 2018 r. Wykonawca 
(Zakład Usługowy Instalacji Sanitar-
nej, C.O. i Gaz Marcin Pietruszka) od-
dał ją do użytku w sierpniu tego roku. 
Koszt budowy to 7,4 mln zł, a war-
tość dofinansowania z funduszy UE:  
5 368 912,35 zł (program rewitaliza-
cji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014–2020). Inwesty-
cja obejmowała budowę hali wraz z wy-
posażeniem i zapleczem sanitarnym, 
połączenie jej ze szkołą oraz budowę 
38 miejsc parkingowych, zagospoda-
rowanie terenów zielonych. Dla czę-

Olimpijskie tempo budowy – 
hala sportowa uroczyście otwarta 
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ści projektowanej przewidziano nowe 
instalacje kanalizacji deszczowej, kana-
lizacji sanitarnej i wody oraz oświetlenie 
zewnętrzne. Trybuny na 200 osób, hala 
sportowa wymiary 26 x 43 m z pełnowy-
miarowymi boiskami do piłki siatkowej, 
ręcznej i koszykówki, w pełni zintegro-
wana z budynkiem szkoły podstawowej. 
Hala sportowa ma służyć szkole, a w go-
dzinach pozalekcyjnych mieszkańcom, 
klubom sportowym i innym rozgrywkom 
od świtu do późnych godzin wieczor-
nych. Hala powstała na miejscu starej 
sali gimnastycznej. (RKA) 
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Stary Sącz ma swoje diamenty
Po raz pierwszy burmistrz Jacek Lelek wręczył stypendia dla superzdolnych starosądeczan. Okazją była uro-
czysta lipcowa sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. Młodzi zdolni reprezentują bardzo różne dyscypliny. Naj-
młodsza stypendystka ma 8 lat, najstarszy – 25, ale wszyscy mają na koncie wybitne osiągnięcia i świat na 
wyciągnięcie ręki. Edukacyjny Oscar Starego Sącza przyznawany jest na rok i wiąże się ze wsparciem w wyso-
kości 500 złotych miesięcznie. Uchwałę o przyznaniu stypendium w imieniu Janka Gurby odbierała mama Do-
rota, a w imieniu Kacpra Dąbrowskiego – babcia. 

Kacper Dąbrowski
dyscyplina: muzyka 

25 lat, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szy-
manowskiego w Katowicach, obecnie student Hochschule 
für Musik we Fryburgu Bryzgowijskim w klasie fletu. W la-
tach 2018-2019 pracował na stanowisku flecisty w Pol-
skiej Filharmoni im. W. Kilara „Sinfonia Baltica” w Słupsku. 
Jako muzyk orkiestrowy współpracuje z Polską Filharmo-
nią Kameralną, Camerata di Cracovia, Fresco Sonare 
i Santander Orchestra. Ma na swoim koncie kilka nagrań 
płytowych zarówno w roli solisty, jak i muzyka orkiestro-
wego. Jest członkiem zarządu, a zarazem flecistą solistą 
Krakowskiej Orkiestry Kameralnej „Ardente”, z którą regu-
larnie koncertuje w kraju. Koncertował pod batutą Krzysz-
tofa Pendereckiego, Jerzego Maksymiuka czy Krzesimira 
Dębskiego. Zdobył I nagrodę na międzynarodowym kon-
kursie „SVIREL 2018” w Słowenii, II nagrodę na Międzyna-
rodowym Konkursie Instrumentów Dętych w Białymstoku 
„FINALIS” oraz I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie 
im. Wandy Landowskiej we Włoszech. Uczestniczył w Let-
niej Akademii Muzyki prowadzonej przez Filharmoników 
Berlińskich. Brał udział w dwóch odsłonach festiwalu mu-
zycznego Krzysztofa Pendereckiego „Emanacje”. Koncer-
tuje w całej Europie. 

Emilia Dubiel 
dyscyplina: taniec nowoczesny 

i towarzyski
8 lat, uczennica Szkoły Podsta-

wowej w Barcicach. Emilka jest 
podwójną wicemistrzynią świa-
ta w kategorii do lat 8 z zawo-
dów Dance World Cup, które od-
były się w Whistler w Kanadzie 
w roku 2017. Srebrne medale 

zdobyła w stylu hip-hop i lirycz-
ny jazz. Jest ponadto trzykrotną 

mistrzynią Polski z zawodów w Wał-

brzychu, Twardogórze i Skawinie. Zapraszana na między-
narodowe festiwale taneczne na przykład Bukareszt Dan-
ce Festiwal, gdzie wytańczyła dwa drugie miejsca. 

Jan Gurba
dyscyplina; wspinaczka sportowa, alpinizm

15 lat, członek kadry narodowej Polskiego Związku Al-
pinizmu. Jako 12-latek zdobył Matterhorn. Pokonał wiele 
bardzo trudnych dróg wspinaczkowych w Polsce i Europie. 
Uprawia narciarstwo wysokogórskie w Alpach i Tatrach. 
Czterokrotny zdobywca Pucharu Polski we wspinacz-
ce sportowej w 2015, 2016, 2017 i 2018 r. Bardzo uda-
ny ostatni sezon zakończył mistrzostwem Polski na kra-
kowskich zawodach w trójboju olimpijskim obejmującym 
wspinaczkę na czas, bouldering i wspinaczkę na trudność 
oraz mistrzostwem Polski we wspinaczce na trudność na 
zawodach w Sosnowcu. Z sukcesem startuje w Pucha-
rze Europy, zajmując czołowe miejsca – 3. na zawodach 
w Mezzolombardo i 4. na zawodach w Bolonii. Półfinalista 
mistrzostw świata z Rosji z ubiegłego roku. W ubiegłym 
roku wejście i powrót z Mount Blanc zajęło mu 14 godzin. 

Gabriela Hopek 
dyscyplina: narciarstwo zjazdowe 

17 lat, uczennica I liceum Ogól-
nokształcącego im. Jana Długo-
sza w Nowym Sączu. W sezonie 
2018/19 zajęła pierwsze miej-
sce w klasyfikacji generalnej 
Pucharu Polski w slalomie 
i slalomie gigancie, a w zawo-
dach Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży II miejsce w sla-
lomie i I miejsce w slalomie 
gigancie. Zajmowała czołowe 
miejsca w zawodach Międzyna-
rodowej Federacji Narciarskiej. 
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Skąd pomysł na stypendium naukowe dla uzdolnio-
nych starosądeczan? 

Chodziło nam o to, by zauważyć tych naprawdę zdol-
nych, wybijające się osobowości. I nie wystarczało tylko 
świadectwo z czerwonym paskiem. Mamy tutaj najróż-
nijesze dyscypliny, a stypendystów wyróżnia mistrzo-

stwo i pasja. Dziękuję, że rada miejska przychyliła się 
do mojego pomysłu. 

czy to jednorazowa akcja?
Nie. Stypendium przyznawane jest na rok i ta 

idea na pewno będzie kontynuowana. Osiągnięcie 
pewnego, w przypadku naszych stypendystów bar-
dzo wysokiego, poziomu w danej dyscyplinie oku-

pione jest masą wyrzeczeń i ciężką pracą, wspar-
ciem rodziców i sporymi wydatkami. Chcemy w miarę 

możliwosci trochę wesprzeć w osiąganiu jak najlep-
szych wyników. 

Patrząc na listę stypendystów, widzimy, że to już są 
obywatele świata...

Oczywiście. To dla naszych stypendystów jakieś re-
alne wsparcie, bo się uczą albo jeszcze studiują, nato-
miast dla nas jako miasta i gminy prestiż i promocja. 
To nasi ambasadorzy. Fajnie jest mieć świadomość, że 
pomagamy, ale jeszcze lepiej dla Starego Sącza, gdy 
w świat idzie wieść, że np: Grand Prix w konkursie im. 
Don Enrico Smaldone w Angri zdobył stypendysta Sta-
rego Sącza, albo że nasza stypendystka wygrała mi-
strzostwa Polski. (RKA) 

500+ dla 
starosądeckich 
talentów

Jacka Lelka – burmistrza Starego Sącza

22. zawodniczka mistrzostw świata, Reprezentantka Pol-
ski, członkini Kadry Narodowej Juniorek w narciarstwie 
alpejskim. 

Dawid Liberda 
dyscyplina: informatyka i elektronika 

20 lat, tegorocz-
ny absolwent Zespo-
łu Szkół Elektrycz-
no-Mechanicznych 
w Nowym Sączu. 
Edukację będzie 
kontynuował na 
AGH. Już w gimna-
zjum został finalistą 
wojewódzkich i ogól-
nopolskich konkur-
sów informatycz-
nych, a w III klasie 
szkoły średniej na 
praktykę zawodową 

zaprosiło go Korporacyjne Centrum Badawcze ABB w Kra-
kowie. Dwukrotny finalista stopnia centralnego Olimpia-
dy Innowacji Technicznych i Wynalazczości za stworzenie 
sieci systemu czujników do pomiaru zanieczyszczenia po-
wietrza i maszyny do grawerowania. Aktualnie pracuje nad 
aplikacją dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjne-
go w Nowym Sączu. Laureat wielu olimpiad, wolontariusz 
Sursum Corda. Jeden z jego ostatnich projektów to Wal-
le – Home Assistant – kompletny system automatyki do-
mowej umożliwiającej sterowanie dowolnym urządzeniem 
elektronicznym. Projekt został nagrodzony w międzyna-
rodowym konkursie organizowanym przez firmę Amazon 
w USA, gdzie zgłoszono 129 innych projektów z całego 
świata. 

Mateusz Perz
dyscyplina: muzyka 

24 lata, pianista. Edukację mu-
zyczną rozpoczął w Państwowej 
Szkole Muzycznej I st. w No-
wym Sączu i kontynuował 
w Państwowej Ogólnokształ-
cącej Szkole Muzycznej II st. 
im. F. Chopina w Krakowie, 
którą ukończył z wynikiem ce-
lującym. Ukończył studia licen-
cjackie i kontynuuje naukę na 
Akademii Muzycznej w Krakowie 
w klasie fortepianu dr hab. Mileny Kę-
dry. Wielbiciel rosyjskiej literatury fortepianowej. Uczestnik 
wielu kursów interpretacji muzycznej oraz lekcji mistrzow-
skich w kraju i za granicą pod okiem takich mistrzów jak: 
Philippe Giusiano, Jose Maria Curbelo, Katarzyna Popowa-
-Zydroń, Daniel Blumenthal, Mauricy Martin, Russel Hir-
schfield i wielu innych. Brał również udział w wielu konkur-
sach, festiwalach oraz koncertach o randze ogólnopolskiej 
i międzynarodowej. Jego ostatnie sukcesy to III nagroda 
w XXVI „ROMA” Piano Competition w Rzymie, Grand Prix 
w konkursie im. Don Enrico Smaldone w Angri, solowy re-
cital w Muzeum Chopina w Warszawie i recital podczas Fe-
stiwalu Piano City w Neapolu. (RKA)
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Inauguracja nowego roku akademickiego
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starym Sączu zainaugurował rok akademicki. Ponad 60. studentów wysłucha-
ło Gaudeamus Igitur i odśpiewało hymn starosądeckiego UTW, a wykład wygłosił prof. dr hab. inż. Kazimierz 
Wiech, przewodniczący rady programowej. Wśród gości uroczystości znaleźli się Urszula Nowogórska i bur-
mistrz Jacek Lelek. Przypominamy, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starym Sączu ma charakter otwarty. Słu-
chaczami UTW mogą być osoby będące w wieku przedemerytalnym, jak również emeryci, renciści oraz osoby 
bezrobotne w starszym wieku, mieszkańcy powiatu nowosądeckiego. (red)
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Rosną strażackie kadry
Ósmego września na Starosądeckich Błoniach odbyły się Gminne Zawody Sportowo–Pożarnicze. 10 Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych z Gminy Stary Sącz (w tym OSP Biegonice) i 3 MDP z Gminy Piwniczna-Zdrój rywa-
lizowały ze sobą w trzech konkurencjach: musztra, ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza.

Zawody prowadził kpt. Mariusz Pi-
wowar z KM PSP w Nowym Sączu.

Wyniki zawodów przedstawiają się 
następująco:

Gmina Stary Sącz:
Drużyny Chłopięce
• I miejsce  – MDP z jednostki 

OSP Moszczenica Wyżna
• II miejsce – MDP z jednostki 

OSP Stary Sącz
• III miejsce – MDP z jednostki 

OSP Biegonice
• IV miejsce – MDP z jednostki 

OSP Gołkowice Górne
Drużyny Dziewczęce
• I miejsce  – MDP z jednostki 

OSP Gaboń
• I miejsce – MDP z jednostki 

OSP Stary Sącz

Ponadto poza konkurencją w Za-
wodach brały udział MDP z jedno-
stek OSP: Przysietnica, Moszczeni-
ca Niżna, Moszczenica Wyżna, Stary 
Sącz.

Puchary, medale, dyplomy oraz 
gadżety wręczali: Burmistrz Starego 
Sącza Jacek Lelek, Prezes Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związ-
ku OSP RP w Starym Sączu Antoni 
Piętka, Pan Dawid Kudełka z Wy-
działu Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Miasta Nowego Sącza, Ko-
mendant Gminny ZOSP RP Piwnicz-
na-Zdrój Czesław Tomaszewski oraz 
Prezes OSP Biegonice Marian Wo-
lak. Gratulacje i wyrazy uznania dla 
druhów MDP przekazał ks. M. Żaba.

