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6 701 520 zł       

Czy ktoś pamięta rok 1975 – czasy pierwszego Starosądeckiego Festi-
walu Muzyki Dawnej? To właśnie wtedy w Warszawie przekazano do użytku 
milionowe mieszkanie spółdzielcze, a w telewizji z dwoma programami od-
była się premiera pierwszego odcinka serialu Czterdziestolatek w reżyse-
rii Jerzego Gruzy. W roku 1975 Polki i Polacy zawarli 330,8 tys. małżeństw, 
najwięcej od zakończenia II wojny światowej. To również rok, w którym z lot-
niska w Gawłówku koło Bochni samolotem An-2, z zamiarem ucieczki do 
Austrii wystartował Dionizy Bielański, którego kilka godzin później, 8 km od 
austriackiej granicy zestrzelił kpt. Vlastimil Navrátil.

A w Starym Sączu rozbrzmiała wtedy po raz pierwszy pod dyrekcją Stani-
sława Gałońskiego Omnia beneficia. Nie były to łatwe czasy, o czym pisze-
my w tym wydaniu Kuriera Starosądeckiego. Niemniej, jeśli można by było 
cofnąć czas, to właśnie teraz do Starego Sącza zajechałby olbrzymi wóz 
transmisyjny. Na swoim rumaku pędziłby Pierwszy Sekretarz Wojewódzki 
PZPR by wysłuchać czterogłosowego utworu polifonicznego pochodzącego 
z XIII wieku, który został odnaleziony w skryptorium klasztoru sióstr klary-
sek. Kompozycja ta stała się żywą legendą dla Starego Sącza, w którym już 
przed ośmioma wiekami znane i stosowane były reguły stylistyczne pary-
skiej szkoły kompozycji Notre Dame. I tym sposobem Starosądecki Festiwal 
Muzyki Dawnej stał się wydarzeniem bezprecedensowym: władze Polski Lu-
dowej sponsorowały festiwal o charakterze sakralnym aby promować boga-
tą historię Starego Sącza. 

 
 

Wojciech Waliszewski
red. naczelny Kuriera Starosądeckiego
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22. sesja Rady Miejskiej 

Gmina wyemituje obligacje
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XXII Sesja Rady Miejskiej w Sta-
rym Sączu miała charakter uro-

czysty, obchodzono bowiem Dzień 
Samorządowca. Rada Miejska i bur-
mistrzowie Jacek Lelek i Kazimierz 
Gizicki rozpoczęli to święto samo-
rządu od mszy świętej w klasztor-
nym kościele pw. św. Trójcy. 

Celebrujący mszę ksiądz kapelan 
Stanisław Śliwa modlił się wraz ze 
starosądeckimi samorządowcami 
o mądrość, roztropność i prawdziwą 
troskę o wspólne dobro. Ze względu 
na obowiązujące jeszcze obostrzenia 
w związku z koronawirusem nie mo-
gły się odbyć obchody jubileuszowe, 
ale podczas sesji rada wysłuchała 
okolicznościowej rezolucji i przyjęła 
ją. Na pamiątkę i w 30-lecie pierw-
szych wolnych wyborów do rad gmin 
burmistrz Jacek Lelek, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Starym Sączu 
Andrzej Stawiarski i zastępca burmi-
strza Kazimierz Gizicki odsłonili ta-
blicę z nazwiskami radnych i burmi-
strzów wszystkich kadencji ostatnich 
trzech dekad. 

Sesja miała też charakter roboczy 
i rada upoważniła burmistrza Sta-
rego Sącza do złożenia aktualizacji 
wniosku o zwiększenie bezzwrotne-
go dofinansowania ze środków Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko oraz przyjęcia do re-
alizacji zaktualizowanego projektu 
pn. „Rozbudowa sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej na terenie Gmi-
ny Stary Sącz”. Rada przyjęła po-
nadto uchwałę w sprawie Lokalnego 
Programu Osłonowego „Stary Dobry 

Sącz”, będącego wsparciem dla osób 
starszych i niepełnosprawnych za-
mieszkujących na terenie Gminy Sta-
ry Sącz w ponoszeniu zwiększonych 
wydatków na cele bytowe; uchwałę 
w sprawie przystąpienia Gminy Sta-
ry Sącz do realizacji projektu „Cen-
tra opiekuńczo-mieszkalne" i w spra-
wie przystąpienia Gminy Stary Sącz 
do realizacji programu Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
pn. „Opieka wytchnieniowa”– edycja 
2020.  O polityce społecznej nasze-
go samorządu piszemy szerzej w tym 
numerze Kuriera. 

Najważniejszą uchwałą XXIII sesji 
była ta w sprawie emisji gminnych 
obligacji oraz zasad ich zbywania, na-
bywania i wykupu. Gmina wyemituje 
obligacje za 29 milionów 200 tysię-
cy złotych. Pieniądze zostaną przeka-
zane na wkład własny na rozbudowę 
kanalizacji i kilka innych zaplanowa-
nych w 2020 roku inwestycji. Taka 
sprzedaż obligacji jest o wiele ko-
rzystniejsza niż kredyt. Jest to for-
ma zdecydowanie elastyczniejsza za-
równo pod względem zaciągniętych 
zobowiązań, jak i sposobu ich spła-
ty. W przeciwieństwie do rat, które 
trzeba płacić w określonym terminie, 
obligacje można wykupić wcześniej 
albo później i za każdym razem nego-
cjować warunki. (RKA) 

RADA MIEJSKA W STARyM Sączu
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6 701 520 zł dla Starego Sącza

Foto flash – realizowane inwestycje

Biblioteka w Przysietnicy
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Centrum Kultury i Sztuki  w Starym Saczu, Rynek 5

Powiat Nowosądecki i 16 gmin z naszego regionu otrzyma z Funduszu Inwestycji Samorządowych pomoc fi-
nansową w wysokości blisko 40 milionów złotych. Z tego tortu Stary Sącz odkroi sporą część - ponad 6 mln 
700 tys. zł.        

Podstawą wyliczenia były pieniądze wydane na inwestycje 
w przeliczeniu na mieszkańca. Im więcej samorząd inwestu-
je, tym więcej dostanie dotacji. Promesy wręczał starosta 
Marek Kwiatkowski. Towarzyszyli mu senator Wiktor Durlak 
oraz posłowie Wiesław Janczyk, Arkadiusz Mularczyk i Pa-
tryk Wicher. – To bezprecedensowe wsparcie pozwoli spo-
kojnie myśleć o budżecie, o inwestycjach – tych realizowa-
nych i tych planowanych – zaznacza burmistrz Jacek Lelek. 

Podział pieniędzy: Powiat Nowosądecki – 6 583 076 
zł, Miasto Grybów – 831 710 zł, Gmina Chełmiec  

– 3 323 656 zł, Gmina Gródek nad Dunajcem – 675 403 
zł, Gmina Nawojowa – 668 185 zł, Gmina Stary Sącz  
– 6 701 520 zł, Kamionka Wielka – 1 221 634 zł, Gmi-
na Grybów – 3 779 832 zł, Gmina Korzenna – 2 723 302 
zł, Miasto i Gmina Krynica Zdrój – 2 220 138 zł, Gmi-
na Łabowa – 500 000 zł, Gmina Łącko – 2 445 196 zł, 
Gmina Łososina Dolna – 1 108 629 zł, Gmina Muszyna  
– 3 081 482 zł, Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój  
– 1 601 357 zł, Gmina Podegrodzie – 982 806 zł, Gmina 
Rytro – 500 000 zł. (RKA)

4 maj – czerwiec  2020
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27 maja na pamiątkę i w 30-lecie 
pierwszych wolnych wyborów do rad 
gmin burmistrz Jacek Lelek, prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Sta-
rym Sączu Andrzej Stawiarski i za-
stępca burmistrza Kazimierz Gizicki 
odsłonili tablicę z nazwiskami rad-
nych i burmistrzów wszystkich ka-
dencji ostatnich trzech dekad. 

Przypominamy wszystkich, którzy 
pracowali na rzecz starosądeckiego 
samorządu, dziękując im za wkład 
w jego rozwój.

I KADEncJA 1990–1994
Stefan Bugno (przewodniczący 

1990–1992), Wiesław Śledź (prze-
wodniczący 1992–1994), Wawrzy-
niec Świerczyński (wiceprzewodniczą-
cy), Jan Prusek (wiceprzewodniczący), 
Edward Ciągło, Stanisław Czerpak, 
Mirosław Garbacz, Jan Gomółka, Je-
rzy Grabiec, Stanisław Gizicki, Eu-
geniusz Jasiński, Anna Kolak, Karol 
Kurzeja, Stanisław Marduła (senior), 
Mieczysław Matysiewicz, Józef Mo-
landa, Władysław Marszałek, Henryk 
Nowak, Kazimierz Paluch, Wiesław 
Pasiut, Kazimierz Ptaśnik, Andrzej 
Skalniak, Maciej Szuflicki, Stanisław 
Wilczyński.

II KADEncJA 1994–1998
Edward Golonka (przewodniczący), 

Jerzy Górka (wiceprzewodniczący), 
Jan Gonciarz, Andrzej Czerpak, Wła-
dysław Gancarczyk, Stanisław Gizic-
ki, Karol Hopek, Stanisław Kotala, 
Jan Kupczak, Józef Kurowski, Marian 
Lis, Stanisław Marduła (senior), An-
drzej Marmuszewski, Władysław Mar-
szałek, Józef Molanda, Kazimierz Pa-
luch, Stanisław Paluch, Władysław 
Pazgan, Stanisław Pietrzyk, Kazimierz 
Ptaśnik, Władysław Radomski, Sta-

nisław Rusin, Stanisław Stawiarski, 
Piotr Szewczyk, Maciej Szuflicki, Wie-
sław Siedź, Władysław Tokarczyk, Ju-
lian Wajda.

III KADEncJA 1998 – 2002
Jan Gomółka (przewodniczą-

cy 1998–2000), Andrzej Czerpak 
(przewodniczący 2000–2002), Ja-
cek Skoczeń (wiceprzewodniczący 
1998–2001), Marian Potoniec (wice-
przewodniczący, 2002), Józef Bednar-
ski, Stanisław Biernat, Stanisław Dą-
browski, Jan Gonciarz, Jerzy Górka, 
Józef Górski, Jadwiga Grądalska, Jan 
Kołbon, Józef Król, Stanisław Kotala, 
Marian Kuczaj, Jan Kupczak, Krzysz-
tof Kurzeja, Marian Lis, Stanisław 
Marduła, Kazimierz Ptaśnik, Jan Ro-
siek, Stanisław Rusin, Zofia Wcisło, 
Jan Słaby, Wiesław Siedź, Tomasz Ti-
schner, Władysław Tokarczyk, Stani-
sław Opyd, Julian Wajda, Ewa Zieliń-
ska, Marek Zięba.

IV KADEncJA 2002–2006
Jerzy Górka (przewodniczący 2004–

2006), Wiesław Śledź (przewodniczą-
cy 2002–2004), Ewa Zielińska (wice-
przewodnicząca), Czesław Basta, Jan 
Bodziony, Marcjanna Bodziony, Stani-
sław Dąbrowski, Antoni Iwulski, Jacek 
Janczak, Jan Janczak, Marian Kuczaj, 
Jan Kupczak, Antoni Pierzga, Marian 
Potoniec, Marian Lis, Stanisław Mar-
duła, Marian Obrzud, Mieczysław Pla-
ta, Kazimierz Ptaśnik, Mieczysław 
Szewczyk, Zygmunt Weber.

V KADEncJA 2006–2010
Marian Lis (przewodniczący), Ewa 

Zielińska (zastępca przewodniczą-
cego), Czesław Basta, Mirosław Gar-
bacz, Kazimierz Gizicki, Barbara Go-
mółka, Antoni Iwulski, Jacek Janczak, 
Jan Janczak, Jan Kupczak, Krzysztof 
Kurzeja, Elżbieta Łomnicka, Stanisław 

Marduła, Andrzej Myjak, Kazimierz 
Paluch, Antoni Pierzga, Marian Poto-
niec, Andrzej Rams, Mieczysław Szew-
czyk, Zygmunt Weber, Andrzej Zych.

VI KADEncJA 2010–2014
Kazimierz Gizicki (przewodniczący 

2010–2012), Ewa Zielińska (przewod-
nicząca 2012–2014), Mirosław Gar-
bacz, Władysław Florek, Jan Janczak, 
Zofia Kucharska, Marek Kurnyta, 
Czesław Kurzeja, Marian Lis, Elżbie-
ta Łomnicka, Bogumiła Pasoń, Wło-
dzimierz Rams, Marek Sekuła, Jerzy 
Sobczak, Andrzej Stawiarski, Sławo-
mir Szczepaniak, Krystyna Szewczyk, 
Mieczysław Szewczyk, Jacek Lelek, 
Marianna Trzebuniak, Maria Węgrzyn, 
Ewa Zięba, Andrzej Zych.