 Szczególne podziękowania za 
otrzymane gadżety dla sponsorów: 

Dyrektora MZGK w Starym Sączu 
– Ryszarda Niejadlika; Dyrektora 
MORD w Nowym Sączu – Marka Pła-
wiaka; Kierownika Referatu Rozwoju 
Lokalnego i Promocji UM w Starym 
Sączu – Grażyny Leśniak; Koordy-
natora ds. Marketingu i Sprzeda-
ży ,,Piwniczanka Spółdzielnia Pra-
cy” – Marka Gaworuchy; Właściciela 
P.H.U. BIUROWIEC w Starym Sączu 
– Grzegorza Barana; Nadleśnicze-
go Nadleśnictwa Stary Sącz – Pawła 
Szczygła; Właścicielki Firmy BATIM 
w Starym Sączu –  Barbary Edell-
muler–Generaux; Zastępcy Dyrek-
tora Zespołu Parków Krajobrazo-
wych Województwa Małopolskiego 
Oddział Stary Sącz – Marka Krocz-
ka; Ekodoradcy Ref. Ochrony Środo-
wiska UM w Starym Sączu – Doroty 
Janeczek–Bajerskiej. (EZ)
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Gmina Stary Sącz zrealizowała 
międzynarodowy projekt w ramach 
programu „Europa dla obywateli”. 
Przez kilka dni w Starym Sączu go-
ściły delegacje z Lewoczy (Słowa-
cja), Dunakeszi i Keszthely (Węgry) 
i Cristuru Secuiesc (Székelykeresz-
túr, Rumunia, Siedmiogród). Z róż-
nych względów do Starego Sącza 
nie przyjechała delegacja z włoskie-
go Casalgrande (zmiana na stanowi-
sku burmistrza i organizacja pracy 
po wyborach). Natomiast delegacja 
partnerskiego francuskiego miasta 
Lambres-lez-Douai gościła w gro-
dzie Kingi w lipcu.

 – Integracja społeczności lokal-
nych i organizacji w samorządach 
partnerskich jest szansą na budo-
wanie i wzmacnianie dobrych rela-
cji – mówił burmistrz Jacek Lelek. – 
Sednem projektu jest pobudzanie 
aktywności obywateli do wspólne-
go budowania Europy w wymiarze 
lokalnym, ale również międzyna-
rodowym – budowanie platformy 
dla przyszłych wspólnych projek-
tów, które służyłyby solidarności 
i wzmacnianiu dialogu.

Wśród gości byli m.in. Géza 

Cséby, konsul honorowy RP w Kesz-
thley; Emil Rafai, burmistrz Székely-
keresztúr; Ferenc Ruzsics, burmistrz 
Keszthely; Jozef Cvoliga, dyrektor 
Urzędu Kraju Preszowskiego, urzęd-
nicy, przedstawiciele organizacji po-

zarządowych, nauczyciele, artyści 
i rzemieślnicy. Działania w projekcie 
ukierunkowanie były na kształtowa-
nie pozytywnego wizerunku innych 
kultur, wspieranie dialogu z osobami 
pochodzącymi z zupełnie odrębnych 
kręgów kulturowych, wypracowanie 
postaw oznaczających nie tylko tole-
rancję, ale również szacunek dla in-
nych nacji, a także promowanie te-
matów wolontariatu, dotacji, fundacji, 
stowarzyszeń oraz organizacji chary-

tatywnych. Ważnym elementem spo-
tkania była prezentacja projektów re-
alizowanych przez Gminę Stary Sącz 
z wykorzystaniem pieniędzy z fundu-
szy UE. Była ona punktem wyjścia do 
dyskusji o wpływie polityki europej-
skiej na jakość życia i pracy lokalnych 
społeczności.

Niedawno obchodziliśmy 15-lecie 
wejścia Polski do Unii Europejskiej. 
Był to więc dobry czas na podsumo-
wanie i dyskusję wśród uczestników-
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Europa wszystkich obywateli
Europejską wspólnotę i wartości najlepiej budować oraz odkrywać ich 
źródła przez spotkanie i dialog. Tak było w sierpniu w Starym Sączu. 
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Byliśmy w Polsce pierwszy raz. W Starym Są-
czu na każdym kroku widać historię, przywiąza-
nie do tradycji, co dla nas, Szeklerów jest bardzo 
ważne. No i dla nas ta brama szeklerska to coś 
wspaniałego. Przypomniała nam o domu. Kra-
ków to fantastyczne miasto, chcielibyśmy tam 
kiedyś wrócić, natomiast wizyta w Auschwitz była 

smutna, ale pouczająca.
Simo Bela, nauczyciel w Szkole

Podstawowej im. Sándora Petőfi 
w Székelykeresztúr

Taki jarmark to fantastyczna sprawa. Cieszę się, że 
mogłam przyjechać do Starego Sącza jeszcze raz 
na dłużej, bo podczas Forum Polsko-Węgierskie-
go nie było okazji, by zbyt wiele zobaczyć. Spę-
dziliśmy czas bardzo intensywnie, ale była oka-
zja do rozmów, wypoczynku i lepiej poznaliśmy 
miasto i okolicę. W Starym Sączu sporo się dzie-
je, dużo inwestuje. Widać, że to samorząd, któ-
remu Unia Europejska służy, bo umie sięgać po 
pieniądze.

Horváth Teréz, sekretarz Urzędu Miasta 
w Keszthely

Świetnie się bawiliśmy, po tej wizycie chyba bę-
dziemy więcej gotowali, a może otworzymy restau-
rację. A tak na poważnie – Stary Sącz to małe 
miasteczko, ale bardzo przyjemne i kameralne, 
sympatyczni i pomocni mieszkańcy. Na pewno 
świetnie się tutaj żyje. Wielkie wrażenie zrobiły 
na nas Wawel i Oświęcim. Takie międzynarodo-

we spotkania są bardzo potrzebne, bo przełamują 
stereotypy i uprzedzenia. 

Tibor i Agi Wolfort, małżeństwo z Dunakeszi

A to ciekawe...

Samorządy są ważne 
Burmistrzowie Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki 
oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Sta-
rym Sączu Andrzej Stawiarski rozma-
wiali o tym w magistracie z wicepreze-
sem Rady Ministrów, Ministrem Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem 
Gowinem. Ministrowi towarzyszyli An-
drzej Gut-Mostowy i Krzysztof Głuc.

– Konsekwentnie stawiamy na turysty-
kę, chcemy, by goście zostawali u nas na 
dłużej i dążymy do tego różnymi działaniami 
inwestycyjnymi – mówił zastępca burmistrza Ka-
zimierz Gizicki. – Różne atrakcje turystyczne położne bli-

sko siebie tworzą efekt synergii. Stary Sącz, słynny ze swo-
jej historii, urokliwej zabudowy, klasztoru klarysek, Ołtarza 
Papieskiego, ma dziś do zaoferowania o wiele więcej niż 
jeszcze dekadę temu. Bobrowisko, rozbudowujący się kom-

pleks kąpielowy na stawach, trasy i ścieżki rowero-
we, ślimak widokowy w Woli Kroguleckiej, Miej-

ska Góra ze ścieżkami biegowymi i wkrótce 
z „poziomą wieżą” spacerową i oryginal-
ną trasą przyrodniczą – to wszystko osa-
dzone w pięknym kulturowym i przyrod-
niczym pejzażu. Tu naprawdę jest co 
robić i można spędzać czas aktywnie. 

Niewykluczone, że wizyta wicepremiera 
i wiceprzewodniczącego Rady Programo-

wej ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Mało-
polsce przełoży się na kolejną inwestycję z zakre-

su turystyki w gminie Stary Sącz. (RKA) 
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projektu, jak zmieniło się nasze miasto 
i nasz region dzięki członkostwu w UE. 
Nie chodzi tylko o wymiar finansowy, ale 
o otwarte granice, społeczną partycy-
pację, możliwość nieograniczonego ko-
rzystania z doświadczeń innych samo-
rządów, wzbogacanie się poznawaniem 
odmiennych społeczności. Jednym z ele-
mentów projektu był wyjazd do miejsca 
pamięci i muzeum w byłym hitlerowskim 
obozie koncentracyjnym w Oświęcimu, 
po to by przypomnieć obywatelom UE 
z różnych państw, jaka była cena rady-
kalnych nacjonalizmów. Spotkanie było 
wielowymiarowym panelem prezentacji, 
spotkań i dyskusji, a jego elementem był 
udział zagranicznych delegacji w Staro-
sądeckim Jarmarku Rzemiosła, podczas 
którego ugotowali swoje narodowe po-
trawy i poczęstowali nimi gości jarmar-
ku. Występy i kulinaria delegacja moc-
no ubarwiły jarmark, bo goście okazali 
się nie tylko znakomitymi kucharzami, 
ale i rozmiłowanymi w kulturze regional-
nej artystami. Na scenie tańce ludo-
we zaprezentowali Zita i Csaba Matefi 
z Székelykeresztúr, a tradycyjne pieśni 
węgierskie wykonali Andrea Szalay (wo-
kal) i Zoltan Burucs (akompaniament). 
Wielkim zainteresowaniem cieszyło się 
stoisko z rzemiosłem Zoltana i Zoltane 
Kovacs.

Program zarządzany jest w Brukseli 
przez Agencję Wykonawczą ds. Eduka-
cji, Kultury i Sektora Audiowizualnego 
EACEA. (RKA)

Projekt Wartość spotkania i dialogu 
– o przyszłości Europy Stary Sącz 23–
27 sierpnia 2019 r. realizowany przez 
Gminę Stary Sącz był współfinansowa-
ny przez Unię Europejską w ramach pro-
gramu Europa dla obywateli. Kompo-
nent: Demokratyczne zaangażowanie 
i uczestnictwo obywatelskie. Działanie 
2.1. Partnerstwo miast. 
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Dzień Polski w Keszthely
Delegacja Starego Sącza uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę napływu na Węgry fali 
polskich uchodźców po zaatakowaniu Polski przez ówczesne ZSRR. W Keszthely, gdzie podczas II wojny świa-
towej przebywali polscy uchodźcy cywilni i działała szkoła podstawowa dla polskich dzieci, złożono wieńce pod 
dwiema tablicami upamiętniającymi ich obecność.
 

Kwiaty złożono m.in. przy ścianie budyn-
ku, gdzie znajdował się obóz leczniczy dla 
Polaków. W ramach Dnia Polskiego przy-
gotowano też program kulturalny, a o pol-
skich uchodźcach mówili konsul honorowy 
RP w Keszthely Geza Cseby oraz dwóch hi-
storyków specjalizujących się w kontaktach 
polsko-węgierskich, Miklos Mitrovits i Lasz-
lo E. Varga. W uroczystościach uczestniczy-
li przedstawiciele władz Keszthely, a naszą 
gminę reprezentowali burmistrz Jacek Le-
lek, kierownik Referatu Pozyskiwania Środ-
ków Zewnętrznych Piotr Dyrek, Dyrektor SP 
nr 2 w Starym Sączu Wioletta Nowak i Mał-
gorzata Endres.

– Węgrzy przyjęli polskich uchodźców wojskowych i cywil-
nych bardzo serdecznie, jakby czuli, że niemal taki sam los 
spotka ich samych w 1944 roku, kiedy Niemcy zajmą tery-
torium Węgier i będą zachowywać się prawie tak samo, jak 
wcześniej w stosunku do Polaków – np. Żydów z Węgier prze-
wożono do Auschwitz-Birkenau. Ludność, zarówno w Bu-
dapeszcie i większych miastach, jak i na wsi, w pierwszych 
dniach napływu uchodźców przyjmowała ich do własnych 
domów i dawała żywność – podkreślał w rozmowie z Polską 
Agencją Prasową Laszlo E. Varga.

Historycy szacują, że w czasie wojny na 
Węgry trafiło ponad 100 tys. Polaków, zarów-
no cywilów, jak i wojskowych. Zaczęli oni na-
pływać na Węgry po wkroczeniu Armii Czer-
wonej na terytorium II RP 17 września 1939 
roku. Już 18 września ówczesne władze Wę-
gier otworzyły dla polskich uchodźców gra-
nice. Konsul honorowy RP w Keszthely nad 
Balatonem, Geza Cseby przypomniał, że po 
zaatakowaniu Polski przez Związek Radziec-
ki premier Węgier Pal Teleki otworzył granice 
przed polskimi uchodźcami i na terytorium 
kraju powstało co najmniej 141 polskich 
obozów wojskowych oraz 114 cywilnych, zaś 
w Balatonboglar utworzono nawet polskie 
gimnazjum i liceum.

– Miejsc pamięci związanych z polski-
mi uchodźcami jest na Węgrzech mnóstwo 
i warto podkreślić, że często to Węgrzy inicju-
ją takie upamiętnienia - podkreślił burmistrz 
Jacek Lelek. – Pomoc Polakom w czasie woj-
ny nie była łatwa ani bezpieczna i dlatego to 

zasługuje na uznanie i naszą wdzięczność. Bardzo dziękuję 
samorządowi Keszthely, burmistrzowi Ferencowi Ruzsicsowi, 
konsulowi honorowemu Cseby Gezie za to, że są strażnikami 
pamięci, strażnikami naszej wspólnej historii. To kolejna war-
tość w naszych bardzo dobrych relacjach.

 Pięknym symbolicznym gestem i pomostem pomiędzy pol-
skim i węgierskim narodem stało się posadzenie drzewka wy-
hodowanego z nasion lipy św. Kingi – daru burmistrza Sta-
rego Sącza dla Keszthely w 770. rocznicę nadania naszemu 
partnerskiemu miastu praw miejskich. Lipa będzie rosła koło 
pomnika poświęconego królowi Beli IV, ojcu św. Kingi. (RKA) 

14 lipiec – październik 2019

inFORMAcJE

KURIER

FO
T. 

Um
iG



Bezpieczna Szkoła
Uczniowie SP nr 2 im. Juliusza 
Słowackiego w Starym Sączu 
wiedzą, jak ważne jest noszenie 
elementów odblaskowych przez 
najmniej uprzywilejowanych 
uczestników ruchu drogowego, 
czyli przez pieszych i rowerzystów. 
Znajomością zagadnień z tego 
tematu wykazali się już w zeszłym 
roku, zdobywając tytuł najbardziej 
odblaskowej szkoły w powiecie 
nowosądeckim. 

W tym roku Szkoła przystąpi-
ła do X edycji konkursu „Odblasko-
wa Szkoła”, organizowanego przez 
Wydział Ruchu Drogowego Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 
Małopolską Wojewódzką Radę Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego, Ku-
ratorium Oświaty w Krakowie, Mało-
polski Urząd Wojewódzki oraz Urząd 
Marszałkowski Województwa Ma-
łopolskiego. Celem konkursu jest 
zwiększenie aktywności szkół i spo-
łeczności lokalnych w zakresie świa-
domości korzystania z elementów 
odblaskowych w myśl zasady, iż „od-
blaski nie świecą w szufladzie”.

By pokazać, ale również wpłynąć 
na pozytywne nawyki, 20 września 
o godzinie 1630 spod szkoły (ul. Da-
szyńskiego 23) wystartował II Od-
blaskowy Rajd Rowerowy. Uczniowie 
i ich rodzice pokonali kilka kilome-
trów ulicami Starego Sącza ubrani w 
kamizelki lub inne elementy odbla-
skowe. Pamiętaj, że „jak cię widzą, 
tak cię omijają”! (red)

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu zakoń-
czyła realizację projektu „Maraton literacki” dofinansowanego ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla Książki – w jego ra-
mach zorganizowano 40 spotkań autorskich, które swoim zasięgiem objęły 
1 743 czytelników z powiatu nowosądeckiego. 

Spotkania odbywały się w dniach 
od 10 czerwca do 4 października 
2019 roku, promowały czytelnictwo 
i rozwijały wiedzę. 

„Maratończycy Literaccy" – pisa-
rze – spotkali się z czytelnikami w: 
Nawojowej, Białej Niżnej, Żeleźniko-
wej, Olszanej, Przysietnicy, Grybo-
wie Krynicy-Zdroju, Korzennej, Ty-
liczu, Powroźniku, Łomnicy-Zdroju, 
Chełmcu, Wojnarowej, Gródku nad 
Dunajcem, Tęgoborzy, Starym Są-
czu, Jazowsku, Frycowej, Binczaro-
wej, Nowej Wsi, Łabowej, Kamionce 
Wielkiej, Piwnicznej Zdroju, Gołkowi-
cach, Łącku, Krużlowej, Lipnicy Wiel-
kiej, Podegrodziu, Rożnowie, Łososi-
nie Dolnej, Ptaszkowej, Mystkowie,  
Żegiestowie, Mogilnie, Florynce, Za-
gorzynie, Moszczenicy, Rytrze i Bar-
cicach. Byli wśród nich: Wojciech Wi-
dłak (polski pisarz, redaktor, autor 
wielokrotnie nagradzanych książek 
dla dzieci); Paweł Wakuła (absolwent 
malarstwa i pedagogiki artystycznej, 
ilustrator, rysownik prasowy, autor li-
teratury dziecięcej); Justyna Bedna-
rek (dziennikarka, pisarka i ilustra-
torka). Na zakończenie maratonu 
futbolowe opowieści snuł zawodo-

wy opowiadacz – Jaro-
sław Kaczmarek, au-
tor książek o sławnych 
sportowcach. Wciela-

jąc się w rolę komentatora sportowe-
go, przedstawił historię piłki nożnej. 
Porównywał mecz do baśni, opowie-
ści, która ma początek, rozwinięcie 
pełne akcji i zakończenie. Uczestnicy 
spotkania wysłuchali również cieka-
wostek o sławnych piłkarzach.

Po spotkaniu można było otrzymać 
autograf na książce lub zakładce wy-
konanej przez podopiecznych Środo-
wiskowego Domu Samopomocy przy 
Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych GNIAZDO.

Realizowany projekt był wyjątko-
wy, pokazywał magię słowa pisa-
nego, promował czytanie i udowod-
nił, jak ogromny potencjał drzemie 
w książkach oraz bibliotekach. Sta-
wiał na uniwersalne wartości, a dzię-
ki otwartej formie trafił do szerokiej 
grupy odbiorców. Niejednokrotnie 
wielu uczestnikom spotkań pozwolił 
na pierwszy kontakt z osobą tworzą-
ca książkę. 

Spotkania, każde o innej tematy-
ce, dla różnych grup czytelników – od 
przedszkola do seniora – przebiegały 
w miłej i ciepłej atmosferze, spełni-
ły oczekiwania , zarówno odbiorców, 
jak i organizatorów. (red) 

Maraton literacki, czyli: 
•	 40 spotkań autorskich 
•	 1 743 uczestników

A to ciekawe...

55 mln zł na modernizację 
dworców w Dolinie 
Popradu
Na terenie Dworca PKP w Starym 
Sączu odbyło się uroczyste podpi-
sanie umów dotyczących projektu 
związanego z przebudową i budową 
dworców kolejowych Doliny Popradu. 
Koszt wszystkich inwestycji to 55 mln zł, 

z czego 27,5 mln zł pochodzi z RPO WM na 
lata 2014–2020. 

Inwestycja związana z przebudową 
i budową dworców kolejowych Doliny 
Popradu obejmuje swoim zakresem 
12 obiektów dworcowych, z uwzględ-
nieniem ich modernizacji pod kątem 
potrzeb osób z ograniczoną możli-

wością poruszania się. Etap I obejmu-
je przeprowadzenie inwestycji m.in. na 

dworcu w Starym Sączu. (red) 

FO
T. 

Um
W

m

lipiec – październik 2019 15KURIER

FO
T. 

sT
AR

Os
ĄD

eC
Ki

e.
iN

FO



Od 1 lipca można składać wnioski o 300 złotych na wyprawkę szkolną przyzna-
wane w ramach programu „Dobry Start”. Świadczenie przysługuje na każde 
uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców. Wnioski przyjmowane 
będę w terminie do 30 listopada br., a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata 
nastąpią w terminie 2 miesięcy. 

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukoń-
czenia 20. roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je 
do ukończenia 24. roku życia. W roku 2019 program „Dobry Start” został rozszerzo-
ny. Oznacza to, że świadczenie trafi również do uczniów szkół dla dorosłych, a tak-
że szkół policealnych. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zro-
bić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun 
faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do 
sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, 
które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca ro-
dzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o przyznanie świadczenia „Dobry Start” można składać:
• od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. – drogą elektroniczną za pomocą 

portalu empatia.mrpips.gov.pl, bankowości elektronicznej oraz platformy PUE 
ZUS.

• od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. – w formie papierowej w siedzi-
bie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu, ul. 11 Listopada 
11, w poniedziałki w godz. 830–1630, od wtorku do piątku w godz. 730–1530.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zre-
zygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one 
wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w spra-
wach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani 
wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wspar-
cia. Nie podlega również unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wyprawka nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci reali-
zujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. 
Program „Dobry Start” nie obejmuje również studentów. (red) 

Opieka wytchnieniowa 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sta-
rym Sączu od sierpnia 2019 roku 
realizuje Program „Opieka wy-
tchnieniowa” – edycja 2019 finan-
sowany ze środków Solidarnościo-
wego Funduszu Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych. Opieka wy-
tchnieniowa ma na celu odciążyć 
opiekunów, m.in. poprzez zapew-
nienie im wsparcia w wykonywaniu 
dotychczasowych obowiązków lub 
zapewnienia zastępstwa, dzięki 
któremu opiekunowie zyskują czas 
dla siebie.

Program dotyczy członków rodzin 
lub opiekunów sprawujących bezpo-
średnią opiekę nad:

• dziećmi z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczność 
stałej lub długotrwałej opie-
ki lub pomocy innej osoby w 
związku ze znacznie ograni-
czona możliwością samodziel-
nej egzystencji oraz koniecz-
ność stałego współudziału na 
co dzień opiekuna dziecka w 
procesie jego leczenia, rehabi-
litacji i edukacji,

• osobami ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności.

Jeśli jesteś opiekunem takiej oso-
by, żyjesz w warunkach ciągłego ob-
ciążenia psychicznego i fizyczne-
go, być może potrzebujesz takiego 
wsparcia? Bliższe informacje o pro-
gramie otrzymasz w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Starym Sączu. (red) 

A to ciekawe...

Rowerem po Starym Sączu
Wszystkie najciekawsze trasy rowe-
rowe zaczynają się i kończą w Sta-
rym Sączu – przynajmniej według 
redakcji Kuriera Starosądeckiego i 
pasjonata rowerowej turystyki Marka 
Ryglewicza, który przy wsparciu Sta-
rostwa Powiatowego w Nowym Sączu 
przygotował dziesięć propozycji rowero-
wych eskapad zaczynających się w starosą-
deckim rynku.

Na konferencji prasowej w starosądeckiej bibliotece Ma-
rek Ryglewicz, burmistrz Jacek Lelek i Leszek Zegzda opo-

wiedzieli o idei projektu. – Na turystykę rowerową 
w ostatnim czasie jest ogromne zapotrzebowa-

nie. W okolicy grodu świętej Kingi dokona-
ła się prawdziwa rewolucja komunikacyj-
na i turystyczna, a inicjatywa powstania 
folderów z trasami dla rowerzystów sta-
ła się tego potwierdzeniem – podkreślał 

burmistrz Jacek Lelek. W ramach projektu 
„Wycieczki rowerowe ze Starego Sącza” zo-

stało wdrukowanych 1 500 map, które wraz z 
nowymi trasami są dostępne m.in. w Centrum In-

formacji Turystycznej w Starym Sączu. (red) 

Program „Dobry Start”
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Jednym z głównych założonych przez inwestora celów jest 
wzmocnienie nośności konstrukcji jezdni, która będzie po-
zwalała na dopuszczenie do obciążania jej pojazdami o naci-
sku na pojedynczą oś wynoszącym do 115 kN.

Co bardzo ważne dla Barcic, w projekcie przewidziano tak-
że uporządkowanie odwodnienia drogi poprzez system ka-
nalizacji deszczowej. Niezbędna jest budowa nowego kana-
łu z odprowadzeniem wód do Popradu, w śladzie budowanej 
nowej drogi gminnej (inwestycja zrealizowana będzie równo-
legle przez Gminę Stary Sącz).

Przy projektowaniu drogi z zachowaniem 
parametrów technicznych typowych dla 
dróg klasy GP, niezbędne stało się wpro-
wadzenie obejścia Barcic. Obejście to 
przewidziano poprowadzić wzdłuż rze-
ki Poprad po nasypie. Następnie dro-
ga łączy się ze śladem istniejącej DK 
87. Odcinki między skrzyżowaniami za-
projektowano z możliwą najmniejszą 
ingerencją w działki sąsiadujące. Ujednoli-
cono szerokość zjazdów indywidualnych do  
4,50 m, a publicznych do 5,00 m. Zaprojek-
towano obustronny chodnik o szerokości min. 
2.20 m (lokalnie przewężenia do min 1.50 m). Pro-
jekt przedstawiono w trzech wariantach: A, B i C. Poniżej 
w tabeli przedstawiono różnice pomiędzy poszczególnymi 
wariantami.

W związku z przeprowadzonymi spotkaniami informacyjny-
mi wpłynęło 326 wniosków mieszkańców: za wariantem A – 
144, za wariantem B – 23, za wariantem C – 44 , a za budową 
obwodnicy całej miejscowości – 40. Pozostałe 75 wniosków 
stanowiły uwagi/propozycje do dokumentacji projektowej. 

Znacząca część mieszkańców, którzy przekazali wnioski do 
konsultacji społecznych opowiedziała się za wariantem A. Wa-
riant ten uwzględnia budowę dwóch skrzyżowań w miejscach 
połączeń drogi krajowej z drogami powiatowymi (tj. skrzyżo-
wanie z drogą w kierunku Woli Kroguleckiej i skrzyżowanie 
z drogą w kierunku Przysietnicy). Mieszkańcy sprzeciwiali się 
likwidacji sklepów w centrum Barcic, które w przypadku po-

zostałych wariantów miały ustąpić miejsca projektowanemu 
rondu. Mieszkańcy obawiają się także spowolnienia ruchu 
i zwiększania emisji spalin, które ich zdaniem będą konse-
kwencją wybudowania ronda.

Mieszkańcy postulujący za wariantem B (dwa ronda w miej-
scach skrzyżowań z drogami powiatowymi), przekonują, iż 
wybudowanie dwóch rond ograniczy prędkości pojazdów, co 
wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkow-
ników ruchu. Rondo usprawni także wyjazd z Przysietnicy. 

Wnioski za wariantem C także przekonują, iż rondo w cen-
trum to spowolnienie ruchu i wzrost bezpieczeństwa. 

Wyjazd z Przysietnicy poprzez skrzyżowanie ska-
nalizowane z wyznaczonymi relacjami skrętnymi 

usprawni obsługę komunikacyjną przyległych 
terenów. Znacząca część wniosków dotyczy-
ła żądań przedstawienia wariantu, który bę-
dzie stanowił obwodnicę całej miejscowości 
Barcic, a nie jedynie końcowego odcinka. Ich 
autorzy opowiedzieli się także za wariantem 

A przedstawionych rozwiązań w przypadku bra-
ku zgody na realizację wariantu obwodnicy całej 

miejscowości.
Część formularzy dotyczyła próśb mieszkańców 

osiedli Zabronie, Potoki, Połomi, Skrajni, Klinów i Grabowce 
o to, aby doprowadzić chodnik do zabudowań w ciągu drogi 
DK87. Mieszkańcy przekonują, że pojazdy przemieszczające 
się po DK87 naruszają przepisy kodeksu drogowego, jadąc 
z nieprzepisową prędkością oraz wyprzedzając w miejscach 
niedozwolonych. Jest to dla poruszających się poboczem pie-
szych zagrożenie życia i zdrowia, stąd tak liczne głosy miesz-
kańców za budową chodnika.