VII KADEncJA 2014–2018
Ewa Zielińska (przewodnicząca), 

Grzegorz Faron, Robert Rams, Be-
ata Wenecka-Lipka, Julia Dziedzic, 
Krzysztof Szewczyk, Kazimierz Baran, 
Jan Tokarczyk, Kazimierz Ptaśnik, Ja-
nina Bawełkiewicz, Sławomir Szcze-
paniak, Ewa Zięba, Marianna Trzebu-
niak, Jan Janczak, Elżbieta Łomnicka, 
Mieczysław Szewczyk, Władysław Flo-
rek, Andrzej Zych, Andrzej Stawiarski, 
Mirosław Garbacz, Halina Dara, Maria 
Węgrzyn, Włodzimierz Rams.

VIII KADEncJA 2018–2022
Andrzej Stawiarski (przewodniczą-

cy), Sławomir Szczepaniak (wiceprze-
wodniczący), Julia Dziedzic, Grzegorz 
Faron, Maria Marmuszewska, Marian 
Potoniec, Robert Rams, Magdalena 
Sznajder, Ewa Zięba, Zofia Golonka, 
Grzegorz Gryźlak, Elżbieta Łomnic-
ka, Grzegorz Skalski Jerzy Sobczak, 
Jan Tokarczyk, Małgorzata Tokarczyk, 
Władysław Florek, Stanisława Mardu-
ła, Andrzej Myjak, Lidia Szewczyk, Jan 
Świtecki, Andrzej Zych. (red)

30 lat samorządu 
– pamiątkowa tablica w sali obrad 

BuRMIStRZoWIe
StAReGo SącZA:

Maciej Szuflicki 1990–1995 
zastępca: Jan Kupczak
Marian cycoń 1995–1998
zastępca: Jan Gonciarz
Marian Kuczaj 1998–2002
zastępcy: Jan Kupczak 
i Wiesław Śledź
Marian cycoń 2002–2011
zastępca: Jacek Lelek 2003–2007
Jacek Lelek 2011–
zastępca: Kazimierz Gizicki
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A to ciekawe...

Gmina Stary Sącz przystąpiła 
do projektu „Standardy obsługi 
inwestora w Małopolsce” 
8 maja 2020 r., podczas spotkania on-line zorgani-
zowanego przez Krakowski Park tech-
nologiczny, został oficjalnie zain-
augurowany projekt „Standardy 
obsługi inwestora w Małopolsce”. 
Jego celem jest podniesienie jako-
ści świadczonych usług na rzecz 
przedsiębiorców zainteresowa-
nych działalnością na terenie naszej 
gminy. 

Projekt prowadzony będzie przez Województwo Mało-
polskie oraz Krakowski Park Technologiczny. Przystąpiło 
do niego 85 jednostek samorządu terytorialnego z tere-
nu Małopolski. Projekt zakłada wypracowanie i wdrożenie 
jednolitych standardów obsługi przedsiębiorców na szcze-
blu samorządowym w oparciu o wzorce Polskiej Agencji 
Inwestycji i Handlu. Najważniejszym efektem standary-

zacji będzie lepsza, sprawniejsza i bardziej profesjonal-
na obsługa podmiotów zainteresowanych inwestowaniem 
w gminie, przygotowanie szeroko rozumianej oferty in-
westycyjnej, budowanie pozytywnego wizerunku lokalne-
go samorządu i promocja gmin jako miejsc do lokowania 
inwestycji. Efektem działań ma być wzrost przedsiębior-
czości, napływ nowych inwestycji, a w rezultacie rozwój 

gospodarczy.
Wdrożone mają zostać rozwiązania i stra-
tegie ułatwiające przyjmowanie nowych 
inwestorów i ułatwiające zapoznanie się 
z przepisami, planami zagospodarowa-
nia przestrzennego i możliwościami re-
alizacji przedsięwzięć.
Działania te są częścią szerszego pro-

jektu pn. „Wysokiej jakości usługi admini-
stracyjne”, realizowanego w całej Polsce przez 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Miał on 
już swój pilotaż w województwie warmińsko-mazurskim; 
wzięło w nim udział wówczas ponad 50 samorządów.

Szkolenia będą w całości finansowane ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–
2020. (red) 

6 maj – czerwiec  2020
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Kąpielisko Parku Wodnego „Stawy” w 2020 roku będzie otwarte od 10 
czerwca do 30 sierpnia, codziennie w godzinach od 1000 do 2000. 

Wypożyczalnia sprzętu wodnego w 2020 r. otwarta będzie w okresie od 8 
maja do 7 czerwca oraz od 4 września do 13 września (tylko weekendy tj. pt–
niedz.) i od 10 czerwca do 30 sierpnia (codziennie), w godzinach od 1000 do 
2000.

W związku z trwającym stanem pandemii na terenie Parku Wodnego „Stawy” 
w jednym czasie może przebywać nie więcej niż 800 osób. W trosce o Państwa 
zdrowie prosimy o korzystanie z kompleksu w oparciu o poniższe wytyczne:

• nie korzystaj z kąpieliska w przypadku złego samopoczucia i podwyższo-
nej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów sugerujących chorobę zakaźną,

• zachowaj dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych 
zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, 
także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wej-
ście na teren kąpieliska (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących),

• unikaj zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska,
• stosuj środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa,
• szczególnie starannie zasłaniaj usta i nos (z użyciem chusteczki) podczas 

kaszlu i kichania,
• korzystaj z własnego sprzętu turystycznego i przyborów toaletowych 

(koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływa-
nia, sprzęt ochronny),

• dbaj o higienę rąk – często myj ręce wodą z mydłem oraz/lub dezynfekuj 
je, obowiązkowo po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi 
powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku,

• zachowuj czystość w otoczeniu.
Istnieje możliwość skorzystania ze sprzętu wodnego, przy czym z jednego 

sprzętu (kajak, łódka, rowerek wodny) mogą korzystać w tym samym czasie nie 
więcej niż 2 osoby, z wyłączeniem osób zamieszkujących lub gospodarujących 
wspólnie. Wstęp i korzystanie z Zespołu Rekreacyjnego Parku Wodnego „Sta-
wy” w Starym Sączu jest płatne. W 2020 r. opłaty za wypożyczanie sprzętu pły-
wającego pobiera się w okresie od 8 maja do 13 września. Opłaty za wejście 
na teren Zespołu Rekreacyjnego Park Wodny „Stawy” pobiera się w okresie od  
10 czerwca do 30 sierpnia. (red) 

Park Wodny „Stawy” otwartyKrócej do Krakowa
oczekiwana od kilkudziesięciu 
lat budowa nowej drogi z Są-
decczyzny do Brzeska ma ru-
szyć w przyszłym roku. Sąde-
czanka powstanie do końca 
2025 roku, a jej budowa będzie 
w pełni finansowana z pieniędzy 
rządowych.

 Po urealnieniu kosztów reali-
zacji „Sądeczanki” – drogi DK75 
z Brzeska do Nowego Sącza rząd 
przyznał około 1,7 mld zł na re-
alizacje tej ważnej dla inwestycji. 
Cała kwota zabezpieczona w bu-
dżecie państwa na realizacje Są-
deczanki to niemal 3,2 mld zł. 
Jeszcze w tym roku GDDKiA zło-
ży wnioski o decyzje środowisko-
we. Sądeczanka będzie nie tylko 
drogą dla Nowego Sącza, ale tak-
że drogą dla mieszkańców gmin 
Stary Sącz, Gnojnik i Brzesko oraz 
Tarnowa, Gorlic i Jasła. (red) 
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Do końca czerwca powinny zakończyć się prace na ul. Piłsudskiego, gmina wnioskuje o dodatkowe 2,8 mln, 
a w Moszczenicy Niżnej prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.      

Budowa kanalizacji sanitarnej 
– wnioskujemy o dodatkowe pieniądze 

Na ostatniej sesji Rada Miejska 
przyjęła uchwałę w sprawie upoważ-
nienia Burmistrza Starego Sącza do 
złożenia aktualizacji wniosku o zwięk-
szenie bezzwrotnego dofinansowa-
nia ze środków Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 
oraz przyjęcia do realizacji zaktuali-
zowanego projektu pn. „Rozbudowa 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
na terenie Gminy Stary Sącz”.

– Wnioskujemy o uzupełnienie luki 
finansowej, ponieważ ceny po prze-
targach były wyższe niż zakładali-
śmy – mówi burmistrz Jacek Lelek. 
– Musimy dbać o budżet, więc zło-
żymy wniosek o dodatkowe 2,8 mln. 
Niemniej prace idą do przodu. Bez 
problemów idzie inwestycja w Mosz-
czenicy Niżnej. Jeśli chodzi o ul. Pił-
sudskiego, mamy zapewnienie wy-
konawcy, że do końca czerwca 
uda się położyć nawierzchnię. Tro-
chę dłużej mogą potrwać prace przy 
chodnikach. To końcowy etap, rozu-
miem, że bardzo uciążliwy dla miesz-
kańców, ale proszę o wyrozumiałość. 
To zadanie niewdzięczne, ale chyba 
nikogo nie trzeba przekonywać, że 
bardzo potrzebne. Z drugiej strony 
przysparza chyba najwięcej proble-
mów, ale dlatego, że jest naprawdę 
ogromne, skomplikowane i bez pre-

cedensu w historii gminy. 
Po zakończenu prac zostanie rów-

nież wytyczony na jezdni pas dla ro-
werzystów (po lewej stronie w kie-
runku Gołkowic). Tylko w ramach 
czterech zadań (Mostki, Moszczeni-
ca Niżna, Moszczenica Wyżna i Goł-
kowice Dolne) sieć kanalizacji będzie 
miała łączną długość 42 km 606 m 
i obejmie 2 626 oósb; długość wodo-
ciągu w Moszczenicy Wyżnej to 7 km 

i obsługuje on 435 osób. 
Przed nami jeszcze budowa kanali-

zacji w Gołkowicach Dolnych i Mosz-
czenicy Wyżnej (system „zaprojektuj 
i wybuduj”) i Mostkach, gdzie dodat-
kowo w planie jest rozbudowa wodo-
ciągu. Wykonawca przygotowuje się 
już do inwestycji w Mostkach. War-
tość całego przedsięwzięcia to nie-
mal 68 mln zł.

 Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej na te-
renie Gminy Stary Sącz” jest reali-
zowane przy współfinansowaniu 
z Funduszu Spójności Unii Europej-
skiej  w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020, działanie 2.3 "Gospo-
darka wodno-ściekowa w aglome-
racjach", oś priorytetowa II „Ochro-
na Środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu”. (RKA)

A to ciekawe...

W Starym Sączu dron będzie 
kontrolować poziom 
szkodliwych substancji 
w powietrzu

Gmina Stary Sącz uczestniczy w pro-
gramie LIFe, czyli w programie woje-
wódzkim, który został stworzony do 
tego by przeciwdziałać zanieczyszcze-
niom powietrza. W ramach programu gmi-
na otrzyma urządzenie, które będzie wyposażone 
w czujniki mierzące poziom stężenia szkodliwych sub-
stancji, m.in. pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. 

– Kwestia ekologii jest dla nas priorytetem. Pro-
wadzimy bezpośrednie działania edukacyj-

ne oraz sprawdzające i właśnie w ramach 
tego projektu udało nam się uzyskać 
zgodę na zmianę kwalifikacji wydat-
ków. W ramach tego projektu zakupuje-
my drona, który będzie wykorzystywa-
ny do monitorowania jakości powietrza, 
do monitorowania otoczenia, przede 

wszystkim w zakresie wyszukiwania 
miejsc, które są powodem zanieczyszcze-

nia powietrza – podkreśla Jacek Lelek, bur-
mistrz Starego Sącza.
Kontrolą jakości powietrza mają zająć się pracownicy 

urzędu, którzy zostaną do tego przeszkoleni. (red) 
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– Na konsultacjach społecznych w marcu ubiegłego roku 
największa część mieszkańców opowiedziała się za budo-
wą dwóch skrzyżowań w miejscach połączeń drogi kra-
jowej z drogami powiatowymi, czyli skrzyżowaniem z dro-
gą w kierunku Woli Kroguleckiej i skrzyżowaniem z drogą 
w kierunku Przysietnicy – przypomina burmistrz Starego 
Sącza Jacek Lelek. – I w tym kierunku pójdą prace. Cieszę 
się, że GDDKiA zainwestuje w bardzo ważną dla nas drogę, 
a my jako gmina mogliśmy mieć wpływ na kształt inwesty-
cji, o którą bardzo zabiegaliśmy. Skorzystają na tym miesz-
kańcy Barcic, Przysietnicy i cały nasz samorząd. 