Ostateczny wybór wariantu zostanie dokonany po anali-
zie kompleksowego opracowania Koncepcji Programowej 
z uwzględnieniem czynników społecznych, ekonomicznych 
i środowiskowych. Decyzja dotycząca wyboru wariantu reko-
mendowanego do wniosku o wydanie Decyzji o Środowisko-
wych Uwarunkowaniach podejmowana jest na posiedzeniu 
Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych. Natomiast 
wariant preferowany do dalszych opracowań wskaże w swojej 

decyzji Regionalny 
Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Kra-
kowie. Natomiast je-
śli chodzi o kwestię 
obwodnicy całych 
Barcic, to zarząd-
ca drogi w swoich 
planach nie przewi-
dywał budowy ob-
wodnicy całej miej-
scowości, stąd 
taki wariant nie był 
poddany analizom 
i opracowaniu w ra-
mach prac projekto-
wych. (red)TA
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Przebudowa drogi krajowej w Barcicach
Warianty rozbudowy drogi krajowej nr 87 na odcinku w Barcicach poddano na wiosnę konsultacjom społecznym. 
Niedawno ukazał się raport z tych konsultacji. Planowana inwestycja poprawi bezpieczeństwo, ma też zapewnić 
odpowiednią płynność ruchu dzięki dostosowaniu parametrów technicznych drogi krajowej nr 87 do parametrów 
typowych dla dróg klasy technicznej „GP” (głównej przyspieszonej) i poprawić stan techniczny nawierzchni. Wy-
budowane zostaną również zatoki przystankowe i chodniki. 



EKOnOMiA i PiEniądzE

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ KOSZT 
ZADANIA

Remont i bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych 331 485 zł
Rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z budową ronda 1 348 800 zł
Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 i budowa ronda wraz z budową drogi 
gminnej dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej 

4 969 587 zł

Przebudowa ul. Trakt św. Kingi wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego 1 049 661 zł
Modernizacja ul. Żwirki i Wigury 339 720 zł
Przebudowa drogi „Gaboń – Do Dunajca” w Gaboniu 176 410 zł
Modernizacja dróg „Na Jachlówkę” w Gaboniu i „Lipie – Do Kożuchów” 149 346 zł
Rozbudowa drogi powiatowej „Barcice – Wola Krogulecka” wraz z budową 
parkingu w Barcicach 

1 229 997 zł

Budowa z rozbudową drogi gminnej publicznej „Na Targowisko” 
wraz budową mostu w Przysietnicy 

1 316 523 zł

Przebudowa kolejnego odcinka drogi „Na Jachlówkę” w Gaboniu 711 275 zł
RAZEM 11 622 804 zł

Przegląd inwestycji drogowych

Przez Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz rozstrzygnięty został już także prze-
targ na remont następujących dróg gminnych o łącznej wartości 190 000 zł: 

• Na Stawki, Barcice – 109 mb.
• Do Kapliczki, Moszczenica Wyżna – 170 mb.
• Do Hebdów Myślec – 198 mb.
• Wola Krogulecka – Brzezowica – 160 mb.
• Łazy Biegonickie – Żeleznikowa w gaju” – 105 mb.

Drogowe inwestycje to co roku jedne z najważniejszych samorządowych zadań. Jak zwykle, prócz bieżących re-
montów i konserwacji udało się rozpocząć wiele kluczowych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, któ-
re uzupełnią i usprawnią system komunikacyjny gminy, a przede wszystkim ułatwią życie mieszkańcom. Wiele z 
nich powstaje dzięki pozyskanym przez urząd środkom zewnętrznym (między innymi Regionalnemu Programowi 
Operacyjnemu Województwa Małopolskiego, środkom wojewódzkim czy Funduszowi Dróg Samorządowych). Po-
niżej zestawienie gminnych inwestycji. Największym zadaniem jest rondo i droga w SAG. 
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Stary Sącz walczy 
ze smogiem

Od 2017 r. realizowany jest pro-
jekt pn. „Ograniczenie niskiej 
emisji poprzez wymianę kotłów 
węglowych na wysokosprawne 
i niskoemisyjne kotły gazowe 
w Gminie Stary Sącz”.

Głównym celem projektu jest 
poprawa jakości powietrza po-
przez zmniejszenie emisji zanie-
czyszczeń oraz gazów cieplarnia-
nych pochodzących z ogrzewania 
mieszkań.

Docelowo do roku 2020 w bu-
dynkach mieszkalnych zlikwi-
dowanych będzie 120 nieekolo-
gicznych źródeł ciepła. W zamian 
zamontowane zostaną nowocze-
sne kotły gazowe oraz biomaso-
we wraz z niezbędną armaturą 
i osprzętem. Zakres koniecznych 
zabiegów modernizacyjnych wyni-
ka każdorazowo z przeprowadzo-
nej oceny energetycznej danego 
budynku.

Do chwili obecnej z możliwości 
dofinansowania wymiany starego 
nieekologicznego kotła na nowe 
przyjazne środowisku skorzystało 
80 gospodarstw. (red) 

 

lipiec – październik 2019 19KURIER

FO
T. 

Um
iG

W nowym roku szkolnym 2019/2020 
we wszystkich gminnych szkołach 
podstawowych oraz szkole muzycz-
nej naukę rozpoczęło 2 221 uczniów, 
tj. o 211 uczniów mniej niż w roku 
ubiegłym. Spadek liczby uczniów 
spowodowany został zakończeniem 
funkcjonowania gimnazjów. Od 1 
września 2019 r. okres kształcenia 
w czterech dotychczas funkcjonują-
cych szkołach Gminy Stary Sącz zo-
stał skrócony o 1 rok, tj. z 9 lat (6 
lat szkoły podstawowej + 3 lata gim-
nazjum) do lat 8 (ośmioletnia szko-
ła podstawowa). Pomimo dużego 
spadku liczby uczniów nieznacznie 
zmniejszyła się liczba zatrudnionych 
nauczycieli. W nowym roku szkol-
nym 2019/2020 rozpoczęło pracę 
336 nauczycieli we wszystkich szko-
łach podstawowych, dla których 
Gmina Stary Sącz jest organem pro-
wadzącym. Liczba zatrudnionych na-
uczycieli pomimo tak dużego spad-
ku liczby uczniów w bardzo małym 
stopniu uległa zmniejszeniu i nie 
jest ona proporcjonalna do zmniej-
szonej ilości uczniów w szkołach.
 

Łączna liczba dzieci zrekruto-
wanych do oddziałów przedszkol-
nych przy szkołach podstawowych 
i w gminnym przedszkolu w Sta-
rym Sączu w nowym roku szkolnym 
2019/2020 wynosi 304. Liczba zre-
krutowanych przedszkolaków utrzy-
mała się na poziomie poprzedniego 
roku szkolnego. We wszystkich jed-
nostkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Burmistrz 
Starego Sącza zatrudnionych jest 70 
pracowników administracji i obsłu-
gi. W nowym roku szkolnym rozsze-
rzona została opieka świetlicowa dla 
uczniów w wymiarze ok. 300 godzin 

w tygodniu we wszystkich szkołach 
podstawowych w Gminie Stary Sącz. 

 Lipiec i sierpień to najlepszy czas 
na prace remontowe w szkołach. Pod-
czas tegorocznych wakacji przepro-
wadzono  remonty prawie we wszyst-
kich placówkach oświatowych. Ich 
zakres jest różnorodny, wiele z nich 
stanowi kontynuację prac rozpoczę-
tych już w trakcie roku szkolnego. W  
Szkole Podstawowej w Przysietnicy 
zostało przeprowadzone odświeżenie 
kilku sal lekcyjnych. W  Szkole Pod-
stawowej Nr 1 w Starym Sączu po 
wakacjach została oddana do użytko-
wania nowo wybudowana hala spor-
towa o wymiarach 1 118 m2. W hali 
są pełnowymiarowe boiska do piłki 
siatkowej, ręcznej i koszykówki oraz 
trybuna na 200 osób wraz z zaple-
czem sanitarnym. W ramach inwe-
stycji w Szkole Podstawowej w Sta-
rym Sączu powstało także 38 miejsc 
parkingowych, nowe ogrodzenie, 
przyszkolne chodniki oraz droga we-
wnętrzna. Koszt budowy to ponad 7,3 
mln zł. Ponadto w wyremontowana 
została świetlica szkolna. W Szkole 
Podstawowej w Popowicach zostały 
wymalowane sale lekcyjne, jak rów-
nież wykonane zostało malowanie ze-
wnętrznych elementów drewnianych 
budynku Szkoły. Szkoła Podstawowa 
w Moszczenicy podczas wakacji rów-
nież przeprowadziła malowanie sal 
lekcyjnych. W Szkole Podstawowej 
w Gaboniu została zmodernizowana 
instalacja elektryczna. Z kolei przy 
Szkole Podstawowej w Barcicach „ro-
śnie” nowo powstałe skrzydło przyle-
gające do budynku głównego. Szko-
ła Podstawowa Nr 2 w Starym Sączu 
w nowym roku szkolnym może po-
chwalić się odnowionymi łazienkami, 
dostosowanymi do potrzeb najmłod-

szych uczniów. Również w Szkole Mu-
zycznej I stopnia w Starym Sączu zo-
stały odnowione łazienki dla uczniów. 

Jak zauważamy, z roku na rok suk-
cesywnie polepszane są warunki lo-
kalowe i bytowe w jednostkach oświa-
towych Gminy Stary Sącz. Oprócz 
wielu inwestycji i remontów środki fi-
nansowe przeznaczane są również 
na zakupy nowoczesnych pomocy dy-
daktycznych, służących lepszej jako-
ści pracy, jak i ułatwiających zdobycie 
wiedzy przez uczniów. Można śmiało 
stwierdzić, że dobro dziecka w szko-
le, edukacja, a tym samym lepsza 
jego przyszłość, są priorytetem Bur-
mistrza Starego Sącza. (red)

Nowy rok szkolny



Ponad 127 lat temu 
w Starym Sączu odby-
wały się z wielkim roz-
głosem uroczystości 
jubileuszowe ku czci, 
wówczas jeszcze błogo-
sławionej, Kingi. Uroczy-
stości zaszczycili swo-
ją obecnością ówcześni 
hierarchowie kościelni, 
a także władze świec-
kie. Tak ogromnej licz-
by ludzi dawno gród Kin-
gi nie widział. Miasto na 
tak doniosłą uroczystość 
przybrało odświętny wy-
gląd, tonęło w zieleni, 
kwiatach i oświetleniu. 
Procesjonalnie niesio-
no relikwie tej świętej 
monarchini, a zarazem 
skromnej, Bogu oddanej 
mniszki. Jak piszą w sta-
rych źródłach, jubileusz 
ten wydał zbożne dzieła. 
Poczytajmy zatem auten-
tyczną relację spisaną 
dawnym językiem. 

Otwarcie ośmiodniowej 
uroczystości 600-letniego 
jubileuszu bł. Kingi, doko-
nane przez niestrudzone-
go księdza Kardynała Du-
najewskiego, dało świetny 
początek i błogosławień-
stwo Boże dalszemu roz-
wojowi tego pamiątko-
wego święta, które na 
schyłku swoim najwspa-
nialej zabłysło, najgłę-
biej poruszyło serca dzie-
siątków tysięcy pątników 
i najwyższą otuchę wla-
ło w dusze tych, co okiem 
troskliwej miłości patrzą 
w niepewną przyszłość 
naszego narodu. Komitet 
jubileuszowy, w którego 
skład prócz duchowień-
stwa miejscowego we-
szli: p. inżynier Teleśnicki, 
twórca wspaniałej bra- Odkrycie żup solnych w Bochni przez św. Kingę
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my wjazdowej na wzór bramy Floryańskiej zbudowanej,  
p. kapitan Skwarczek, jako pyrotechnik, p. burmistrz 
Pawlikowski i p. wiceburmistrz Przybylski, dołożyli wszel-
kich starań, by uświetnić zamknięcie uroczystości. 

W sobotę wieczorem spalono ognie sztuczne, równie 
piękne, jak w dzień pierwszy jubileuszu, z cyframi ks. 
Kardynała i ks. Arcybiskupa Issakowicza. Tłum co naj-
mniej 30-tysięczny zaległ już od świtu nie tylko kościół 
i dziedziniec kościelny, ale i całą przestrzeń olbrzymią 
od starych, klasztornych murów fortecznych aż po krań-
ce miasta. Od 5-tej rano do 9-tej odprawiały się bezu-
stannie Msze św. przy kilku ołtarzach kościoła zakon-
nego i przy kilku w kościele parafialnym. Około 10 tej 
Najprzew. ks. Biskup tarnowski, Ignacy Łobos, poprze-
dzony licznym zastępem Kanoników, Prałatów i ducho-
wieństwa parafialnego, wszedł do kościoła i rozpoczął 
uroczystą sumę. Równocześnie na zewnątrz murów 
klasztornych, przy wysoko ustawionym, a prześlicznym 
ołtarzu bł. Kunegundy, odprawiła się druga suma dla ty-
siąców, których oczywiście kościół nie mógł pomieścić. 
Tak samo podwajano też kazania, które głosili OO. Fran-
ciszkanie i ks. Depowski, katecheta z Tarnowa. W czasie 
podniesienia, zaległa cisza uroczysta, chmurki osłoniły 
słońce, ani listek nie drgnął na drzewie, ale drgały serca 
tych tysięcznych tłumów, zginających kolana i chylących 
czoła. Była to chwila godna, by ją uwiecznić zdjęciem fo-
tograficznem i umieścić w rzędzie fotografij pamiątko-
wych starosądeckiego klasztoru, których p. Andrzejew-
ski, fotograf z Nowego Sącza, bogaty zbiór pozostawił. 

Po nabożeństwie odbyła się olbrzymia a wspania-
ła procesya z relikwiami bł. Kingi. Szedł tam Najprze-
wielebniejszy Celebrans, szło dwóch dostojników w mi-
trach: ks. Infułat Góralik i ks. Kolor, Przeor Cystersów 
ze Szczyrzyca, szedł we wspaniałym stroju kapituły 
krakowskiej ks. Kanonik dr Pelczar, szedł we fioletach 
szambelan papieski ks. Gabryelski, staruszek 90-letni, 
szli Kanonicy kapituły tarnowskiej, dziekani, kanonicy 
honorowi, proboszczowie z różnych dyecezyi, szli liczni 
reprezentanci kleru zakonnego, szły dziatki z liliami bia-
łemi w ręku i wśród tego lasu chorągwi i obrazów posu-
wały się jak falujące morze, tłumy ze wszystkich stanów, 
ze wszystkich dzielnic Polski.

A wśród tych sztandarów i lilij i świateł, wśród mitr 
i fioletów, pod wspaniałym baldachimem, święte reli-
kwie swej dawnej królowej a dzisiejszej Patronki niosło 
czterech wieśniaków sądeckich w malowniczym naro-
dowym swym stroju. Skończyła się procesya, ostatnie 
dźwięki pieśni o bł. Kindze rozlały się w powietrzu, lecąc 
poza Poprad, Dunajec i Tatry, a pątnicy spieszyli jeszcze 
oglądać kaplicę klasztorną i modlić się przed Chrystu-
sem ukrzyżowanym — iście cudownym — w podwójnem 
tego słowa znaczeniu, lub szli przypatrywać się wysta-
wie pamiątek po bł. Kunegundzie pozostałych, między 
któremi jest n.p. stopka Świętej, odbita w kamieniu, bu-
łeczka, którą dała biednemu, pierścień jej zaślubin z Bo-
lesławem, bogate ornaty, archiwalne dokumenta i obraz 
bł. Kingi pędzla Matejki, zakupiony już przez hr. Borkow-
skiego za cenę pięć czy sześć tysięcy złr.

Przeminął zatem wielki jubileusz polskiej Patronki, ale 
nie przeminęły jego owoce i skutki. W Kurowie na cześć 
św. Kingi założona szkoła wychowawcza kosztem wło-
ścian pod kierunkiem PP. Felicyanek, misye odprawione 
przez OO. Jezuitów, dwanaście do trzynastu tysięcy dusz 
przyjmujących Sakramenta św., pięciu książąt Kościo-
ła, kilkuset kapłanów z różnych dyecezyj kraju i obczy-

zny, co najmniej sto tysięcy pątników z Galicyi i Węgier, 
ze Śląska, Wielkopolski i moskiewskiego zaboru, to znak 
wielkiej potęgi ducha wiary św., żyjącego w naszym na-
rodzie, to wielki krok naprzód do kanonizacyi bł. Kingi, 
t.j. ku rozszerzeniu jej czci publicznej po całym katolic-
kim świecie. Owocem wreszcie tej uroczystości, to nie 
tylko rozgłos po świecie Jej i Polski całej imienia, to nie 
tylko odnowienie Jej cnót i ducha w sercach ludzi dobrej 
woli, ale to nowe ogniwo, nowy węzeł łączący nas u stóp 
krzyża w jedności świętej katolickiej wiary, to nowe ze-
spolenie obozu katolickiego i rozpierzchłych sił katolic-
kich, które tylko skupione jak najściślej, stworzyć mogą 
w narodzie naszym wielką epokę odrodzenia, którą, jak 
niegdyś stworzyły szable ojców naszych, broniąc wiary 
i ojczyzny u tatarskich kresów, tak dziś stworzą serca, 
zapalając się jednością tejże wiary św., jako nowe przed-
murze dla Europy. Myśl tę pięknie wyraził poeta:

A ludzkość gdy przywróci zburzone okopy,
Skąd broniły Zachodu poświęcone klingi,
Nową erę — na progu wschodniej Europy
Powita chlebem Piastów, solą świętej Kingi.

 

„DzWonek III zakonu”, R. 1892, nR 10, S. 310–313.
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Kawka dla najmłodszych

W starosądeckim Sokole miał miejsce festiwal teatralny Kawka skierowany nie tylko do najmłodszych widzów. 
W ostatni weekend września w trakcie trzech dni odbyło się wiele interesujących wydarzeń kulturalnych. Na 
scenie pojawili się m.in. Nieokrzesany klaun, Wędrowny teatr lalek, a także Szewczyk, co smoka wawelskiego 
pokonał. Swoją premierową sztukę przedstawił Teatr Wehikuł Czasu działający przy Centrum Kultury i Sztuki 
im. Ady Sri w Starym Sączu, a także Teatr w Drodze AGRADA z Justyną Liszkowską w jednej z głównych ról. (red)
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Jarmark nad jarmarki

Starosądecki Jarmark Rzemiosła odbył się już po raz 
11. Mieszkańców i turystów nie trzeba było namawiać 
na spotkanie z tradycją. Na starosądeckim rynku swo-
je produkty prezentowało ponad 120 rzemieślników 
z różnych rejonów Polski. Można było kupić rzadkie 
i niepowtarzalne rzeźby, ceramikę artystyczną i użyt-
kową, wyroby z wosku pszczelego, serwety, poduszki 
dekoracyjne, ręcznie robioną biżuterię, zabaw-
ki, obrazy olejne, pastele, ikony, a nawet 
niespotykane nastrojowe kompozycje 
z rzecznych kamieni – słowem: czego 
dusza zapragnie. 

Tradycją Jarmarku Rzemiosła jest wy-
różnianie rzemieślników. W tym roku dy-
plom i jarmarkowego koguta, który stał 
się logo starosądeckiego jarmarku otrzy-
mali: Kovacs Zoltan i Kovacs Zoltanne (re-
prezentujący partnerskie miasto Keszthely) 
za figurki z papieru w strojach ludowych, pi-
sanki i rzeźbę w rogu; Justyna Deryng z Piwnicz-
nej-Zdroju za ceramikę zdobioną roślinami; Marek Dudek 
z Gródka nad Dunajcem za wyroby z drewna; Jerzy Witek 
z Łodzi za ceramikę i garncarstwo oraz lampy z mosią-
dzu; a także Stowarzyszenie Ludzi Twórczych z Brzozo-
wa, których olbrzymie i różnorodne stoisko przyciągało 
rzeźbami, zabawkami drewnianymi, odzieżą z lnu, koron-
kami i haftami gobelinowymi. Tak zadecydowała komisja 
w składzie: Julia Dziedzic (radna Rady Miejskiej w Starym 
Sączu, Tadeusz Szewczyk (prezes Izby Rzemiosła i Przed-
siębiorczości w Nowym Sączu), Andrzej Maciuszek – wi-
ceprezes Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości 
w Nowym Sączu, Jacek Lelek – burmistrz Starego Sącza, 
Kazimierz Gizicki – wiceburmistrz Starego Sącza i Sławo-
mir Szczepaniak – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Starym Sączu.

O podniebienia gości dbały między innymi: Stowarzysze-
nie Górali Nadpopradzkich z Przysietnicy, Stowarzysze-
nie Gospodyń Miejskich, Stowarzyszenie Mostki Razem 
i Koło Gospodyń Wiejskich z Popowic. Prawdziwym hitem 
okazała się degustacja potraw przygotowanych przez na-
szych gości z Keszthely, Dunakeszi i Székelykeresztúr. 
Stoiska, na których w tradycyjnych węgierskich kocioł-

kach grzały się tradycyjne potrawy naszych „bra-
tanków”: zupa fasolowa na golonce, węgierska 

zupa gulaszowa i kapusta po szeklersku, 
były po porstu oblegane, a w rolę kucharzy 
wcielili się między innymi burmistrz Kesz-
thely Ferenc Ruzsics i burmistrz Székely-
keresztúr Emil Rafai. Gościom jarmarku 
rozdano około 1 000 porcji węgierskich 
smakowitości, a  przyjaciołom z węgier-

skich miast, którzy gotowali wręczono jar-
markowe koguty i fartuchy szefów kuch-

ni. Napis na nich głosił „Najlepszy kucharz 
na świecie”. Jarmark zaszczycili obecnością 

dr Cseby Geza – konsul honorowy Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Keszthely i Jozef Cvoliga – dyrektor Urzędu 
Kraju Preszowskiego i były wiceburmistrz Lewoczy wraz 
z rodziną. Słowację reprezentowali również rzemieślnicy 
i zespół folklorystyczny FS Bajerovcan.

Cieszących oko i ucho występów było o wiele więcej –
Liber z zespołem InoRos, kapela góralska Świst, Poisons, 
Spod Prehyby, Bysto Kicora, taneczne grupy młodzieżo-
we z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Sta-
rym Sączu, studio baletu Etiuda czy wreszcie Starosą-
decki Chór Gospel i Muzyki Rozrywkowej – każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. 

To nie był jedyny węgierski akcent jarmarku bo z Kün-
gös nad Balatonem (gdzie znajduje się jedyny na Wę-
grzech kościół pod wezwaniem św. Kingi) przyjechała 
manufaktura ze świetnymi przetworami. (RKA)
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Ponad tysiąc osób, a może i więcej, odwiedziło starosądecki rynek podczas 9. Lachowskiej Michy, by zaczerp-
nąć z tradycji, nie tylko kulinarnej, Lachów Sądeckich. Skusiły ich najlepsze potrawy przygotowane prze sołec-
twa z Gminy Stary Sącz i Koło Gospodyń Miejskich, występy utalentowanej starosądeckiej młodzieży i koncert 
Lachersów.

Micha, że palce lizać

Ogromny wybór potraw, różno-
rodne występy, pogoda i tłumy go-
ści sprawiły, że była to jedna z bar-
dziej udanych edycji imprezy. Na 
scenie zaprezentował się nie tylko 
zespół regionalny Starosądecza-
nie, ale przede wszystkim dzieci 
i młodzież z grup tańca nowocze-
snego Powiatowego Młodzieżowe-
go Domu Kultury: Alibi, Best oraz 
duet Katarzyna Kubowicz i Wero-
nika Maciuszek prowadzone przez 
Renatę Burzyńską, Dziecięcy Ze-
spół Regionalny Spod Prehyby, Stu-
dio Tańca Artystycznego Patrycji 
Machety i zespół Petrus z SP nr 2, 
założony i prowadzony przez Annę 
Kozik. Było żywiołowo pięknie i ko-
lorowo; dynamiczną „kropkę nad 
i”  postawili Lachersi, a całą impre-
zę prowadził niezawodny Krzysztof 
Smyda z Młodowa.

Lachowska Micha skusiła prze-
bywających w tym czasie w Nowym 
Sączu znanych kucharzy. W tym 
roku naszych regionalnych po-
traw próbowali Sebastian Michał-
czyk, Elżbieta Święcka, Jakub An-
toniszak, Mati Wojnar i Agnieszka 
Delkowska, autorka popularnego 
bloga kulinarnego Lady Kitchen. 
Smakował im pieróg warzywno-
-mięsny Starosądeckich Gospodyń 
Miejskich i kwaśnica z Popowic. 
Ale nawet okruszka pod wieczór 
nie zostało z gołąbków i grochów-
ki staropolskiej z Myślca, kwaśni-
cy z żeberkami i sodziaków z Mosz-
czenicy Wyżnej, żurku z kiełbasą 
i jajkiem i podpłomyków ze Skru-
dziny, kwaśnicy i smalcu z Popo-
wic, placków drożdżowych i grzyb-
ków marynowanych z Gabonia, 
zupy dyniowej z grzankami i gula-
szu segedyńskiego z Barcic, placka 
pasterskiego i bigosu wolańskiego 
z Woli Kroguleckiej, proziaków i ka-
pusty z pulpetem z Mostek, fasolki 
sołtysa i proziaków z Moszczenicy 
Niżnej, gołąbków i barszczu z pie-
czonymi rożkami z  Łazów Biego-
nickich czy jagnięciny w kapuście, 
grochówki sołtyski i moskalików 
z Przysietnicy.

Lachowską Michę organizu-
je Urząd Miejski w Starym Sączu. 
(RKA)

24 lipiec – październik 2019

WydARzEniA

KURIER



FO
T. 

RA
FA

Ł K
Am

ie
ńs

Ki
, W

OJ
Ci

eC
H 

W
AL

is
Ze

W
sK

i

lipiec – październik 2019 25KURIER



oPRaC. I ReD. WoJCIeCH WalISzeWSkI

FO
T. 

TO
m

iK
A

Wraz z 7. edycją festiwalu Pan-
nonica wystartowała pierwsza 
odsłona Inspire Camp – kon-

kursu dla twórców internetowych (blo-
gerów, instagramerów, youtuberów, 
tiktokerów), którzy na równi z przedsta-
wicielami tradycyjnych mediów otrzy-
mali akredytacje. Ósemka z nich: Miko-
łaj Cichomski – blog Życie w podróży, 
Anita Demianowicz -– blog b*Anita.
travel, Natalia Lis – blog Jest Rudo, 
Patrycja Pająk i Daniel Kornas – blog 
Powroty.do, Justyna Stasiek-Harabin – 
blog Minerva oraz Olka Zagórska-Cha-
bros i Marek Chabros – blog Bałkany 
według Rudej zakwalifikowała się do 
drugiego etapu i odkryła festiwal Pan-
nonica na nowo, pisząc o tym wyda-
rzeniu z własnej, niezależnej perspek-
tywy. Prezentujemy naszym zdaniem 
najciekawsze fragmenty tych reporta-
ży (z małymi poprawkami redakcyjnymi 
i śródtytułami) oraz fragmenty recenzji 

innych autorów – uczestników festiwa-
lowego szaleństwa. To dzięki nim po-
wstał ten materiał. 

zaczarowane wody Popradu
Zmieścić w programie tyle wydarzeń 

głównych i towarzyszących, a przy tym 
osiągnąć efekt slow, to już jakaś praw-
dziwa magia […]. Każdego dnia po wio-
sce festiwalowej przemieszcza się kil-
ka tysięcy osób, a mimo to każdy ma 

tu dla siebie przestrzeń. Namioty usta-
wione blisko siebie na wyznaczonym 
do tego obszarze są okazją do nawią-
zania kolejnych znajomości z sąsiada-
mi. Nieraz, spontanicznie formułują się 
tu niewielkie muzykujące grupki.