Mieszkańcy, na konsultacjach, które przeprowadzono 
w marcu ubiegłego roku, wyrażali przekonanie, że projek-
towane rondo w centrum Barcic doprowadzi do likwida-
cji sklepów i miejsc pracy, utrudni płynny przejazd przez 
centrum oraz zwiększy ilość spalin w okolicy przedszkola, 
szkoły i kościoła.

Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i odpowiednią płyn-
ność ruchu. Parametry techniczne drogi krajowej nr 87 
zostaną dostosowane do parametrów typowych dla dróg 
klasy GP (głównych przyspieszonych), powstaną zatoki 
przystankowe i chodniki. Zweryfikowano też lokalizację ist-
niejących przejść dla pieszych i zaprojektowano nowe, do-
stosowane do potrzeb lokalnych.

Jednym z głównych założonych przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad celów inwestycji jest wzmoc-
nienie nośności konstrukcji jezdni, która będzie pozwalała 
na dopuszczenie do obciążania jej pojazdami o nacisku do 
115 kN na pojedynczą oś.

Projekt przewiduje także uporządkowanie odwodnienia 
drogi poprzez system kanalizacji deszczowej. Niezbędna 
jest budowa nowego kanału z odprowadzeniem wód do 
rzeki Poprad w śladzie budowanej nowej drogi gminnej. 
Ważną częścią projektu jest obejście miejscowości Bar-
cice, które przewidziano od około km 12+840,00 wzdłuż 
rzeki Poprad, w nasypie ze skarpą. Następnie droga łączy 
się ze śladem istniejącej DK 87 w km ok. 13+450,00. Od-
cinki między skrzyżowaniami zaprojektowano z możliwie 
najmniejszą ingerencją w działki sąsiadujące. Ujednolico-
no szerokość zjazdów indywidualnych do 4,50 m, a pu-
blicznych do 5,00 m. Zaprojektowano obustronny chodnik 
o szerokości min. 2,20 m (lokalnie przewężenia do min. 
1,50 m).

Przypomnijmy, że w związku z przeprowadzonymi spotka-
niami informacyjnymi wpłynęło 326 wniosków.

• Za wariantem A (skrzyżowania) – 144 zgłoszenia 
mieszkańców.

• Za wariantem B (rondo koło kościoła i rondo na zjeź-
dzie do Przysietnicy) – 23 zgłoszenia mieszkańców.

• Za wariantem C (rondo koło kościoła, skrzyżowa-
nie na zjeździe do Przysietnicy)  – 44 zgłoszenia 
mieszkańców.

Wszystkie warianty zakładały wspomniane obejście 
Barcic.

Za budową obwodnicy całej miejscowości opowiedzia-
ło się 40 mieszkańców, ale GDDKiA w swoich planach nie 
przewidywała takiego wariantu, nie był on więc analizowa-
ny. (RKA)

W Barcicach nie powstanie rondo 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała do dalszych prac projektowych przebudowy Drogi Kra-
jowej nr 87 wariant A, do którego skłaniali się podczas konsultacji mieszkańcy. Wariant A to dwa przebudo-
wane skrzyżowania z drogami powiatowymi na Wolę Krogulecką i do Przysietnicy. Ważną częścią przebudowy 
jest budowa 600–metrowego obejścia ostrych zakrętów w Barcicach i poprowadzenie drogi brzegiem Popradu. 
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o miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., wydłużony został termin składania wniosków na „Modernizację gospo-
darstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszo-
ny był do 29 maja.       

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów 
przedłużone zostały terminy składania wniosków na dzia-
łania „Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz 
„Restrukturyzacja małych gospodarstw” – poinformował 
Tomasz Nowakowski, Prezes ARiMR. Rolnicy, którzy chcą 
ubiegać się o środki w ramach tych dwóch popularnych 
naborów mają czas na złożenie wniosków do 30 czerwca 
2020 r.

Modernizacja w obszarze D to działanie skierowane do 
rolników posiadających gospodarstwa o wielkości eko-
nomicznej od 13 tys. do 200 tys. euro. O wsparcie może 
ubiegać się wspólnie kilku rolników. W tym przypadku 
wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może 
być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości 
ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co 
najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wiel-
kość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie 
wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 
tys. euro. Przyznawane w ramach „Modernizacji gospo-
darstw rolnych” wsparcie ma formę dofinansowania po-
niesionych na realizację inwestycji kosztów kwalifikowa-
nych. Standardowo jest to 50%.

Tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rol-
nik lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników poziom 
wsparcia może być wyższy i wynieść 60%. Maksymalna 
kwota dofinansowania to 500 tys. zł, przy czym dla inwe-
stycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy moderni-

zacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem 
lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych 
w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja 
zwierzęca, rolnik może otrzymać do 200 tys. zł.

W ramach „Restrukturyzacji” o wsparcie finansowe 
może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmu-
jące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość 
służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów spe-
cjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego 
gospodarstwa nie może przekraczać 13 tys. euro. Wspar-
cie na rozwój małych gospodarstw to 60 tys. zł bezzwrot-
nej premii wypłacanej w dwóch ratach: 80% (48 tys. zł) po 
spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu 
pomocy, a 20% (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji bizne-
splanu. Dotację można przeznaczyć wyłącznie na działal-
ność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów 
rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80% 
otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki 
trwałe.

W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy 
dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR. Można je 
złożyć w formie dokumentu elektronicznego na elektro-
niczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy 
ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce 
Poczty Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do 
specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach te-
renowych Agencji. (red)
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Warto w otoczeniu osób najbliż-
szych rozmawiać o różnych zagroże-
niach. Niewątpliwie do ważniejszych 
kwestii które powinniśmy poruszyć, 
przy omawianiu planowanych prac 
rolniczych, należy kwestia tego, jak 
skutecznie zabezpieczyć się przed 
przysłowiowym „złapaniem klesz-
cza”. Profilaktyka związana z zabez-
pieczaniem się przed kontaktem 
z tym pasozytem jest bardzo ważna. 
Jedni po ukąszeniu kleszcza zacho-
rują, inni nie; jedni zwalczą chorobę 
bardzo szybko, a inni będą się z nią 
zmagać przez długie lata, nieraz do 
końca życia. Nie warto więc ryzyko-
wać, zwłaszcza że profilaktyka jest 
stosunkowo łatwa. Należy uczyć dzie-
ci od najmłodszych lat tego, w jaki 
sposób właściwie ubierać się i zabez-
pieczać przed niechcianym kontak-
tem z tym małym pajęczakiem, aby 
stając się dojrzałymi i w pełni świa-
domymi ludźmi mieli już wyrobione 
od dzieciństwa nawyki skutecznego 
zabezpieczania się przed kontaktem 
z kleszczem, przed wyjściem do prac 
w gospodarstwie rolnym. Dobrym na-
wykiem na przykład jest zakładanie 
skarpet i długich spodni przez rolni-
ka wychodzącego na pokos wysokich 
traw, bądź zbiór roślin pastewnych. 
Tak niewiele, a jednak tego rodzaju 
dobre praktyki mogą uchronić przed 
dużymi problemami. 

czym są kleszcze
Kleszcze to roztocza należące do 

gromady pajęczaków. Roztocza te 
występują na łąkach, polach i w la-
sach. Najczęściej bytują w wysokich 
trawach, przeważnie o wysokości do 
metra, mogą pojawiać się też na rośli-
nach wysokich na półtora metra. Nie 
występują na drzewach, na dużych 
wysokościach, jak uważają niektórzy. 
Po przedostaniu się na nosiciela czło-
wieka bądź zwierzę, stanowią olbrzy-
mie zagrożenie. Zwierzęta najczęściej 
przechodzą kontakt z kleszczem bez-
objawowo, natomiast człowiek nara-
żony jest na wiele chorób, m.in. na 
kleszczowe zapalenie mózgu, bore-
liozę, anaplazmozę i inne. W żadnym 
wypadku nie należy lekceważyć sytu-
acji, gdy na ciele znajdziemy miejsce, 

w którym zadomowił się kleszcz. Na-
leży działać szybko i rozważnie.

Wizyta u lekarza
W obecnym czasie, gdy na skutek 

pandemii koronawirusa ograniczony 
jest dostęp do lekarza rodzinnego i do 
podstawowych placówek służby zdro-
wia, nie narażajmy się niepotrzebnie 
na kontakt z kleszczem, postępując 
rozważnie. Jednak gdy już przydarzy 
się nam spotkanie z tym owadem, po-
winniśmy pamiętać o kilku rzeczach. 
Nie należy ani panikować, ani lekce-
ważyć tematu. Można ostrożnie usu-
nąć kleszcza pęsetą, przytrzymując 
go jak najbliżej ciała, tak aby nie po-
zostawić w miejscu kontaktu żadnej 
części pajęczaka. W maleńkiej rance 
nie może pozostać najmniejszy nawet 
fragment niepożądanego stworzenia. 
Nie wolno wsmarowywać w miejsce 
po ukąszeniu żadnego tłuszczu, nale-
ży obserwować, czy nie powstaje cha-
rakterystyczny czerwony rumień i czy 
nie występują inne objawy choroby, 
np. gorączka bądź ogólne osłabienie 
organizmu. Wizyta u lekarza jest ko-
nieczna dopiero, gdy rumień narasta 
i pojawiają się jakiekolwiek objawy 
chorobowe.

Warto zapamiętać
Na kleszczowe zapalenie mózgu za-

pada średniorocznie ponad dwieście 
osób. Na boreliozę około 40 tysięcy 
osób. Borelioza niszczy organizm od 
wewnątrz. Najczęściej atakuje sta-
wy, ale także i tkanki miękkie. Potra-
fi nawet zaatakować mózg, w stanach 
ostrych doprowadzając do obumiera-
nia całych fragmentów tego najważ-
niejszego dla człowieka organu. Zda-
rza się, że doprowadza również do 
zapalenia mięśnia sercowego. Lecze-
nie boreliozy jest zazwyczaj długo-
trwałe i bardzo kosztowne. Wielu lu-
dzi zmaga się z tą chorobą do końca 
życia.

Kilka porad:
• Rozmawiaj z bliskimi o zagroże-

niach, nie lekceważ tematu.
• Właściwie zabezpieczaj siebie 

i bliskich dbając o stosowną 
odzież, dopasowaną do miejsc, 
które zamierzasz odwiedzić. 

Jeśli prowadzisz prace polo-
we w wysokich trawach, na łą-
kach, to konieczne są skarpe-
ty i spodnie za kolana, bądź 
długie.

• Po każdej pracy w terenie oglą-
daj swoje ciało, czy nie przy-
niosłeś ze sobą niechcianego 
gościa.

• Chroń zwierzęta domowe i go-
spodarskie przed kontaktem 
z kleszczami. Jeśli to możliwe, 
stosuj preparaty odstraszające 
kleszcze. Zwierzęta mogą prze-
nosić choroby odkleszczowe na 
ludzi.

• W sytuacji niepokojących obja-
wów, np. wędrującego bądź ro-
snącego rumienia – kontaktuj 
się natychmiast z lekarzem.

• Nie usuwaj gwałtownie klesz-
cza z miejsca ukąszenia. Rób 
to powoli i dokładnie bądź po-
proś o pomoc kogoś, kto potrafi 
taką czynność wykonać.

Gdzie szukać pomocy i informacji?
Każdy rolnik, u którego stwierdzono 

chorobę zawodową ma prawo ubie-
gać się o jednorazowe odszkodowa-
nie. Należy się ono choremu z tytułu 
stałego lub długotrwałego uszczerb-
ku na zdrowiu albo rodzinie z powo-
du śmierci rolnika na skutek choroby 
zawodowej. Odszkodowanie ustalane 
jest proporcjonalnie do określonego 
procentowo stałego lub długotrwałe-
go uszczerbku na zdrowiu.

Nie warto ryzykować zdrowia i życia 
swojego oraz osób bliskich przez lek-
komyślność. Niech nadchodzące lato 
zawsze kojarzy się nam z pięknem 
przyrody, a nie z początkiem wielolet-
nich zmagań z chorobami. (red) 

Borelioza – nie lekceważ zagrożenia 
Wiosna to czas intensywnych prac polowych, a jednocześnie największego zagrożenia 
ze strony kleszczy. W minionym roku oddziały KRuS wypłaciły 294 jednorazowe odszko-
dowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z powodu odkleszczo-
wych chorób zawodowych. to najczęstsze choroby zawodowe występujące w rolnictwie. 
Rozważnie podchodźmy do tematu. 
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12 maj – czerwiec  2020

TEMAT WyDAnIA

KURIER

Stary Dobry Sącz

Gmina to nie tylko drogi, inwesty-
cje i ochrona środowiska. Polity-
ka społeczna – wsparcie senio-
rów, niepełnosprawnych, rodzin 
czy osób, którym wiedzie się gorzej 
to bardzo ważny kierunek działań 
Gminy Stary Sącz. 