Wody Popradu stanowią też idealne 
miejsce na moczenie [...] w towarzy-
stwie swoich znajomych i przyjaciół. 
Nic dziwnego, zdarza się, że specjal-
nie na to wydarzenie zjeżdżają tu zna-
jomi z całego świata na kilka dni. Jest 
to więc idealna okazja, aby spędzić ze 
sobą fajnie czas, niespiesznie przega-
dując wszystkie tematy świata. Jest to 
również świetna sposobność i miejsce 
do zawarcia nowych znajomości. Inni 
odkrywają w sobie prawdziwy zmysł 
inżynierski, tworząc mniej lub bardziej 
skomplikowane kamienne tamy na rze-
ce. Okoliczne bobry łapią się za głowy.

Ostatniego dnia, po koncertach i to-
warzyszących im wydarzeniach, mimo 
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Inspire moments – Pannonica 2019
Tegoroczna odsłona festiwalu Pannonica była rekordowa m.in. pod względem powierzch-
ni terenu wioski festiwalowej oraz ilości uczestników. Jeden z największych i najważniej-
szych festiwali muzyki etnicznej i bałkańskiej w Polsce podczas trzydniowego szaleń-
stwa w Barcicach nad Popradem zgromadził około 20 tysięcy fanów z blisko 90 krajów 
świata. 
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zmęczenia, trudno jest wrócić do na-
miotu ze świadomością, że następne-
go dnia trzeba będzie wracać do domu. 
Tej atmosfery, która tu panuje nie moż-
na ze sobą niestety zabrać. Wraca-
ją z nami za to piękne wspomnienia 
i pewność, że wrócimy tu jeszcze nie 
raz. Już tęsknię, a pisząc dla Was tę re-
lację spoglądam co raz na moje opaski 
festiwalowe, które nadal przypominają 
mi o tym, co tu przeżyłem.

Jestem wdzięczny organizatorom 
Festiwalu: Centrum Kultury i Sztu-
ki im. Ady Sari w Starym Sączu i Sta-
rosądeckiej Fundacji Kultury. Wielkie 
ukłony kieruję w stronę pomysłodaw-
ców tego wydarzenia, Wojciecha Kna-
pika i Urszuli Nowak. Wspaniali, ciepli 

ludzie z ogromnym sercem i zaanga-
żowaniem w dopinaniu wszystkiego 
do ostatniej chwili. I ogromna rzesza 
wolontariuszy, pracowników ochrony 
i służb towarzyszących, którzy wykona-
li piękną pracę, bez której ten festiwal 
nie wyglądałby tak, jak miałem okazję 
go odebrać z kilkoma tysiącami pozo-
stałych jego uczestników. 

MIkołaJ CICHoMSkI
 

Między latem a jesienią
Gdy mieszka się w Beskidzie Sądec-

kim, naprawdę nietrudno znaleźć prze-
piękne, wręcz magiczne miejsca, które 
pozwolą odetchnąć i odpocząć. Chy-
ba dlatego tak chętnie postanowiłam 
wziąć udział w tegorocznej Pannonice 
[...]. To jedyny taki festiwal „w krzakach 
nad Popradem” i to dosłownie, bo or-
ganizowany jest we wsi Barcice, od-

dalonej od mojego rodzinnego Rytra 
o całe 5 kilometrów. To tak, jakbym od-
wiedzała dobrego sąsiada, który już od 
progu wita mnie ciepłą herbatą i opo-
wiada wciąż nowe, wspaniałe historie.

Na te trzy festiwalowe dni znowu 
udało mi się uciec, pomimo że fizycz-
nie, byłam bardzo blisko domu. Tym 
razem nie musiałam poszukiwać no-
wych wrażeń, bo one przyjechały do 
mnie – ten piękny, kolorowy i różno-
rodny świat porwał mnie i pochłonął 
w mgnieniu oka. Pannonica to coś wię-
cej niż ognista muzyka. To styl bycia, 
pewien hipisowski spokój ducha i sym-
patia do drugiego człowieka, którą 
spotyka się dosłownie na każdym kro-
ku. Tutaj życie płynie inaczej, wolniej. 

Problemy zdają się na chwilę blednąć, 
myśli robią się bardziej przejrzyste, 
głowa zdecydowanie lżejsza. W nocy 
ogień żywiołowej muzyki, w dzień ką-
piele w Popradzie, niespieszne rozmo-
wy, bujanie na hamakach – wszyst-
ko to, co sprawia, że człowiek czuje 
się, chociażby przez moment, po pro-
stu bardzo dobrze. Chociaż każdy 
może być tutaj kim chce, wydaje się, 
że wszyscy decydują się na bycie sobą 
i jest to zawsze w pełni akceptowane 
przez resztę. I choć różnorodność pa-
nońskiej społeczności jest bardzo wy-
raźna, wszystkich łączą przynajmniej 
trzy rzeczy: miłość do muzyki i natury 
oraz szacunek do drugiego człowieka.

To, co w Pannonice lubię chyba naj-
bardziej, to fakt, że co roku zaskaku-
je mnie zupełnie nowymi, nieznanymi 
dotąd dźwiękami. Muzyka na tym fe-
stiwalu jest dla mnie jednym wielkim 
odkryciem, które zostawia długotrwały 

i niezwykle miły ślad w pamięci.
Najgorsze w tym wszystkim są po-

wroty. Zwłaszcza te wewnętrzne, kiedy 
znowu trzeba wziąć na plecy odłożo-
ny na moment bagaż i znowu dźwigać. 
Ale właśnie dlatego tym bardziej war-
to czasami uciekać, naładować ba-
terie, zrzucić z siebie wszystkie cię-
żary i poczuć się przez moment lżej. 
Nauczyłam się kolekcjonować wspo-
mnienia, wyłapywać te najpiękniejsze, 
te, które grzeją mnie przyjemnie od 
środka. Składam je wszystkie razem, 
jak piękne znaczki w klaserze i odkła-
dam w bezpieczne miejsce. Wycią-
gnę go już niebawem, gdy znowu do-
padnie mnie smutek i życiowy chłód. 
Będę przypominać sobie różowe za-

chody sierpniowego słońca, uśmiechy 
przyjaciół, będę marzyć o czystym, 
błękitnym niebie nad Barcicami, będę 
słyszeć w myślach cudowne głosy buł-
garskiego chóru. I będzie mi się żyło 
troszkę lżej.

JuStyna StaSIek-HaRabIn

Objawienie zeusa
Występ Bregovicia na Pannonice 

wisiał na włosku, bo, zgodnie zresz-
tą z prognozami, po dotkliwych upa-
łach, rozpętała się konkretna burza, 
a wiecie doskonale, jak bardzo różni 
się takie burzowe „experience” na wsi, 
w szczerym polu, od burzy w city. Pio-
runy ciskane przez Zeusa w niewinną 
wioskę spowodowały masową ewaku-
ację z namiotów w kierunku solidniej-
szych drewnianych budynków w Osa-
dzie w Odnożynie. 

W pewnym momencie w barze wy-
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waliło bezpiecznik i zapadła grobo-
wa ciemność. Paliły się tylko zapa-
lone przez obsługę świeczki, resztę 
doświecały smartfony, którymi bawi-
ły się duże i małe dzieci do upadłego. 
Ktoś zaczął całkiem fajnie grać i śpie-
wać, skrzypce, gitara, dziewczęcy głos 
i dęciak, zrobił się niesamowity klimat, 
rodem z bieszczadzkich szlaków i festi-
wali. I te pojedyncze punkciki światła. 
Wiedziałem, że w tak nieprawdopodob-
nym świetle trzeba uruchomić aparat. 

Aha, ważny temat – Pannoni-
ca a sprawa (mało) polska. Czy lu-
dzie decydujący o wysokości i jakości 
wsparcia z budżetu czytają gazety? 
Pannonica ma opinię jednego z naj-
ciekawszych w Europie festiwali folko-

wych, oceniający brali pod uwagę za-
równo zapraszanych wykonawców jak 
i opinie uczestników. Ta nadzwyczaj-
na wartość, stworzona dzięki pomy-
słowości i uporowi niewielkiej liczby lu-
dzi jest całkowicie ignorowana przez 
decydentów przyznających wsparcie 
z budżetu. Dzielni organizatorzy radzą 
sobie świetnie sami, ale moim zda-
niem – najwyższy czas na uderzenie 
się w piersi i wsparcie Pannoniki co 
najmniej tak mocne, jakie dostawa-
ły choćby festiwale: Etnokraków, Fe-
stiwal Tańców Dworskich czy Sacrum 
Profanum.

MaRek CuDek (ulICzne.Pl)

W małym miasteczku…
Wcale nie tak dawno, dawno temu 

i wcale nie tak daleko stąd, bo nie za 
siedmioma górami i siedmioma morza-
mi, ale na pograniczu Kotliny Sądeckiej 

i Beskidu Sądeckiego, na lewym brze-
gu Popradu, na terenie Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego w miejscowo-
ści Barcice, siedem lat temu powstało 
pewne miasteczko. Niby prawie każdy 
ma do niego dostęp, ale nie wszyscy 
jeszcze o nim słyszeli. 

To miasteczko rządzi się swoimi pra-
wami, a jego mieszkaniec musi wyka-
zać się wieloma uzdolnieniami i ce-
chami. Musi lubić muzykę bałkańską, 
cieszyć się śpiewem, nawet jeśli fał-
szuje, tańczyć, nawet jeśli nie ma po-
czucia rytmu, lubić uczyć się nowych 
rzeczy i być otwartym na nowe znajo-
mości. Musi też umieć nie spać przez 
co najmniej dwie noce z rzędu lub po-
siadać tajemną moc zasypiania przy 

dudniących bębnach i trąbkach. Musi 
mieć otwarty umysł, uśmiech na twa-
rzy i tolerancję w sercu. 

„Bella ciao, bella ciao” nucę jesz-
cze do tej pory. Utwór śpiewany przez 
włoskich partyzantów spokojnie mógł-
by zyskać tutaj miano hymnu. Z „Bella 
ciao” w uszach wracałam do namiotu, 
zasypiałam, a nawet budziłam się nad 
ranem, gdy inni mieszkańcy wraca-
li, podśpiewując ją niekoniecznie pod 
nosem, ale na cały możliwy regula-
tor zmęczonych już całonocnym wrza-
skiem strun głosowych. Czy umiesz 
śpiewać i tańczyć, czy też nie, tutaj 
kompletnie tym się nie musisz przej-
mować. Otwórz się, odreaguj, wyładuj. 
Tu jest na to idealne miejsce. Ruszaj 
nóżką, wpraw w wibracje swoje cia-
ło i pozwól się ponieść muzyce. Niech 
ona kieruje twoim ciałem. Nie oglądaj 
się na innych, nie myśl, że nie potrafisz 
tańczyć czy śpiewać, po prostu rób to. 

Tu nikt nikogo nie ocenia.
Kamil i Martyna poznali się na Pan-

nonice trzy lata temu. Każde z nich 
przyjechało wtedy po raz pierwszy. Po 
pierwszym spotkaniu ich drogi się ro-
zeszły, by zejść ponownie rok później 
podczas 6. edycji. Na 7. przyjechali już 
wspólnie jako para. Zakochali się w so-
bie, ale i w sielankowym klimacie pa-
nującym nad Popradem.

anIta DeMIanoWICz 

Bałkany w Barciach
Organizatorom udało się osiągnąć 

coś, co na pierwszy rzut oka wydaje 
się niewykonalne. Byli w stanie prze-
nieść bałkańskiego ducha i atmosferę 

w serce Beskidu Sądeckiego, do tzw. 
krzaków nad Popradem. I dzięki festi-
walowi możemy znaleźć się na Bałka-
nach bez wyjeżdżania z Polski!

Dyrektorem festiwalu jest Wojtek 
Knapik, którego oboje z Markiem po-
znaliśmy osobiście w 2018 roku, pod-
czas Festiwalu Podróżniczego Bona-
wentura organizowanego w Starym 
Sączu. Wcześniej znaliśmy się z so-
cial mediów, gdyż Wojtek pisał do nas 
kilka razy na temat Pannoniki. Chyba 
możemy śmiało napisać, że jest wizjo-
nerem. Bo trzeba mieć wizję, żeby od 
zera zbudować festiwalowe miastecz-
ko i ściągnąć do krzaków nad Popra-
dem gwiazdy również światowego for-
matu. Jednak kto nie ryzykuje, ten nie 
pija szampana, albo raczej rakii.

Na Pannonicę nie trafiają ludzie 
z przypadku. Festiwal bowiem prak-
tycznie w ogóle się nie reklamuje. 
Oczywiście prężnie działa w social me-
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diach, a także w tym roku zaprosił do 
współpracy influencerów (w tym nas), 
którzy w ramach Inspire Campu rela-
cjonowali dla Was całe wydarzenie. Ale 
poza tym wieści o Pannonice rozcho-
dziły się głównie pocztą pantoflową. 
Dzięki temu w festiwalu biorą udział 
osoby, które naprawdę czują bałkań-
skie klimaty. I to widać. Wśród uczest-
ników spotkaliśmy chyba wszystkie, 
możliwe grupy wiekowe, które wspól-
nie budowały radosną, festiwalową 
atmosferę, biesiadowały i bawiły się 
praktycznie 24 godziny na dobę.

Pannonica pod kątem muzycznym 
jest do tańca i do różańca, a raczej do 
zabawy i kontemplacji. W trakcie festi-
walu nie tylko mogliśmy się wyszaleć 

i zedrzeć gardła podczas śpiewu. Mo-
gliśmy się także wzruszyć i mieć po-
czucie, że bierzemy udział w czymś wy-
jątkowym i mistycznym.

Na Pannonice wszystko było bał-
kańskie: od muzyki, przez pogodę (3 
dni upałów), ludzi, jedzenie i błogi luz. 
I choć byliśmy permanentnie niewy-
spani, a od pokonywania pieszo kil-
kunastu kilometrów każdego dnia 
i ciągłego stania bolały nas nogi i krę-
gosłupy, to i tak byliśmy niesamowi-
cie szczęśliwi, że w końcu na Pannoni-
cę dotarliśmy. Wiadomo, lepiej późno 
niż wcale, ale autentycznie żałujemy, 
że nie byliśmy na wcześniejszych edy-
cjach. Festiwal Pannonica jest takim 
wydarzeniem, które ciężko opisać. Bo 
żadne słowa nie oddadzą tego, co czu-
je się podczas każdego, festiwalowego 
dnia. Mając porównanie do Woodstoc-
ku (kiedy na nim byłam w 2010 roku, 
jeszcze nosił taką nazwę), dochodzę 

do wniosku, że Pannonica z nim wygry-
wa. Głównie dlatego, że jest bardziej 
kameralna, mniej komercyjna i przy-
ciąga ludzi, którzy autentycznie kocha-
ją Bałkany i interesują się tym regio-
nem, tak pod kątem podróżniczym, jak 
i kulturowym. A co o 7. Festiwalu Pan-
nonica mówił na gorąco po jego zakoń-
czeniu dyrektor, czyli Wojtek Knapik? 
– Satysfakcja jest olbrzymia. Ogólnie 
jestem bardzo zadowolony ze wzglę-
du na uśmiechniętych ludzi, których są 
tu tłumy, ze względu na doznania ar-
tystyczne, na pogodę. Fajnie się koń-
czy festiwal, gdy nie leje się na głowę 
i pioruny nie strzelają nam pod noga-
mi, czego też doświadczyliśmy na tym 
festiwalu. Ale już o tym nie pamiętamy. 

Bardzo się cieszę, bo to jest impreza, 
na którą organizatorzy czekają przez 
cały rok i cały rok się na nią przygoto-
wują. Jestem naładowany energią na 
kolejne miesiące i kolejne edycje. Ale… 
teraz potrzebuję się wyspać.

olka zaGóRSka-CHabRoS I MaRek CHabRoS 

Magia energii
Dwójka marzycieli: Wojtek Knapik 

i Ula Nowak, wspierani przez barwną 
armię wolontariuszy, tworzą pośrodku 
niczego coś wielkiego i pięknego: ma-
giczny festiwal muzyki bałkańskiej, wę-
gierskiej, cygańskiej i karpackiej – Fe-
stiwal Pannonica.

Muszę się Wam do czegoś przyznać: 
dwa dni siedziałam nad tą relacją, bo 
nie mogłam znaleźć wystarczających 
środków wyrazu, żeby opisać te wibra-
cje, te emocje, żeby przekazać energię 
płynącą ze sceny i bijącą od publiczno-

ści na festiwalu w Barcicach. Bałkań-
skie rytmy poniosły mnie tak bardzo, 
że z koncertów, które najbardziej mi 
się podobał, nie mam żadnego ostrego 
zdjęcia – nie potrafiłam ustać w miej-
scu nawet na ten ułamek sekundy na-
ciskania migawki (reporter, jak widać 
ze mnie marny, imprezowiczka za to 
wyborna). 

Mnie w Pannonice urzekło najbar-
dziej to, jak jego uczestnicy sponta-
nicznie organizowali się w twórcze 
podgrupy, jak razem śpiewali, grali na 
bębnach, trąbkach i gitarach. Urzekła 
mnie serdeczność, z którą spotykałam 
się na każdym kroku, uczucie wspólno-
ty i wolności – a wszystko to oprawione 
w niewidzialne ramy kultury, szacunku 

do siebie nawzajem i do matki natury. 
Barcice pod koniec sierpnia tętnią 

życiem, radością i miłością do wspól-
nego przeżywania muzyki. Tu się dzie-
je magia.

alekSanDRa ŚWIStoW (PoJeCHana.Pl)

W kolejce po langosa
Organizatorzy udowodnili, że da się 

zrobić duży festiwal w kameralnym na-
stroju. Uczestnicy festiwalu udowodni-
li, że można świetnie bawić się na du-
żym festiwalu.

Facet w kolejce po langosa powie-
dział, że Pannonica to najlepszy festi-
wal na świecie. Jestem tego samego 
zdania… ! Usłyszałem też, że po zakoń-
czeniu Pannoniki zaczyna się czekanie 
na następną edycję – to prawda, ja też 
rozpoczynam oczekiwanie…

anDRzeJ WoDzIńSkI (MuzyCzny kRakóW)
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Artystyczna promocja 
Starego Sącza

Już od 13 lat w Starym Sączu z inicja-
tywy Teresy i Mariana Nowińskich od-
bywa się rokrocznie Międzynarodowy 
Plener Malarski. 

Po ich śmierci dzieło kontynuuje ich 
syn Piotr Nowiński. Każdego lipca do 
miasta zjeżdżają artyści z całego świa-
ta, od najbliższych europejskich sąsia-
dów po Japonię czy USA. Mają oni dwa 
tygodnie na stworzenie dzieł związa-
nych z ich wizją Starego Sącza, pre-
zentowane są one na wernisażu koń-
czącym całe wydarzenie. W trakcie 
warsztatów odbywa się sympozjum 
„Kultur Lokalnych” - jest to panel dys-
kusyjny o sztuce współczesnej, pod-
czas którego artyści prezentują swo-
ją twórczość w formie wykładów bądź 
prezentacji. Pod koniec pleneru orga-
nizowany jest happening artystyczny, 
który rozpoczyna się budową przez ar-
tystów i mieszkańców Starego Sącza 
rzeźby: konstrukcji stworzonej z drew-
nianych listew i papieru. W dniu werni-
sażu rzeźba ta jest uroczyście spalana 
na rynku miasta. 

Głównym celem pleneru jest promo-
cja miasta Stary Sącz na arenie mię-
dzynarodowej, ale równie ważne są wy-
miana doświadczeń między artystami, 
szukanie inspiracji w zupełnie innym 
postrzeganiu sztuki podyktowanym 
często dorobkiem kulturowym, udo-
stępnienie mieszkańcom możliwości 
zobaczenia, jak przebiega proces twór-
czy. O charakterze Międzynarodowego 
Pleneru Malarskiego w Starym Sączu 
decydują ludzie – uczestniczy, organi-
zatorzy, ochotnicy spośród mieszkań-
ców oferujący rozmaitego rodzaju po-
moc, a także dynamika relacji między 
wszystkimi tymi osobami. Nawiązują 
się znajomości, a nawet przyjaźnie mię-
dzy osobami z różnych kontynentów. 

Plener już na stałe wpisał się w kul-
turalną mapę miasta Stary Sącz, a na-
wet poszerza swój zasięg, ponieważ 
japońscy sympatycy pleneru zdecydo-
wali się zorganizować podobny u sie-
bie, dzięki czemu współpraca między 
artystami z tych dwóch tak odległych 
krajów zacieśnia się.

– Jestem dumny, że dzieło moich 
rodziców, jakim jest Międzynarodowy 
Plener Malarski w Starym Sączu jest 
kontynuowane nawet po ich śmier-
ci. Jestem wdzięczny wszystkim oso-
bom, które angażują się w organiza-
cję pleneru za ich wkład w tworzenie 
atmosfery góralskiej gościnności, 
otwartości i zabawy. Myślę, że to jest 
najlepszą wizytówką w promowaniu 
miasta Stary Sącz – podkreśla Piotr 
Nowiński. (red) 
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Na festiwalu Vilkaviškio Dūdos - 2019

W czerwcu Miejska Orkiestra Stary Sącz ruszyła 
na podbój Litwy. 

Podczas tych trzech intensywnych dni, pod czujnym 
okiem kapelmistrza, Georga Weissa, orkiestra wyko-
nała cztery koncerty na wolnym powietrzu – wszyst-
kie nagradzane gorącymi oklaskami – uczestniczyła 
w paradzie orkiestr dętych, dała popis swoich umie-
jętności podczas wieczornej prezentacji na scenie, 
a także uczestniczyła w spotkaniu z burmistrzem 
miejscowości Vilkaviškio. Miejska Orkeistra Stary 
Sącz była jedną z sześciu orkiestr i jedyną polską or-
kiestrą występującą na festiwalu Vilkaviškio Dūdos - 
2019 i z pewnością też jedną z najbardziej wyróżnia-
jących się poziomem artystycznym. Na zakończenie 
pobytu nasi muzycy zagrali niezwykły koncert w tamtej-
szej Bazylice. Emocje udzieliły się wszystkim. Przy utwo-
rach Halleluja i Dziwny jest ten świat publiczność tonęła 
we łzach i wzruszeniu.

– Niekończące się owacje na stojąco uwieńczyły ten 
bardzo emocjonalny koncert w przepięknej bazylice. Sta-

rosądecka Miejska Orkiestra Dęta była godnym ambasa-
dorem swojej małej ojczyzny. Zaproszenia na następny 
pobyt na Litwie oraz chęć przyjazdu do Starego Sącza 
litewskich przyjaciół muzycznych zakończyły ten prze-
piękny pobyt, który na długo zostanie w naszej pamięci – 
wspomina Georg Weiss. (WW)
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Powrót do filmowej klasyki
Wypracowane przed laty przekonanie o tym, że isto-
tą kina jest ruch i wrażenie upływającego czasu zda-
je się nie tracić na aktualności. Jako widzowie filmo-
wi dostrzegamy ruch tam, gdzie w istocie go nie ma. 
Poznając historie filmowe tkwimy w przeświadczeniu, 
że bohaterowie się starzeją, zmieniają, a świat ulega 
zmianie. ). 

Widzimy to tam, gdzie w rzeczywistości następują 
procesy technologiczne, polegające na wyświetlaniu 
w odpowiednim tempie nieruchomym obrazów. Nie tyl-
ko nieruchomych, ale też utrwalonych, czyli jakby za-
wieszonych w czasie. Oddając się refleksjom nad tą 
filmową mistyfikacją, prezentujemy państwu na po-
czątku tego sezonu filmy, w których wrażenie upływa-
jącego czasu oraz nieprzerwanego ruchu jest wyjątko-
wo intensywne. Szczególnie widać to w filozoficznym 
i przejmującym „Sugar man” (2012) Malika Bendjello-
ula. Podobne odczucia wzbudzają dwa kolejne, chociaż 
od strony stylistycznej zupełnie odmienne filmy. „Ko-
chankowie z księżyca. Moonrise Kingdom.” Wesa An-
dersona potwierdza, że tego reżysera cechuje unika-
towy styl, a „Fantazja”, czyli legendarny film z wytwórni 
Walta Disneya, z czasów, gdy większość produkcji wy-
chodzących spod ręki twórcy Myszki Miki skierowanych 
było do dorosłych, pokazuje jak wrażenie ruchu może 
być intensyfikowane przez muzykę klasyczną. 

Listopad to powrót do klasycznych, liniowych narracji, 
które jednak wyróżnia nieoczywiste podejście do tema-
tu śmierci. Zaskakująco wiele łączy tak różne obrazy 
jak amerykański „Aż po grób” (2009) Aarona Schne-
idera oraz japoński film „Pożegnania” (2008) Yôjirô Ta-
kit'y. Do końca 2019 roku będziemy chcieli wspólnie 
bliżej zapoznać się także z obrazami z dorobku Jame-
sa Grey’a, w których niezwykle udane kreacje stworzył 
jeden z ciekawszych, współczesnych aktorów - Joaquin 
Phoenix. Jego role w „Królach nocy” (2007) i „Kochan-
kach” (2008) stworzyły podwaliny pod jego późniejsze, 
wybitne role. 

Na ekranie „Kinematografa” zagości również turec-
ki aktor Birol Ünel, który w „Transylwanii” (2006) oraz 
w „Głową w mur” (2004) stworzył poruszający wizeru-
nek człowieka nomady – zagubionego i wędrującego po 
współczesnej Europie. 

Tej jesieni skupiamy się na filmach mniej znanych, 
a często niesłusznie zapomnianych, w których kluczo-
wa jest nie tylko historia, ale równie ważny, a czasem 
nawet ważniejszy, jest styl opowiadania. 

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania w Klubie 
„Kinematograf”. (FN) 

Uwertura Na Nowy Wiek 
Miejska Orkiestra Stary Sącz zaprasza w piątek 25 
października 2019 r., o godzinie 19.00 do starosą-
deckiego Sokoła na jesienny koncert pn. Uwertura 
Na Nowy Wiek.

W trakcie koncertu będzie można usłyszeć utwory 
Jana de Haana, Edwarda Elgara, Wolfganga Amade-
usza Mozarta, Philipa Sparke’a, Stephana Jaeggi oraz 
Franza Schuberta. Na szczególną uwagę zasługuje 
bardzo wymagający utwór Edwarda Elgara „Pomp and 
Circumstance”, część 1 i 4. Jako ciekawostkę można 
dodać, że ta ostatnia część była grana na mszy we-
selnej księżnej Diany i Charlesa przy wyjściu z kościo-
ła – jest to bardzo popularny utwór w Anglii. Część 
pierwszą koncertu zakończy koncert na waltornię Wol-
fganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Zbigniewa 
Żuka. Ten utalentowany, solowy waltornista filharmo-
nii Bremerhaven nagrał wiele płyt solowych, współ-
pracował z wieloma orkiestrami w Polsce i w Euro-
pie i z wieloma wybitnymi dyrygentami, m.in. z Jerzym 
Maksymiukiem. Od kilku lat mieszka w Starym Sączu 
z małżonką, która jest flecistką. – Dzisiaj Zbigniew Żuk 
jest członkiem naszej orkiestry i jest to dla nas wielki 
zaszczyt. Zbyszek jest nie tylko wspaniałym hornistą 
ale również przyjacielem naszej orkiestry – podkreśla 
Georg Weiss. 