Stary Sącz zawsze był prekurso-
rem działań skierowanych na inte-
grację osób niepełnosprawnych. 
Dzięki Stowarzyszeniu na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Gniaz-
do”, od 2006 r. do dziś kierowanemu 
przez Zofię Wcisło, w Cyganowicach 
powstał Środowiskowy Dom Samo-
pomocy, gdzie osoby niepełnospraw-
ne z Gminy Stary Sącz i okolicznych 
miejscowości mogą rozwijać swoje 
talenty i pasje, a także uczestniczyć 
w zajęciach rehabilitacyjnych.

Teraz Gmina Stary Sącz przystę-
puje do realizacji kolejnego pomy-
słu w tym zakresie. Na wniosek bur-
mistrza Jacka Lelka Rada Miejska 
przyjęła uchwałę w sprawie przystą-
pienia Gminy Stary Sącz do realizacji 
projektu „Centra opiekuńczo-miesz-
kalne”. Gmina będzie mogła teraz 
wystąpić o dofinansowanie 2,6 mln 
zł na utworzenie takiego centrum. 
Ma ono powstać właśnie na bazie 
Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Cyganowicach prowadzone-

go przez Stowarzyszenie „Gniazdo”. 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne 
oprócz funkcji dotychczasowych bę-
dzie mogło przyjąć 20 osób do opieki 
całodobowej.

Program „Centra opiekuńczo-
-mieszkalne” realizowany przez Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej ma na celu stworzenie 
odpowiednich warunków dla jed-
nostek samorządu terytorialnego 
szczebla gminnego, które umożli-
wią tworzenie i utrzymanie placówek 
pobytu osób niepełnosprawnych. 
Centra opiekuńczo-mieszkalne 
skierowane są do dorosłych osób 
niepełnosprawnych ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności, które powinny mieć 
również zapewnioną możliwość sa-
modzielnego i niezależnego funkcjo-
nowania na miarę własnych potrzeb. 
Program pracy Centrum przewidu-
je rehabilitację społeczną, terapie 
zajęciowe, zabiegi fizjoterapii oraz 
opiekę całodobową.

To nie jedyne nowe zadania w za-
kresie polityki społecznej, jakie re-
alizuje gmina.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Starym Sączu przystąpił do Pro-
gramu „Opieka wytchnieniowa”, któ-
ry wesprze rodziny lub opiekunów 
sprawujących bezpośrednią opiekę 

nad dziećmi z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności lub osobami ze znacz-
nym stopniem niepełnosprawności 
oraz orzeczeniami równoważnymi. 

W ramach Programu chcemy od-
ciążyć członków rodziny i opiekunów 
w zakresie codziennych obowiąz-
ków łączących się ze sprawowaniem 
opieki, zapewnienić im czas na od-
poczynek i regenerację. Pomoc w ra-
mach „Opieki wytchnieniowej” – edy-
cja 2020 r. jest bezpłatna.

Z kolei Lokalny Program Osłono-
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co konkretnie powstanie 
w cyganowicach? 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
od dawna sygnalizuje trudności lo-
kalowe, widzimy także potrzebę ca-
łodobowego obiektu. Projekt, któ-
ry powstanie na bazie istniejącego 
budynku będzie pełnił aż trzy funk-
cje. Pierwsza to centrum opiekuń-
czo-mieszkalne dla 20 osób nie-
pełnosprawnych. Druga funkcja to 
dalsza działalność ŚDS w rozbu-
dowanej części Środowiskowego 
Domu Samopomocy o piętro i do-
datkowe skrzydło. 

A trzecia funkcja?
Budowa dużej kuchni, która przej-

mie obowiązki kuchni zewnętrznej 
dla innych jednostek na terenie 
gminy. Taką jedną kuchnię zbior-

czą mamy w przedszkolu gminnym. 
Obsługuje ona 6 szkół i świetnie 
się sprawdza, ale jej możliwości są 
ograniczone i nie możemy już do-
łączyć kolejnych szkół. Dlatego bu-
dowa dużej kuchni jest jak najbar-
dziej uzasadniona. Występujemy 
o dofinansowanie rzędu 2,6 milio-
na złotych. Potem możemy liczyć 
na comiesięczne dofinansowanie 
opieki z budżetu państwa. To 5 ty-
sięcy miesięcznie na każdą oso-
bę niepełnosprawną. Te pieniądze 
będą potrzebne na zatrudnienie 
w centrum lekarzy, pielęgniarek czy 
rehabilitantów.

Ostatnio Rada Miejska w Starym 
Sączu na Pana wniosek przyjęła 
uchwałę w sprawie programu osło-
nowego „Stary Dobry Sącz”...

Tak, to nowy pomysł na wspar-
cie osób niepełnosprawnych i tych 
powyżej 75 roku życia. Gmina to 
nie tylko twarde inwestycje w dro-
gi, turystykę czy ochronę środowi-
ska. Dostrzegamy potrzeby różnych 
środowisk i realizujemy je nie tylko 
w zakresie naszych obowiązków, 
ale staramy się elastycznie dzia-
łać i reagować na aktualne potrze-
by społeczne. Prowadzimy bardzo 
dużo różnorodnych działań skiero-
wanych do niepełnosprawnych, se-
niorów czy osób, którym gorzej się 
powodzi; choć może nie są one tak 
medialne i spektakularne, jak od-
danie do użytku nowej sali gimna-
stycznej, to na pewno niezbędne, 
a jak najszersza polityka społecz-
na, wsparcie mieszkańców, to jest 
to, co chcemy robić i robimy. (RKA) 

Przed obecnym Środowiskowym Domem Samopomocy w Cyganowicach
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Dbamy nie tylko o seniorów

3

wy „Stary Dobry Sącz” to wsparcie osób starszych i nie-
pełnosprawnych zamieszkujących na terenie gminy Sta-
ry Sącz w ponoszeniu zwiększonych wydatków na cele 
bytowe. Pomysł burmistrza Jacka Lelka poparła już 
Rada Miejska w Starym Sączu. Świadczenie „Stary Do-
bry Sącz” skierowane jest do osób, które w dniu składa-
nia wniosku o świadczenie osiągnęły co najmniej 75 rok 
życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności. Określone zostały również kryteria dochodowe, 
a jednym z warunków przyznania świadczenia jest prze-
kroczenie miesięcznej kwoty 200 zł (na osobę samotnie 
gospodarującą albo rodzinę) na wydatki związane z za-
kupem leków, leczeniem, opłatami za czynsz, gaz, wodę, 
prąd i wywóz śmieci. 

Potwierdzeniem tego, że sporo osób wymaga wsparcia 
jest popularność Programu Operacyjnego Pomocy Żyw-
nościowej. Dystrybucją pełnowartościowych produktów 
żywnościowych z długoterminowym okresem spożycia 
zajmuje się Fundacja „Będzie Dobrze”, która wydaje żyw-
ność z częstością raz na 2 miesiące. Żywność wydawana 
jest w budynku dworca PKP w Starym Sączu. Odpowied-

ni wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020. 

Już za chwilę minie rok, odkąd działalność rozpoczął 
Dzienny Dom Seniora w Starym Sączu. Prowadzi go Lo-
kalna Grupa Działania „Brama Beskidu”. Przypomnijmy 
tylko, że Dzienny Dom Seniora znajduje się w wyremon-
towanym budynku zajmowanym ongiś przez Powiatowy 
Młodzieżowy Dom Kultury, u zbiegu ulic Daszyńskiego 
i Kopernika. Gmina Stary Sącz odkupiła budynek od Sta-
rostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Wszystkie zajęcia 
dla seniorów odbywają się pod opieką doświadczonych 
specjalistów, a żeby z nich skorzystać, trzeba być miesz-
kańcem gminy Stary Sącz. Dom seniora oferuje opiekę 
w ciągu dnia, posiłki, zajęcia ruchowe, zajęcia kultural-
no-oświatowe, terapię zajęciową grupową i indywidual-
ną a także spędzanie czasu wolnego wspólne z innymi 
osobami starszymi. Projekt, realizowany w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014–2020, współfinansowany jest 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. (RKA)

Jacka Lelka 
– burmistrza Starego Sącza 
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Stary Sącz miał niezwykłe szczęście do wizyt i gosz-
czenia wybitnych hierarchów Kościoła katolickiego w 
Polsce. W bogatym katalogu na pierwszym miejscu za-
pisali się: św. Jan Paweł II (kard. Karol Wojtyła) oraz bł. 
prymas Stefan kard. Wyszyński, którego beatyfikację 
przeżywamy aktualnie w tym roku. Prymas Wyszyński 
prowadził dziennik („Pro memoria”), w którym pojawił 
się także Stary Sącz. odrębnym dziełem są cenne „Za-
piski więzienne”. 

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli. 
Święcenia kapłańskie przyjął 3 sierpnia 1924 r. W latach 
1925–1929 był studentem Wydziału Prawa Kanoniczne-
go oraz Wydziału Prawa i Nauk Ekonomiczno-Społecznych 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,  który ukończył 
22 czerwca 1929 r. doktoratem z prawa kanonicznego 
przygotowanym pod kierunkiem ks. prof. Antoniego Szy-
mańskiego. Podczas II wojny światowej był kapelanem 
niewidomych w Kozłówce i Żułowie. W czerwcu 1942 r. 
w Laskach został kapelanem Zakładu dla Niewidomych, 
którym był do 1945 r. W okresie powstania warszawskie-
go pod pseudonimem „Radwan III” był kapelanem Armii 
Krajowej w grupie „Kampinos” i szpitalu powstańczym 
w Laskach. W 1943 r. objął kierownictwo duchowe grupy 
młodzieży żeńskiej nazywanej „Ósemką” lub Instytutem 
Świeckim Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościo-
ła. W latach 1946–1948 był biskupem diecezjalnym lu-
belskim, a następnie od 1948 r. arcybiskupem metropo-
litą gnieźnieńskim i warszawskim oraz prymasem Polski, 
którym pozostał do swojej śmierci w 1981 r. Od 1953 r.  
– kardynał prezbiter. Był jednym z największych Polaków 
XX wieku, zwanym Prymasem Tysiąclecia, mężem stanu, 
obrońcą praw człowieka, narodu i Kościoła. Był doktorem 
prawa kanonicznego, kaznodzieją, publicystą, kapelanem 
oraz porucznikiem duszpasterstwa Wojska Polskiego. To 
twórca akcji duszpasterskich: Jasnogórskich Ślubów Na-
rodu Polskiego i Wielkiej Nowenny Tysiąclecia. Przez cały 
okres komunizmu, do swojej śmierci, był intensywnie in-
wigilowany przez służby represyjnego systemu – UB i SB. 
W latach 1953–1956 komuniści aresztowali prymasa Wy-
szyńskiego i więzili bez procesu i wyroku. Przebywał w na-
stępujących miejscach odosobnienia: Rywałd (25 wrze-
śnia 1953 – 12 października 1953),   Stoczek Klasztorny 
(12 października 1953 – 6 października 1954), Prudnik 
(6 października 1954 – 27 października 1955) i Komań-
cza (27 października 1955 – 26 października 1956). Po-
śmiertnie odznaczony został Orderem Orła Białego. Zmarł 
28 maja 1981 r. w Warszawie.

Millennium chrztu Polski w Starym Sączu 1966 r.

W 1966 r. prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński 
wraz z Episkopatem Polski brał aktywny udział  w uroczy-
stościach Millenium Chrztu Polski. W dniu 24 lipca 1966 
r. przebywał w Starym Sączu, w diecezji tarnowskiej, gdzie 

miały miejsce uroczystości milenijne. W święto bł. Kingi. 
w klasztorze sióstr Klarysek ks. prymas wygłosił kazanie 
ku czci błogosławionej, a Mszę Świętą celebrował ks. abp 
Bolesław Kominek.

Z zapisków bł. ks. prymasa Stefana Kard. Wyszyńskiego

24 VII 1966, niedziela
Tarnów – Stary Sącz – Limanowa – Stryszawa
Godz. 7.30 — Odprawiam Mszę świętą w kaplicy domo-

wej [w pałacu biskupów tarnowskich – przyp. P.G.]. Przy-
szły siostry „z Sewerynowa”, które tu mają dom swój od 
blisko siedemdziesięciu lat. — Po Mszy świętej śniadanie 
i przygotowanie do wyjazdu.

Nagle robi się zupełnie ciemno. Ogromna ulewa i wyła-
dowania atmosferyczne tworzą istny potop. Woda płynie 
ulicami, jak rzeka. Trwa to, na szczęście, krótko. Już o go-
dzinie 9.00, z opóźnieniem kwadransowym, mogliśmy wy-
jechać. Przed Seminarium Duchownym utworzył się cały 
korowód wozów, ponad dwanaście. — Jedziemy ku Zbyli-
towskiej Górze. Droga pełna dzieci, które witają kwiata-

PaWeł GluGla

BŁOGOSŁAWIONY PRYMAS STEFAN KARD. 
WYSZYŃSKI W STARYM SĄCZU 1966 R.

14 maj – czerwiec  2020

z KART HISTORII

KURIER

FO
T. 

AR
CH

IW
UM

 D
IE

CE
ZJ

AL
NE

 W
 TA

RN
OW

IE



mi. Przed bramą zakładu sióstr Sacre Coeur w Zbylitow-
skiej Górze stoi wielka rzesza ludzi. Ale nie zatrzymujemy 
się, gdyż jesteśmy opóźnieni. Prowadzą nas przepięk-
ną trasą, wzdłuż jeziora Rożnowskiego. Jest ono „obu-
dowane” namiotami i domkami campingowymi. Tłumy 
młodzieży snują się po drogach. Jest to wielki problem 
duszpasterski, jak dotrzeć do ludzi, którzy tutaj spędza-
ją wakacje. Okoliczni mieszkańcy nie gorszą się jednak. 
Mówią nawet, że goście wakacyjni przychodzą do świą-
tyni i modlą się. Nie brak na pewno swobody towarzy-
skiej. Radzę, by do przenika-
nia w teren wypoczynkowy 
użyć grupek katolickiej mło-
dzieży akademickiej, która 
by tu przybywała w celach 
apostolskich.

Na wysokości Nowego Są-
cza zaczyna znowu „sączyć” 
deszcz. Pada od niechcenia. 
Widocznie i tu przeszła wiel-
ka burza, bo stoją całe je-
ziora wody. Jadę tędy pierw-
szy raz i podziwiam cuda 
Boże w przyrodzie. Bodaj 
najpiękniejsza partia naszej 
Ojczyzny.

Godz. 10.30 — Stajemy 
w Starym Sączu. 

Nieco pada, ale umiarko-
wanie. Wjeżdżamy w tłumy 
wiernych, którzy oczeku-
ją na przybycie biskupów. 
Z trudem przedostajemy 
się na dziedziniec klasztor-
ny, gdzie ciżba ludzka zaj-
muje każdy metr. Na fronto-
nie klasztornym zbudowano 
rozległe podium, na którym 
ustawiono ołtarz polowy. Na 
ścianie zawieszony Krzyż 
łaskami słynący, z którego 
Chrystus przemawiał do bło-
gosławionej Kingi. Wszystko 
tu jest wspomnieniem fun-
datorki klasztoru i jej sio-
stry, błogosławionej Jolan-
ty, która stąd wyruszyła do 
Gniezna.

Pomimo deszczu, uroczy-
stość odbywa się pod gołym 
niebem. „Synowie tego świa-
ta” — „Bracia podłączeni” 
[mowa o funkcjonariuszach 
bezpieki – przyp. P.G.] — nie 
mokną, gdyż już od godziny 
4.00 rano ustawili swoje magnetofony w budynku przyle-
głym, który zajęto na szkołę państwową. Dziś nasłucha-
ją się modlitwy, pieśni i kazań. Czy coś spłynie na ich 
dusze? Wielka tajemnica łaski wiary, z której nie każdy 
korzysta, chociaż „z urzędu” uczestniczy w wyznawaniu 
wiary.

Wita nas orkiestra góralska i biskup górali — J[erzy] 
Ablewicz. Po czym arcybiskup [Bolesław] Kominek spra-
wuje sumę pontyfikalną, a ja głoszę kazanie milenijne 
o znaczeniu zakonów w życiu Polski. Mówić nie jest ła-

two, chociaż deszcz przestał padać. Początkowo prze-
rywano słowo Boże oklaskami, chociaż nie było do nich 
powodu. Widocznie wtargnął nowy obyczaj, który trzeba 
nieco przygasić. Proszę, by nie klaskano. — Deszcz zaczy-
na padać pod koniec kazania — znak, by kończyć.

Po skończonej celebrze biskup Ablewicz odmawia pięk-
ne modlitwy do błogosławionej Kingi i śpiewamy Te Deum 
po polsku. Po czym odprowadzamy błogosławione reli-
kwie do świątyni. Na progu wita nas znów orkiestra gó-
ralska i dzieci, które z wielkim przejęciem wypowiadają 

swoje wiersze. Modlimy się 
przy ołtarzu błogosławio-
nej Kingi, gdzie ustawiono 
relikwie.

Klasztor zamieniono 
dziś na refektarz dla go-
ści. Wszyscy biskupi, w licz-
bie dwudziestu, i mnóstwo 
księży, mieli prawo wstępu 
do klauzury, gdzie podano 
posiłek. W czasie obiadu 
przemawiał biskup Able-
wicz i ja. Pokazał się ks. 
dr I[gnacy] Dziedziak, któ-
ry choruje już od kilku lat 
i miał amputowaną nogę. 
Dzielny góral trzyma się 
dzielnie i nie opuszcza go 
humor, którym się zawsze 
odznaczał.

Siostry Klaryski rozdają 
pamiątki biskupom, pięk-
ne albumy, relikwie bło-
gosławionej. Otrzymałem 
cenny dar w postaci duże-
go relikwiarza błogosławio-
nej Kingi, z kością z pal-
ca (według orzeczenia dr 
Wójtowicz). Nadto dosta-
liśmy piękne kartki i me-
daliki, przygotowane na tę 
uroczystość. W organizacji 
uroczystości bardzo pomo-
gli ojcowie Franciszkanie 
z Niepokalanowa, na mocy 
wspólnoty franciszkańskiej.

Powoli zbieramy się do 
powrotu, chociaż chciało-
by się tu pozostać dłużej 
i w ciszy pomodlić się. Po-
goda już się ustaliła. Żegna-
my kochane siostry i piel-
grzymów, i przebijamy się 
do auta.

Wracamy na Limanową, 
Mszanę Dolną, Rabkę, Suchą. Cudowny krajobraz, droga 
wiedzie cały czas szczytami górskimi. Warto przebyć ją 
w kierunku Nowego Sącza. [...].”

Stary Sącz – jak widać – wpisał się w dzieje historii Ko-
ścioła katolickiego zarówno w Polsce, jak i świecie. Wio-
dącą rolę w tym dziele mieli: św. Kinga, św. Jan Paweł II 
Wielki i Prymas Tysiąclecia bł. Stefan kard. Wyszyński.

Cy tat y PoChodzą z PublikaCji: kard. Stefan WySzyńSki,  
na Szlaku t ySiąCleCia, WarSzaWa 1996.
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Janusza Michalika – rodowitego 
sądeczanina, aktora i reżysera, 
animatora kultury, poetę, a przede 
wszystkim współtwórcę Jesienne-
go Festiwalu teatralnego – coraz 
częściej można spotkać w  Sta-
rym Sączu. Powodem ku temu jest 
tegoroczna edycja tej imprezy, 
która odbędzie się na przełomie 
września i października wyłącznie 
w starosądeckim Sokole. 

 – Organizacja tak dużej impre-
zy wiąże się ze sporym wysiłkiem. 
Ale mamy w tym uroczym miastecz-
ku, prawdziwej perle Sądecczyzny, 
wspaniałych partnerów zarówno do 
rozmów, a nade wszystko do cięż-
kiej pracy nad przygotowaniem 24. 
odsłony Festiwalu – burmistrza Jac-
ka Lelka i dyrektora Centrum Kultu-
ry i Sztuki im. Ady Sari – Wojciecha 
Knapika wraz z załogą tej instytucji 
– mówi Janusz Michalik i od razu do-
daje – Obyśmy tylko wyszli na pro-
stą z pandemii i jej sanitarnych ob-
ostrzeń, i mogli zaprosić miłośników 
teatru na Festiwal w pełnej jego od-
słonie. Ale ja zawsze byłem optymi-
stą i niech tak będzie również w tym 
przypadku. 

 Wizja i formuła festiwalu pozo-
staje niezmienna od lat. – My nic 
nie chcemy zmieniać, bo ta formuła 

sprawdzała się przez ponad 20 lat. 
Różnorodność gatunków i form te-
atralnych, prezentowanych dla róż-
nych grup wiekowych – od dzieci 
do dorosłych – jest niewątpliwie na-
szym znakiem firmowym.

Okazuje się, że Jesienny Festiwal 
Teatralny jest również pretekstem 
do poznania bardzo osobistej histo-
rii pana Janusza i jego przodków. 
– Przy okazji dość częstych ostat-
nio wizyt w Starym Sączu uświado-
miłem sobie, że Festiwal Teatralny 
w tym pięknym miejscu będzie dla 
mnie pewnego rodzaju powrotem do 
własnych rodzinnych korzeni. W tym 
urokliwym galicyjskim miasteczku 
przyszedł na świat mój ojciec i spę-
dził w nim pierwsze kilkanaście lat 
swojego życia. To było dość dawno, 
jeszcze za czasów Monarchii Au-
stro-Węgierskiej i panowania cesa-
rza Franciszka Józefa. Moi dziadko-
wie: Józef i Petronela – nie wiem, czy 
na cześć cesarza - nadali swojemu 
ósmemu z kolei synowi na chrzcie 
imiona Franciszek Józef (nota bene 
ja na chrzcie otrzymałem również 
drugie imię Franciszek). Cała rodzina 
mieszkała wówczas w samym sercu 
Starego Sącza, czyli w Rynku, w ka-
mienicy pod numerem 4, która to ka-
mienica była własnością Abrahama 
Lustiga. Tam też mieścił się sklep ze-

garmistrzowski oraz sklep bławatny, 
a na zapleczu – stajnia i wozownia. 
Mój ojciec często wspominał tamte 
beztroskie lata swojego dzieciństwa, 
które po zakończeniuI wojny świato-
wej naznaczone były częstymi prze-
prowadzkami (m. in. na ul. Moszcze-
nicką, Franciszkańską, Węgierską 
czy do pobliskich Barcic). W pamięci 
utkwiły mu na przykład cotygodnio-
we wizyty na jarmarku, który odby-
wał się na Rynku w każdą środę; po-
zostały na wiele lat zapachy i smaki 
gotowanych w wielkich kotłach fla-
ków, kaszanki i kiełbasy oraz tzw. 
bryi, czyli mąki razowej gotowanej 
na wodzie z dodatkiem mleka.

Sentyment do Starego Sącza po-
zostanie u mnie już na zawsze, 
a moje wizyty w Starym Sączu będą 
z pewnością coraz częstsze. I to nie 
tylko z powodu Jesiennego Festiwa-
lu Teatralnego. Ale z przyczyny ma-
gii tego miejsca, które jak magnes 
przyciąga do siebie każdego, kto 
choć raz odwiedził to miasto. Dla 
mnie dodatkowym sprzyjającym fak-
tem jest to, że od ponad dwóch lat, 
po przeprowadzce, mam ze swojego 
nowego miejsca zamieszkania pra-
wie tak samo blisko do starosądec-
kiego Rynku jak do centrum Nowego 
Sącza... – podkreśla Janusz Micha-
lik. (WW)
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Konkurs plastycz-
ny „Woda – ko-
rzystaj i szanuj” 
został rozstrzy-

gnięty. Prace oceniał artysta - malarz Wacław Ja-
gielski.  W konkursie wzięło udział 1 304 uczniów 
ze szkół podstawowych, szkółek malarskich oraz Pa-
łacu Młodzieży. Dzieci reprezentowały 60 placówek 
oświatowych.  

Główną nagrodę w konkursie zdobyła Szkoła Podsta-
wowa w Skrudzinie (bon na 1 500 zł). Świetnie zapre-
zentowały się uczennice z naszej gminy w kategorii naj-
starszych klas, zdobywając trzy pierwsze miejsca (VII 
i VIII).

1. Justyna Barnach, Szkoła Podstawowa im. Fran-
ciszka Świebockiego w Barcicach

2. Aleksandra Kozieńska, Szkoła Podstawowa 
w Gaboniu

3.  Magdalena Dzięga, Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

– Liczba prac była imponująca. Miałem problem, aby 
wytypować zwycięskie prace do kalendarza – powie-
dział Wacław Jagielski, artysta - malarz. – Najbardziej 
szczere były prace najmłodszych. Malowane sercem, 
kolorowe i pełne ekspresji. W pozostałych grupach było 
dużo prac opisowych, komiksowych, a mniej tych dyna-
micznych i pełnych koloru – zaznacza artysta. – Woda 

jako motyw ma-
larski jest bardzo 
wdzięczna. Przyj-
muje wszystkie 
kolory świata. Dlatego oceniając te wszystkie prace, 
patrzyłem stricte artystycznie – podsumował Wacław 
Jagielski. 