Ponadto usłyszymy utwór „Jubilee Overture” Phili-
pa Sparka – znanego kompozytora angielskiego oraz 
„Titanic” Staphana Jaeggi - wybitną dramatyczną su-
itę opisującą tragedię statku Titanic, w której zginęło 
1 600 osób. „Ave Maria” Franza Schuberta zaśpiewa 
Renata Jonakowska Olszowska. – Tegoroczny jesienny 
program jest bardzo ambitny. Pragniemy uhonorować 
naszych przyjaciół, sympatyków i słuchaczy niebanal-
nymi dźwiękami. Z wielką przyjemnością zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych na ten specjalny kon-
cert Miejskiej Orkiestry Stary Sącz – dodaje Georg 
Weiss. Bilety w cenie 40 zł są do nabycia online oraz 
w Punkcie Informacji Turystycznej w Starym Sączu, 
Plac św. Kingi 2.

Kolejny występ Miejskiej Orkiestry Stary Sacz już 
niebawem. 2 Listopada w MCK Sokół w Nowym Sączu 
będzie miał miejsce jubileusz Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina. To będzie 
niezwykła „Noc Dźwięków”. (WW)
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Festiwal z jazzowym brzmieniem 

– Jazz to niebywała 
możliwość twórczego 
rozwoju, swobody, wy-

boru stylu, szansa wyżycia się, radość i satysfakcja – po-
wiedział niedawno wybitny muzyk jazzowy Zbigniew Na-
mysłowski. Podczas pierwszej odsłony nowego (i zarazem 
pierwszego na Sądecczyźnie) festiwalu jazzowego zapra-
szamy na cztery koncerty:

• 22.11 (pt), godz 1900, Piotr Wojtasik Quintet (PL), 
Stary Sącz, Kino Sokół. Piotr Wojtasik – wirtuoz trąbki, 
znakomity improwizator i kompozytor, od przeszło 30 lat 
przemawia własnym, niepowtarzalnym muzycznym języ-
kiem. Nagrywał i koncertował w większości krajów Euro-
py, w Maroku, Izraelu, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, 
Japonii i Indiach. Quintet przez niego prowadzony skupia 
się na tradycji jazzu okresu lat 60. ubiegłego wieku z ele-
mentami Etno.

• 24.11 (nd), godz 1900, AMc Trio + Samuel Marincak 
(SK), Stary Sącz, Kino Sokół. AMC Trio to czołowy słowac-
ki band, dobrze znany w jazzowym świecie już od około 
dwudziestu lat. Mają swoje osiągnięcia i fanów, gdziekol-
wiek się pojawią, nie tylko z racji talentu i wrażliwości, ale 
także z powodu łagodności i oryginalności w brzmieniu. 

• 29.11 (pt), godz 2000, Mike Parker's Meta 4tet (US/
PL), Nowy Sącz, Jazz Club Atelier. Mike Parker – kontra-
basista, nowojorczyk mieszkający na stałe w Krakowie. 
W wieku 17 lat prowadził już własny zespół, z którym wy-
stępował w nowojorskich klubach. Muzyka Parkera zosta-
ła opisana przez krytyków jako genialna synteza wszyst-
kich gatunków muzycznych. 

• 30.11 (sb), godz 1900, Alash & Oleś Brothers (Tu-
va-RUS/PL), Stary Sącz, Kino Sokół. Bracia Oleś: Marcin 
(kontrabasista) i Bartłomiej (perkusista) od ponad dzie-
sięciu lat tworzą autorską muzykę, której głównym punk-
tem odniesienia jest jazz. Są twórcami autorskich projek-
tów oraz towarzyszą wielu sławnym jazzmanom z całego 
świata. Muzycy okrzyknięci największym skarbem pol-
skiego jazzu XXI wieku wystąpią na jednej scenie wraz 
z pochodzącym z Tuvy (Syberia) zespołem wirtuozów 
śpiewu gardłowego, wykorzystujących również tradycyjne 
instrumenty: murgu, limb oraz shuur.

– Polski jazz od dawna jest powszechnie ceniony na 
świecie. Muzyczna scena jazzowa w Polsce jest niezwy-
kle bogata. Tym bardziej szkoda, że Sądecczyzna była do-
tąd białą plamą na jazzowej mapie Polski, przynajmniej 
w kwestii festiwalu z prawdziwego zdarzenia, bo jeśli cho-
dzi o same koncerty, to nasz honor ratuje działalność 
Pana Henryka Janusza, który w Nowym Sączu powołał 
klub jazzowy Atelier i stara się wypełniać tę dotkliwą lukę. 
A ponieważ starosądeckie Centrum Kultury niejednokrot-
nie podejmowało się trudnych wyzwań, postanowiliśmy 
śmiało włączyć się w dzieło popularyzacji na Sądecczyź-
nie tego niezwykle wartościowego gatunku muzycznego, 
którego główną cechą jest improwizacja. I dlatego zapro-
ponowaliśmy nowy festiwal jazzowy jako nową imprezę 
muzyczną, którą chcemy wypromować w związku z na-
szymi staraniami o tytuł „miasto muzyki UNESCO” dla 

Starego Sącza. Większość z prezentowanych artystów, 
mimo że niemal nieobecna w popularnych mediach, jest 
dobrze znana i ceniona w środowisku jazzowym. Ich do-
tychczasowe sukcesy są gwarancja wysokiego poziomu 
koncertów. Co do frekwencji, to nastawiamy się na „długi 
marsz”. Każda kolejna edycja festiwalu jazzowego powin-
na być już łatwiejsza. Własne środowisko miłośników jaz-
zu w Nowym i Starym Sączu trzeba budować niemal od 
początku, oczywiście bazując na bywalcach koncertów 
jazzowych. Nieliczne dotychczasowe eksperymenty z jaz-
zem w starosądeckim Sokole wypadały jak dotąd bardzo 
obiecująco. Stąd nasza decyzja o organizacji pierwsze-
go Festiwalu Jazzowego: „Sącz Jazz Festival”. Trudno na 
samym początku składać jakieś daleko idące deklaracje 
programowe. Na początku będzie to raczej festiwal po-
szukujący własnej formuły i własnej publiczności. Dlate-
go wolimy nastawić się na szersze spektrum programo-
we, niż np. na jakąś konkretną odmianę jazzu – wyjaśnia 
Wojciech Knapik, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. 
Ady Sari.

Karnety i bilety na "Sącz Jazz Festival" są już 
w sprzedaży w bardzo atrakcyjnych cenach na stronie  
www.ekobilet.pl/ckis (WW)

W Polsce co roku odbywa się około 150 festiwali jazzowych. Oznacza to, że staty-
stycznie co dwa–trzy dni rozpoczyna się kolejny festiwal. Na jazzowej mapie Pol-
ski od tego roku pojawi się także Stary Sącz i to w niezwykle kolorowej, jesien-
no-jazzowej odsłonie.
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Sportowe emocje na Miejskiej Górze

Rywalizację na trasie głównej liczą-
cej 16 kilometrów wygrał Jan Wydra 
z Mszany Dolnej, który wyprzedził 
Wojciecha Taraska z Grybowa i Kon-
rada Tokarczyka z Kamionki Wielkiej. 
Na trasie liczącej 5,5 km bezkonku-
rencyjny okazał się Michał Dudczak 
z Rytra. Tuż za nim uplasowali się 
Piotr Tokarczyk z Przysietnicy i Piotr 
Broniszewski ze Starego Sącza. Do-
bre wyniki uzyskali także inni sta-
rosądeccy miłośnicy biegania: Alek-
sander Szczepaniak, Ewelina Gołdyn, 
Piotr i Mikołaj Dyrek, Tomasz Cieśla, 
Krzysztof Mazur, Teresa Kajdas, Da-
riusz Ruman, Elżbieta Caban, Marta 
Salamon oraz Agnieszka Obrzud. Bie-
gowi głównemu towarzyszył marsz 
Nordic Walking, który cieszył się du-
żym zainteresowaniem zwłaszcza 
wśród studentów Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Starym Sączu. 

Wszystkie trasy zostały wyzna-
czone na terenie leśnego uroczyska 
Miejska Góra, którego teren został 
poddany w roku 2018 rewitalizacji 
w ramach unijnego projektu „Centra 
Aktywnego Wypoczynku”. Każdy z za-
wodników ukończył trasę w regula-
minowym czasie, choć na trasie nie 

zabrakło najwyższego punktu zwane-
go „drugim rondem” (420 m n.p.m.). 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii 
wiekowych, a także pozostali, wylo-
sowani uczestnicy zostali nagrodze-
ni dyplomami, statuetkami i nagroda-
mi rzeczowymi. Puchary i nagrody dla 
zwycięzców oraz medale dla wszyst-
kich uczestników biegu wręczał wice-
burmistrz Kazimierz Gizicki oraz orga-
nizatorzy – starosądeccy radni: Julia 
Dziedzic i Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Sławomir Szczepaniak. Była 
to dopiero druga edycja Biegu o Pu-
char Miejskiej Góry w Starym Sączu, 
a liczba zawodników na starcie zdą-
żyła już urosnąć aż dwukrotnie w po-
równaniu z ubiegłym rokiem.

Cieszą dobre opinie wypowiadane 
przez uczestników biegu (w tym rów-
nież z zagranicy), jak również gości, 
którzy zawitali z tej okazji do Stare-
go Sącza. Wielu z nich było pod du-
żym wrażeniem organizacji imprezy, 
wspaniałej atmosfery, gościnności 
i pięknych terenów okalających Miej-
ską Górę. Nie zawiedli też kibice oraz 
wolontariusze. Szczególne gratula-
cje i podziękowania należą się sta-
rosądeckim radnym: Julii Dziedzic 

15 września, już po raz drugi na Miejskiej Górze w Starym Sączu odbyły się zawody biegowo-marszowe o Puchar 
Miejskiej Góry, w których udział mógł wziąć każdy chętny. Wśród startujących nie zabrakło ani najmłodszych 
zawodników ani też seniorów. Organizatorami imprezy są burmistrz Starego Sącza –Jacek Lelek, Zarząd Osiedla 
,,Śródmieście”, Zarząd Osiedla ,,Słoneczne” przy współudziale Nadleśnictwa Stary Sącz oraz LGD Brama Beski-
du Stary Sącz. Zawody uroczyście otworzył burmistrz Starego Sącza – Jacek Lelek. 

MUKS Poprad ze Srebrnym Pucharem Ziemi Sądeckiej

W ostatni weekend września (28 i 29 września) w Sta-
rym Sączu na nowej hali sportowej przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Starym Sączu odbyły się rozgrywki piłki 
siatkowej o Puchar Ziemi Sądeckiej pod Patronatem 
Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka. 

Na parkiecie zmierzyły się zespoły z Proszowic, Krzeszo-
wic, Krakowa, Jarosławia i Starego Sącza. Zwycięzcą Tur-
nieju został zespół SAN-Pajda z Jarosławia. MUKS Poprad 
zajął drugie miejsce. – Sparingowe granie zakończone, 
więc teraz skupiamy się już tylko na sezonie ligowym, któ-
ry startuje w najbliższą sobotę, 5 października w Sosnow-
cu. – komentuje trener MUKS Poprad Janusz Pasiut. (red) 
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i Sławomirowi Szczepaniakowi, któ-
rzy, sami będąc ambasadorami bie-
gania, w profesjonalny zorganizowali 
to sportowe wydarzenie. Organiza-
torzy składają podziękowania spon-
sorom, partnerom, wolontariuszom 
oraz wszystkim znajomym za pomoc 
i zaangażowanie w organizację II edy-
cji Biegu i Marszu NW o Puchar Miej-
skiej Góry w Starym Sączu, w szcze-
gólności następującym osobom: Józef 
Wójcik – KOMPLEX–BUD, Ryszard 
Niejadlik – Zakład Składowania Odpa-
dów Sp. z o.o. w Starym Sączu, Biu-
rowiec Stary Sącz, Rynek 9, Barba-

ra Edelmmuller-Generaux – Batim 
Transport Międzynarodowy i Spółka 
sp z o.o. sp. k, Paweł Szczygieł – Nad-
leśnictwo Stary Sącz, Jacek Mamala 
– Auto–Serwis Stary Sącz, Wojciech 
Kulak – Bank Spółdzielczy w Starym 
Sączu, Jan Tokarczyk – Teatr Lalek 
Bajka Przysietnica, GETIN BANK Sta-
ry Sącz, Nest BANK Nowy Sącz, Sta-
nisław Maciuszek – TAP–MAL , Re-
stauracja SZKLARNIA – Gołkowice 
Dolne, Andrzej Stawiarski – Gastro-
nomia Raj, Jubiler Sezam Stary Sącz, 
Stanisław Pasoń, Urszula Nowogór-
ska – Radna Sejmiku Województwa 

Małopolskiego, Szymon Stolarski – 
Sam-Chem Stary Sącz, Piekarnia EPI 
Edward Stawiarski Stary Sącz, GOL-
SPORT Nowy Sącz, CKiS im. Ady Sari 
w Starym Sączu, Wiesławowi Warcho-
lakowi za nagłośnienie oraz starosą-
deckim strażakom za zabezpieczenie 
trasy biegowej, a także Francescowi 
za niesamowite pokłady pozytywnej 
energii przekazywane uczestnikom 
na mecie. Organizatorzy już zaprasza-
ją do kolejnej III edycji we wrześniu 
2020 roku i zapowiadają niespodzian-
ki. Kurier Starosądecki był patronem 
medialnym biegu. (WW)
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