– Jestem niezmiernie szczęśliwa, iż naszej szkole 
udało się wywalczyć główną nagrodę. To dla nas ogrom-
ne wyróżnienie i docenienie naszych starań. Zdobyta 
nagroda z całą pewnością da motywację uczniom do 
dalszej pracy i pokaże, że wysiłek się opłaca – powie-
działa Maria Kałuzińska, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie. – Bardzo dziękuję 
Wam, drodzy uczniowie, za wasz trud i zaangażowa-
nie. Moje szczególne podziękowania kieruję do pani 
Magdaleny Stawiarskiej, która koordynowała przebieg 
konkursu w szkole. Jest to już kolejna edycja konkur-
su organizowanego przez spółkę Sądeckie Wodociągi, 
w której uczniowie naszej szkoły brali udział. We wcze-
śniejszej rywalizacji nie udało się nam wygrać żadnej 
nagrody. Tym bardziej cieszymy się, iż nie poddaliśmy 
się, walczyliśmy dalej i nasze wysiłki i starania zostały 
zauważone. Dziękuję bardzo organizatorom. Moje go-
rące podziękowania składam na ręce Tadeusza Frącz-
ka, prezesa zarządu spółki Sądeckie Wodociągi – doda-
ła dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrudzinie. Redakcja 
Kuriera Starosądeckiego dołącza się do gratulacji. (red)

Skrudzina górą w konkursie 
plastycznym Sądeckich Wodociągów 
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Ludzka praca ma sens w Bogu

Ksiądz proboszcz Jan Wąchała po 35 latach pra-
cy duszpasterskiej w Przysietnicy, w 45. roku ka-

płaństwa, przechodzi na emeryturę. Mieszkańcy 
Przysietnicy dziękowali swojemu duszpasterzowi 24 

czerwca 2020 roku uroczystą mszą świętą w dzień pa-
rafialnego odpustu.

Księdzu prałatowi dziękowało wiele osób i grup społecznych i parafialnych, 
m.in. radna Zofia Golonka i radny Jan Tokarczyk, Stowarzyszenie Górali Nad-
popradzkich, sołtyska Bożena Ogorzały, młodzież, lektorzy, uczniowie i dyrek-
cja Szkoły Podstawowej w Przysietnicy na czele z dyrektorem Aleksandrem 
Łukasikiem, parafialny Caritas, Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej, Ochot-
nicza Straż Pożarna i rzesze wiernych. Słowo Boże wygłosił ks. prałat Stani-
sław Dziekan, który w homilii podkreślił, że wszelka ludzka praca i wysiłek 
mają sens tylko w Bogu, a ks. prałat Jan Wąchała pozostawia wielkie dzieło. 

Na uroczystości nie zabrakło władz Gminy Stary Sącz. Ks. prałatowi dzięko-
wali burmistrz Jacek Lelek i zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki, a na pa-
miątkę wręczyli ks. Janowi Wąchale obraz olejny przedstawiający klasztor sta-
rosądecki autorstwa Elżbiety Szot.

Parafię pw. św. Jana Chrzciciela erygował w 1981 r. ks. biskup Jerzy Able-
wicz. Ksiądz Jan Wąchała przybył do parafii 1 stycznia 1985 roku i rozpo-
czął swoją posługę w małej, prowizorycznej kaplicy. Ks. prałatowi przypa-
dło w udziale rzeczywiste budowanie przysietnickiej wspólnoty parafialnej. 
Równocześnie wziął on na swoje barki trud i przywilej wznoszenia od 1988 
roku parafialnej świątyni w trudnych czasach wrogości do Kościoła, a później 
w czasie wyzwań i problemów okresu transformacji. Zwieńczeniem tego dzie-
ła była konsekracja kościoła, dokonana przez ordynariusza tarnowskiego bpa 
Andrzeja Jeża w 2018 roku. Prałat Jan Wąchała jest także kapłanem, który 
wkłada wiele serca w troskę o całą społeczność, wykraczając swoimi działa-
niami poza granice zwykłych obowiązków duszpasterza. Poza zasługami ka-
płańskimi i duszpasterskimi ma ogromny wkład w rozbudzanie aktywności 
społecznej mieszkańców. Był zawsze bardzo mocno zaangażowany w kluczo-
we dla mieszkańców inwestycje. To ksiądz postrzegany jako człowiek niezwy-
kle oddany i zaangażowany, z ogromną wrażliwością troszczący się o każdy 
aspekt życia wspólnoty. 

Do końca proboszczowania dbał o parafię. W ostatnich miesiącach prowa-
dzony był remont byłej kaplicy, w której zaczęło się życie parafialne Przysiet-
nicy, z przeznaczeniem na dom parafialny. Biskup tarnowski Andrzej Jeż no-
minacje na nowe parafie wręczył 16 czerwca. Księża proboszczowie obejmą 
nowe placówki 8 sierpnia, a parafię w Przysietnicy obejmie ksiądz Adam Kar-
dyś. (RKA) 

Odeszła Elżbieta Pietruch, 
animatorka kultury 
i wielka społeczniczka 
z Łazów Biegonickich  

W latach dziewięćdziesiątych 
pracowała jako dyrektorka Ze-
społu Placówek Społeczno-Kul-
turalnych Miasta i Gminy Stary 
Sącz. od zawsze pracowała w kul-
turze i była mocno zaangażowana 
społecznie. Była członkiem zało-
życielem organizacji pozarządo-
wych: KtN Sądeczanie (1980–
1984); Międzyszkolne Kolegium 
uczniowskie ds. Kultury (1980–
84); Nowosądecka Scena Ama-
tora „Nowa” (1981–1984); teatr 
NSA (1981–1994); Nowosądec-
ka orkiestra Kameralna (1981–
1984); Ruch Społeczno-Kultural-
ny „Scena Ludowa” (wiceprezes 
ogólnopolskiego Klubu Animato-
rów Kultury (1982–1987); Koło 
Gospodyń Wiejskich w Łazach 
Biegonickich (od 1984 roku, a od 
1994 roku sekretarz KGW), Sto-
warzyszenie Społeczno-Kultural-
ne „Dom” w Łazach Biegonickich 
(sekretarz od 1995 roku).

Przez wiele lat działała w Radzie 
Sołeckiej Łazów Biegonickich, była 
zaangażowana w społeczne komite-
ty inwestycyjne (budowa gazociągu, 
wodociągu i telefonizacja wsi). Dzia-
łała w Stowarzyszeniu LGD „Brama 
Beskidu”, Stowarzyszeniu Centrum 
Edukacji Międzykulturowej w No-
wym Sączu, Stowarzyszeniu „Euro-
pa–Demokracja–Esperanto” .

Społeczno-zawodowa aktyw-
ność i wszystko, co z nią się wiąza-
ło traktowała jako hobby. Wyróżnio-
na przez Ministra Kultury i Sztuki 
w 1994 roku odznaką „Zasłużony 
Działacz Kultury”, a w 2010 roku 
Złotym Jabłkiem Sądeckim przez 
Starostę Nowosądeckiego. (red)  
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Muzyka i pieniądze
Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej od samego początku, czyli od roku 1975 był wyjątkowy: ponadczasowy, 
awangardowy, doniosły, rozpoznawalny, doceniany. Jednak aby mógł się odbywać, potrzebował znacznych środ-
ków finansowych. Przez 42 edycje zdarzały się lata mniej lub bardziej szczodre, skupiając w sobie, jak w soczew-
ce, priorytety i możliwości władz centralnych i wojewódzkich.  

W roku 1981 ze względu na 
trudną sytuację gospo-
darczą kraju po raz pierw-
szy starosądecki festi-

wal się nie odbył. Echo Krakowa już 
w roku 1980 wieszczyło nadchodzą-
ce trudne czasy. Jerzy Parzyński na 
łamach tej gazety pisał: W ostatnich 
latach wyrósł nam w Polsce nowy 
ośrodek muzyczny, równie piękny, 
jak historycznie cenny: Stary Sącz. 
Przypomniano wreszcie i szeroko po-
kazano melomanom krajowym jak 
i gościom zagranicznym słynny staro-
sądecki klasztor ss. Klarysek, stano-
wiący już od czasow średniowiecza 
niezwykle interesujące miejsce na 
mapie życia kulturalnego w Polsce, 
utrzymujący od wielu wieków mu-
zyczne kontakty z innymi krajami Eu-
ropy i gromadzący w swej bibliotece 
i archiwach wielkiej wartości zabyt-
ki nutowe, jakich niewiele w świecie. 
[...] I oto rozchodzi się w naszym śro-
dowisku kulturalnym wieść niepoko-
jąca: festiwale starosądeckie są za-
grożone, być może już najbliższy, XIII 
(feralny?) nie odbędzie się. Przyczy-
na? Brak funduszy. A dodać trzeba, 
iż dzięki zespołowym „składkowym” 
finansom koszty tych festiwali były 
niewielkie, organizowano je w spo-
sób niezwykle oszczędny. Ale, nieste-
ty; ktoś ważny, a mało zorientowany 
w sprawach kultury (dlaczego w ta-
kim razie ważny?) orzekł, iż festiwal 
starosądecki powinien być samowy-
starczalny, odbywać się bez subwen-
cji. Nonsensowność tego twierdzenia 
nie wymaga polemiki.

Gazeta Krakowska, czyli ówczesny 
Dziennik Polskiej Zjednoczonej Par-
tii Robotniczej, w 1982 roku tak pod-
sumowała pierwszą przerwę w hi-
storii festiwalu słowami Zbigniewa 
Lamparta: Po rocznej przerwie odbył 
się jednak renomowany festiwal mu-
zyczny w Starym Sączu. Jego trwa-
łe zniknięcie z naszego festiwalowe-
go kalendarza byłoby zjawiskiem ze 
wszech miar szkodliwym. Oby już ni-
gdy nie przychodziło komuś do gło-
wy zlikwidowanie tego niezwykłego 
muzycznego święta! […] Zdumiewa-
ła stuprocentowa frekwencja, ko-

losalne zainteresowanie tą impre-
zą mieszkańców Starego Sącza, 
atmosfera życzliwości i zrozumienia 
dla trochę przecież „dziwnej” muzy-
ki i wykonujących ją artystów. Jeśli 
dodać wielki entuzjazm zakochanych 
w swojej ziemi członków Towarzy-
stwa Miłośników Starego Sącza, czy 
trzeba czegoś więcej? Sądzę, że nie 
należy żywić obaw co do losów są-
deckiego festiwalu i wierzę, że spo-
tkamy się tam w roku przyszłym. 

Rok 1981 był rzeczywiście trud-
ny, nie tylko dla starosądeckiego 
festiwalu. Jak wspomina ówczesny 
naczelnik miasta Starego Sącza w la-
tach 1973-82, Zbigniew Dziedzina, 
wiadomo było, jakie wtedy były cza-
sy i jakie oficjalnie obowiązywały re-
lacje między kościołem a państwem. 
– Pamiętam, jak na pierwszym kon-
cercie w roku 1975 siedział prawie 
obok siebie biskup Jerzy Ablewicz 
i Pierwszy Sekretarz Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR w Nowym Sączu – 
Henryk Kostecki. Takie rzeczy mogły 
się zdarzyć tylko w Starym Sączu. Tu-
taj zawsze mogłem liczyć zarówno na 
przychylność władz kościelnych, jak 
i państwowych. To nie były wtedy ła-
twe sprawy, ale dzięki wielu ludziom 
dobrej woli festiwal mógł się odbyć – 
dodaje Zbigniew Dziedzina. Najważ-
niejszą osobą, od której zależały losy 

festiwalu był właśnie Pierwszy Se-
kretarz Wojewódzki PZPR w Nowym 
Sączu. Pomocnym łącznikiem oka-
zał się Ignacy Ciągło, Sekretarz Ko-
mitetu Miejskiego i Gminnego PZPR, 
którego Stanisław Gałoński opisał 
jako rolnika czynnie gospodarujące-
go w Mostkach pod Starym Sączem, 
[...] człowieka z pozoru bardzo odle-
głego od idei festiwalu muzyki daw-
nej. Tymczasem właśnie Towarzysz 
Ciągło okazał się najbardziej zapa-
lonym orędownikiem naszego przed-
sięwzięcia. To właśnie on z dużym 
zaangażowaniem włączył się w prze-
konywanie „betonu” o misji „zeświec-
czenia” Kościoła poprzez organizację 
koncertów w starosądeckich ko-
ściołach. O randze pierwszych edy-
cji festiwalowych może świadczyć 
chociażby specjalny półgodzinny pro-
gram telewizyjny w TVP2 nadawany 
w wieczornym paśmie największej 
oglądalności. 

Od samego początku istotną kwe-
stię stanowiły finanse. Bez nich ża-
den festiwal odbyć się nie może. 
Gmina Stary Sącz była (i ciągle jest) 
za mała, aby sama udźwignąć ciężar 
związany z kosztami organizacji festi-
walu, na którym prezentują się oso-
bistości o międzynarodowej renomie. 
Ze wsparciem od pierwszej edycji 
przychodził Urząd Wojewódzki w No-

WojCieCh WaliSzeWSki
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wym Sączu, którego sprawami kultu-
ralnymi zajmował się Antoni Malczak 
(późniejszy szef nowosądeckiego So-
koła), Ministerstwo Kultury i Sztuki 
oraz liczne, wtedy dobrze prosperu-
jące zakłady pracy: GS Samopomoc 
Chłopska, Ośrodek Transportu Le-
śnego, Foto Pan, PTTK, Spółdzielnia 
Kółek Rolniczych, Spółdzielnia Spój-
nia, Spółdzielnia Beskid, Nadleśnic-
two, Zakład Eksploatacji Kruszywa, 
Wojewódzki Zakład Usług Wodnych 
oraz Bank Spółdzielczy w Starym Są-
czu. – W roku 1981 myśmy chcie-
li organizować festiwal, ale zmienił 
się Pierwszy Sekretarz Komitetu Wo-
jewódzkiego PZPR w Nowym Sączu, 
który był przeciwny tej imprezie. Do-
datkowo sytuacja w kraju była nie-
pewna, skąd też decyzja o odwoła-
niu festiwalu – podkreśla Zbigniew 
Dziedzina.

Kolejny trudny czas to lata trans-
formacji 1988–91. Wtedy ze strony 
Urzędu Miasta Starego Sącza spra-
wami organizacyjnymi zajmowała się 
Helena Piętka, zastępczyni Naczelni-
ka w latach 1987–89. – Pamiętam, 
jak jechaliśmy do Krynicy, do domów 
zdrojowych i do Krościenka, gdzie 
rozwieszaliśmy plakaty festiwalo-
we. To tam znajdowaliśmy publicz-
ność, gdyż koncerty były wtedy płat-
ne. Czasami robiono nam przytyki do 
Festiwalu Kiepurowskiego, że powin-
niśmy na tym zarabiać. Pamiętam 
bardzo duże zaangażowanie miesz-
kańców Starego Sącza w organiza-
cję naszego festiwalu. Stary Sącz 
miał wielu gorących patronów, dzięki 
którym festiwal mógł się odbyć: Sta-
nisława Przybyłowicza – ówczesne-
go prezesa Stowarzyszenia Miłośni-
ków Starego Sącza; Jana Koszkula 

– radnego, członka Stowarzyszenia; 
Władysława Łasińskiego – dyrek-
tora SP 2, działacza społecznego; 
Mariana Palmowskiego – skarbnika 
Stowarzyszenia; Juliana Marczyka – 
prezesa GS. Wszyscy angażowali się 
bardzo mocno w organizację tego fe-
stiwalu, widząc w tym szansę promo-
cji dla Starego Sącza. Starosądecza-
nie w ogóle są koneserami dobrej 
muzyki. Nasz festiwal miał charakter 
trochę religijny, co wymagało spo-
rej gimnastyki z naszej strony. Trze-
ba było udowodnić władzom, że jest 
potrzebny dla regionu. W roku 1989, 
po nowych wyborach, losy festiwalu 
się ważyły, był to trudny okres. Lu-
dzie nie mogli odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości. Entuzjazm nie opadł, 
tylko klimat się zmienił – wspomina 
Helena Piętka. 

Podobnie ocenia sytuację Jan La-
chowski – naczelnik Starego Sącza 
w latach 1982–90: Za mojej kaden-
cji nie mieliśmy problemu z organiza-
cją festiwalu, gdyż fundusze na jego 
organizację były corocznie zapewnio-
ne w wydziale kultury Urzędu Woje-
wódzkiego w Nowym Sączu. Starosą-
decki festiwal odbywał się corocznie 
z dużym rozmachem, z pełną kulturą. 
Było o nim głośno nie tylko w Polsce. 
W Starym Sączu, pomimo pewnych 
utrudnień wizowych gościliśmy muzy-
ków zagranicznych z różnych krajów, 
nawet ze Stanów Zjednoczonych. Te-
lewizja Krakowska i radio transmito-
wały to wydarzenie. Organizacją fe-
stiwalu zajmował się zgrany zespół. 
Każdy festiwal osobiście otwiera-
łem. Stałym punktem programu był 
bankiet dla gości przy szampanie na 
pierwszym piętrze w Domu na Doł-
kach – wspomina Jan Lachowski. 

W latach 1988 i 1990 festiwal nie 
odbył się ze względu na zmiany poli-
tyczne i organizacyjne. Roczna prze-
rwa w roku 1988 spowodowana była 
głównie trudnościami finansowymi 
Gminy, a przysłowiowym gwoździem 
do trumny okazał się brak środków 
z Urzędu Wojewódzkiego. Ówczesne 
władze Miasta podjęły wtedy decy-
zję, aby Festiwal odbywał się co dwa 
lata. W roku 1989 w budżecie Gmi-
ny zgromadzono środki z dwóch lat, 
które wsparte zostały środkami fi-
nansowymi z Ministerstwa Kultury 
i Sztuki, przyznanie dofinansowania 
uzależnione było od wykazania do-
chodu ze sprzedaży biletów. W roku 
1990 zamiast festiwalu miały miej-
sce dwa koncerty – spotkania z mu-
zyką dawną. W roku 1991 odbył się 
ostatni Festiwal pod kierownictwem 
Stanisława Gałońskiego, szefa Ca-
pelli Cracoviensis. Ewa Obińska z Ru-
chu Muzycznego w 1989 r. tak pi-
sała o ówczesnym Starosądeckim 
Festiwalu Muzyki Dawnej: W ubie-
głym roku festiwalu nie było, kiedy 
zorganizowany będzie następny – 
nie bardzo wiadomo. Może za dwa, 
a może za trzy lata? Władze woje-
wódzkie z Nowego Sącza nie inte-
resują się nim zbytnio, najchętniej 
przekazałyby go w całości Urzędo-
wi Miasta i Gminy w Starym Sączu 
– wbrew wszelkiemu rozsądkowi, jak 
bowiem ów urząd miałby (przy naj-
lepszych chęciach) podołać finanso-
wo i organizacyjnie prowadzeniu im-
prezy o międzynarodowej obsadzie 
i starannie dobranym programie, 
zdolnym zadowolić najbardziej profe-
sjonalne gusta? Wobec katastrofal-
nej inflacji, nawet oszczędzając, Sta-
ry Sącz nie jest w stanie zgromadzić 
odpowiednich funduszy ani za dwa 
ani za trzy lata.

Przez kolejne trzy lata, w 1992–
1994 festiwal połączony był z se-
minarium „Pieśń naszych korzeni” 
i odbywał się pod kierownictwem 
Marcina Bornusa-Szczycińskiego. 
Starosądeczanie wspominali jednak 
z sentymentem pierwsze edycje i już 
w roku 1995 nastąpił powrót do for-
muły festiwalu stworzonej przez Sta-
nisława Gałońskiego. W roku 1996 
burmistrz Marian Cycoń i przewod-
niczący Rady Miasta i Gminy Edward 
Golonka powołali Bractwo Festiwalo-
we, w skład którego weszli: Marian 
Lis (przewodniczący), Jan T. Czech, 
Jerzy Grabiec, Jan Lachowski, An-
toni Piętka, Ryszard Puchalski, Jó-
zef Puścizna i Stanisław Stawiarski. 
Celem było ponowne zaangażowa-
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Tegoroczny festiwal będzie wyjątkowy pod wieloma 
aspektami. ciągle obowiązujący w kraju stan epide-
mii sprawił, że wiele wydarzeń kulturalnych tego lata 
zostało odwołanych. czy cOVID-19 mocno „namieszał” 
w organizacji 42. Starosądeckiego Festiwalu Muzyki 
Dawnej?

Nie ma chyba w Polsce, a nawet na świecie, takiego 
wydarzenia kulturalnego, które nie zostałoby dotknięte 
problemem epidemii. Należy się cieszyć, że tegorocz-
ny Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej odbędzie się 
w kształcie dość zbliżonym do zaplanowanego. Utrud-
nień było, rzecz jasna, wiele. Długo nie wiedzieliśmy, czy 
będzie możliwość zorganizowania koncertów z udzia-
łem publiczności czy też będziemy skazani na transmi-
sję w Internecie. Jest ona wprawdzie miłym dodatkiem 
i ułatwieniem dla melomanów, którzy z różnych przy-
czyn nie mogą przybyć na koncerty, ale nie może za-
stąpić obcowania z żywym wykonaniem, ze zbiorowy-
mi emocjami, które wytwarzają się podczas wspólnego 
doświadczenia artystycznego wykonawców i publiczno-
ści. Długo też czekaliśmy na informacje dotyczące moż-
liwości podróży międzynarodowych; w planie festiwalu, 
jak zawsze, był pewien procent artystów zagranicznych. 
W pewnym momencie trzeba było zdecydować o odwoła-
niu bądź przeniesieniu na przyszły rok większości z nich, 
ponieważ nie można było już zwlekać ze szczegółowym 
zaplanowaniem tegorocznej edycji. Musieliśmy też zre-
zygnować z prologu na Słowacji, ponieważ nie wiedzie-
liśmy, czy jego zorganizowanie będzie wykonalne. Do 
tego wszystkiego dochodzą oczywiście wymogi sanitar-
ne dotyczące utrzymywania dystansu przez odpowied-
nie sytuowanie publiczności i artystów. Zabytkowe ko-
ścioły Starego Sącza, w których zawsze odbywały się 
koncerty festiwalowe, okazały się niemożliwe do wyko-
rzystania w tym roku, ponieważ ceną za piękne wnętrza 
byłoby bardzo poważne ograniczenie liczby publiczno-
ści. Dlatego zdecydowaliśmy się na takie miejsca, któ-
re pozwalają uczestniczyć w koncertach jak największej 
liczbie melomanów w sposób zgodny z obowiązujący-
mi przepisami i minimalizujący ewentualność zagroże-
nia epidemicznego. Jest to kościół Miłosierdzia Bożego 
na Osiedlu Słonecznym, wnętrze nowoczesne, ale prze-
stronne, oraz sala Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, 
które wypracowało zasady sanitarne dotyczące imprez 
z udziałem publiczności w swoim budynku. Jestem jed-
nak przekonany, że mimo pewnej uciążliwości sytuacji, 
w jakiej się znaleźliśmy, tegoroczna edycja będzie dla 
wszystkich źródłem satysfakcji. Przygotowaliśmy, mam 
nadzieję, atrakcyjny i nietuzinkowy program. Jesteśmy 
też chyba wszyscy spragnieni kultury „na żywo”, nie na 
ekranie monitora: artyści bardzo czekają na powrót ży-
cia koncertowego, na kontakt z żywą publicznością, na 
wspólne emocje, o których wcześniej wspomniałem. Zu-
pełnie niezależnie od nas znaleźliśmy się w takiej sytu-
acji, że koncerty festiwalowe nie są jednymi z wielu, nie 

giną w natłoku innych wydarzeń, ale przeciwnie – są źró-
dłem niezwykłej ekscytacji, bo dla licznych muzyków są 
to dosłownie pierwsze występy po kilkumiesięcznej prze-
rwie. Wszyscy bardzo się cieszymy z tego, że spotkamy 
się w Starym Sączu i nie możemy się już doczekać. My-
ślę, że ta świeżość będzie wyróżniać tegoroczną edycję 
festiwalu i zapamiętamy ją na długo.

Motywem przewodniej tegorocznej edycji festiwalowej 
będą peregrynacje. Jak Stary Sącz wpisuje się w ten 
temat?

Stary Sącz doskonale wpisuje się w tę wciąż żywą tra-
dycję wielorako pojmowanej peregrynacji. Jej centrum 
stanowi w oczywisty sposób klasztor Sióstr Klarysek: 
ważne sanktuarium, duchowe centrum regionu i ośro-
dek, bez którego trudno sobie wyobrazić pejzaż kultural-
ny ziemi sądeckiej. Tu przecież zawędrowały najstarsze 
znane zabytki średniowiecznej polifonii, pochodzące ze 
szkoły paryskiej Notre-Dame. Tu w XVIII wieku grywano 
na do dzisiaj zachowanych instrumentach klawiszowych 
perły muzycznej twórczości wielu krajów zachodnich. Ale 
i obecnie do Starego Sącza „pielgrzymują” miłośnicy mu-
zyki dawnej; tu, przez ponad czterdzieści edycji Starosą-
deckiego Festiwalu Muzyki Dawnej, kultywuje się dzie-
dzictwo polskiej kultury muzycznej i ukazuje w szerokim 
kontekście wspólnego dziedzictwa chrześcijańskiej Eu-
ropy. Dzięki zaś nowym technologiom medialnym muzy-
ka, która wykonywana jest w Starym Sączu, „peregrynu-
je” do szerokiego i nieograniczonego grona odbiorców, 
współtworząc zasób dóbr kultury wysokiej zabezpiecza-
jącej pamięć o tradycji, tak ważnej dla kształtowania 
współczesności.

Poświęcając peregrynacjom tę edycję Starosądeckie-
go Festiwalu Muzyki Dawnej, chcemy w skromnym wybo-
rze zaprezentować wybrane, często mniej dotąd znane 
ścieżki na „mapie mobilności” dawnej Europy, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem naszego jej zakątka; zaprezen-
tować przy tej okazji zarówno prawykonania, jak i nowe 
interpretacje dzieł znanych; i wreszcie – utrwalić Stary 
Sącz i nasz najstarszy w Polsce festiwal muzyki dawnej 
w sieci współczesnych muzycznych peregrynacji.

prof. dr. hab. Marcina Szelesta 
– dyrektora artystycznego Starosądeckiego 
Festiwalu Muzyki Dawnej
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Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej otrzymał w roku 
1987 od Bohdana Pocieja, życzenia aby się nie rozra-
stał, tylko pogłębiał. czy zgadza się Pan z taką wizją?
Jest to wizja bardzo piękna, ale i wymagająca. Możliwo-
ści rozrastania się Festiwalu są i tak bardzo małe, jeśli 
chcemy zachować jego ścisły związek ze Starym Sączem. 
Kameralność miejsca wymusza kameralność festiwa-
lu i w moim przekonaniu jest to atut, a nie ograniczenie. 
Wielokrotnie powtarzałem w ciągu ostatnich siedmiu lat, 
że nie można organizować wydarzeń na siłę, planować 
wielkoobsadowych koncertów czy przedstawień ope-
rowych w sytuacji, kiedy dysponujemy tylko niewielkimi 
wnętrzami albo takie przede wszystkim chcielibyśmy wy-
korzystywać. Natomiast można i należy planować przez 
pryzmat genius loci, tak aby w wyjątkowym miejscu od-
bywał się wyjątkowy festiwal. Nie znaczy to oczywiście, 
że obecna formuła jest nienaruszalna, ale w moim prze-
konaniu miasto nie może pękać od festiwalu, tylko festi-
wal powinien je w naturalny sposób ubogacać. Natomiast 
możliwości pogłębiania są właściwie nieograniczone, 
a warunki do pójścia w tym kierunku są w Starym Sączu 
idealne. Przez pogłębianie rozumiem przede wszystkim 
troskliwe kształtowanie programów kolejnych edycji i wy-
korzystywanie niesamowitego potencjału starosądeckiej 
publiczności. Niewyczerpanym źródłem inspiracji jest tra-
dycja naszego regionu: i samego miasta, i południowej 
Polski, i sąsiedniego Spisza, i – w szerszym, ale też lokal-
nym wymiarze – Europy Środkowej. Ta tradycja aż do dziś 
pozostaje na uboczu głównych nurtów koncertowo-festi-
walowych, a jeżeli jest wykorzystywana, to zazwyczaj bar-
dzo powierzchownie. Moim marzeniem jest sięgać do niej 
często i głęboko, pokazując ją razem z wielką tradycją Eu-
ropy Zachodniej, z którą ma przecież ścisłą sieć powią-
zań. Oznacza to wydobywanie muzyki szerzej nieznanej, 
odkurzanie źródeł znanych wąskim kręgom muzykolo-
gów, odkrywanie razem z artystami, jak te utwory wyko-
nywać. Dla publiczności oznacza to również nieustanne 
„podnoszenie poprzeczki”, konieczność wyrażenia zgody 
na mniejszy procent „hitów”, ale – wierzę głęboko – tak-
że i satysfakcję z przygody odnajdywania rzeczy nowych, 
z przeżywania tożsamości związanej z tą lokalną tradycją 
i wyjątkowości miejsca, w którym żyjemy, a które ma swo-
ją piękną historię. I tu właśnie leży ów wielki potencjał, 
ponieważ publiczność Starosądeckiego Festiwalu Muzy-
ki Dawnej to publiczność świadoma i wyrobiona, publicz-
ność, o jakiej marzy każdy organizator festiwalu. Tu nie 
trzeba się zastanawiać, czy muzyka nie będzie za trudna, 
ale trzeba wziąć odpowiedzialność za to, aby jej wykona-
nie stało na wysokim poziomie. (WW) 
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nie społeczności lokalnej w organizację tej imprezy. – 
Jak sięgam pamięcią, w tych przełomowych czasach 

wszystkie imprezy przygotowywane były w atmosferze 
niepewności: czy będą pieniądze? Festiwal od począt-
ku miał gorących wielbicieli, ale również przeciwników, 
zwłaszcza wśród decydentów finansowych. Przetrwał do 
dnia dzisiejszego dzięki wielkiemu entuzjazmowi samych 
starosądeczan – podkreśla Helena Piętka.

Sławomir Sikora jeszcze bardziej dosadnie pisał w roku 
1989 na łamach Dziennika Polskiego: Dawno nie uczest-
niczyłem w tak minorowej konferencji prasowej. Dawno 
nie byłem świadkiem sytuacji, w której ważne, ale prze-
cież nie najważniejsze sprawy, nazwijmy je umownie i sze-
roko — bytowymi, przesłoniłyby aż do tego stopnia istotę 
zagadnienia. To swoisty znak czasu, że miast o kulturze 
— z dużej litery pisanej, bo ta nas zgromadziła — mówio-
no przede wszystkim o pieniądzach i niepokojach. Na nic 
zdały się próby ucieczki: te problemy powracały z  pra-
widłowością bumerangu. Takie refleksje opanowały mnie 
w czasie konferencji prasowej podsumowującej jedno 
z najważniejszych wydarzeń w kulturze polskiej — Staro-
sądecki Festiwal Muzyki Dawnej, który po raz trzynasty 
gościł w dniach od 29 czerwca do 2 lipca w perle Beski-
du Sądeckiego. […] Nie padło ani jedno słowo o tym, co 
starosądecki festiwal zamierza zaproponować słucha-
czom w kolejnej edycji... Ci, którzy zjawili się na spotka-
niu w Domu na Dołkach, wiedzą doskonale, że nie są to 
zastrzeżenia i przytyki pod ich adresem. Cieniem na to 
spotkanie, cieniem — i to od lat — na całą imprezę kła-
dą się pieniądze. Ich niedostatek, ich brak, który sprawia, 
że nieomal każdy festiwal w ostatnich latach stawał pod 
znakiem zapytania do ostatniej bodaj chwili, że planowa-
nie koncertów, zapraszanie wykonawców było, delikatnie 
mówiąc, problematyczne. Pod znakiem zapytania jest to, 
czy miłośnicy muzyki dawnej spotkają się w Starym Sączu 
za rok czy dwa... Dwa lata temu, w czasach gwałtownego, 
a chwilami czynionego na oślep poszukiwania oszczędno-
ści, jak zwykle pierwsza w kolejce do cięć stanęła kultura, 
a na nowosądeckim podwórku — m. in. Starosądecki Fe-
stiwal Muzyki Dawnej. Na nic zdały się przekonywania i ar-
gumenty. Starosądecka impreza aż nadto odczuła, że jest 
niechciana. […] Przed dwoma laty jej gościem był minister 
kultury Aleksander Krawczuk. Wysłuchawszy po koncer-
cie racji organizatorów obiecał, że nie zapomni o festiwa-
lu. Nie chcę zbytnio eksponować tego faktu w kontekście 
następnego, bo naiwnością z mojej strony byłoby sądzić, 
że sternik resortu kultury odpowiada za każdą decyzję wy-
daną przez jego podwładnych. Trudno jednak nie dodać, 
iż w kilka miesięcy później do Nowego Sącza przyszedł 
dokument, w którym czarno na białym stoi, iż kolejny Sta-
rosądecki Festiwal Muzyki Dawnej odbędzie się w 1989 r. 
(Szczęśliwie się odbył), a następne mają stawać się fak-
tem co trzy (!) lata. Dla fachowców w tej dziedzinie jest to 
decyzja jednoznaczna: starosądecka impreza ma umrzeć 
śmiercią naturalną. […] Nie dziwię się zdziwieniu dzienni-
karzy spoza województwa, gdy dowiedzieli się o kulisach 
organizowania starosądeckich spotkań. Nie dziwię się roz-
goryczeniu kierownika artystycznego imprezy, Stanisława 
Gałońskiego. On również argumentował za imprezą, za 
sensem jej organizowania co roku. Lecz na sali w Domu 
na Dołkach nie miał kto wysłuchać rozgoryczeń, wątpli-
wości, problemów. […] 

Na szczęście po roku 1990 kolejne edycje Starosądec-
kiego Festiwalu Muzyki Dawnej odbywają się corocznie 
i tak jest również w roku 2020, w czasie pandemii. 
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Informacja Turystyczna z nowym przewodnikiem

od pierwszego czerwca, po kilkumiesięcznej przerwie 
związanej z pandemią coVID-19, Informacja turystycz-
na w Starym Sączu wznowiła swoją działalność. 

– Jesteśmy dostępni dla turystów i mieszkańców od 
poniedziałku do piątku w godz. 900–1700 oraz dodatkowo 
w okresie od maja do września pracujemy w każdą sobo-
tę i niedzielę w godzinach 1000–1400. Dysponujemy mate-
riałami promocyjnymi Starego Sącza. Posiadamy foldery 
z miejscowości z Doliny Popradu. Dodatkowo prowadzi-
my sprzedaż map i przewodników oraz sprzedajemy bilety 
na wydarzenia kulturalne w Starym Sączu. U nas można 
także otrzymać aktualne wydanie Kuriera Starosądeckie-
go – zachęca Marcin Marczyk, pracownik Centrum Kultury 
i Sztuki im. Ady Sari.

Aktualnie pracownicy Informacji Turystycznej przygoto-
wują się do sezonu turystycznego opracowując m.in. aktu-
alizację Przewodnika Stary Sącz – Karpackie Miasteczko 
z Klimatem, którego pierwsze wydanie ukazało się w 2013 

roku i było napisane przez Marka Styczyńskiego.
Nowa aktualizacja przewodnika redagowana pod okiem 

Dominiki Zaręby ukaże się w połowie lipca 2020. W prze-
wodniku znajdą się brakujące treści związane z trasa-
mi rowerowymi przygotowanymi przez Rowerowy Fun, jak 
również nowe atrakcje turystyczne dostępne na terenie 
Starego Sącza oraz gminy (Enklawa Przyrodnicza Bobrowi-
sko, Centrum Aktywnego Wypoczynku Miejska Góra, Plat-
forma Widokowa na Woli Kroguleckiej). Nie zabraknie też 
treści związanych z fauną i florą Popradzkiego Parku Kra-
jobrazowego, historii Starego Sącza oraz wielu ciekawych 
wątków dotyczących Starego Sącza. Całość ubogacą pięk-
ne fotografie i rysunki.

W okresie pandemicznym Informacja Turystyczna pra-
cuje w nowym reżimie sanitarnym. Prosimy o zakrywanie 
ust i nosa, dezynfekcję rąk przed wejściem do naszego 
punktu oraz stosowanie się do zaleceń naszych pracow-
ników. (red) 

FO
T. 

CK
IS

Z PoDSłuChu Ciał NiebieSkiCh

Zwierzało się kiedyś Księżycowi Słońce,
Że kobiety są w lecie  najbardziej gorące,
Księżyc zaś odrzekł Słońcu - I bez twej pomocy 
Gorące ciała kobiet czuję także w nocy.

WiaNki Na StaWaCh

W noc najkrótszą Starosądeczanki,
Na miejskich Stawach puszczają swe wianki,
A skrycie marzą, by znalazł się miły, 
Z którym by tej nocy wianek utraciły.

Nie tylko W DNiu ojCa

Wiadomo o tym od stuleci,
Że rola Ojca jest nie byle jaka,
Wystarczy spojrzeć na radość dzieci, 
Kiedy dostają zaskórniaka.

PRobleMy Z MoDą

Grupą najbardziej zapracowaną,
Są ludzie mody z całego świata,
Opracowują dla pań i panów, 
Modne maseczki tego lata..

 
Adam Wkość
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