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Stary Sącz przejdzie do historii jako jedno z niewielu miejsc, gdzie od wprowadzenia stref epidemiologicznych pojawiły się wszystkie możliwe kolory: czerwony, żółty
i zielony.
Na początku było niedowierzanie, strach, czasami nawet wstyd oraz polowanie
na winnego. Kolor czerwony oznaczał, że każdy był podejrzanym. Na ulicach tematem wiodącym było u kogo wykryto (lub też nie) i kto jeszcze mógł być potencjalnie nosicielem. Oprócz maseczek pojawiły się przyłbice, czapeczki, ciemne okulary,
a nawet rękawiczki. Kolor czerwony wyczulił sprzedawców i restauratorów, stomatologów a nawet fryzjerów. Starosądeczanie przestali wyjeżdżać nad polskie morze,
gdyż właściciele pensjonatów hurtowo odmawiali słowami: „Nie przyjmujemy osób
z czerwonej strefy”. Również liczba turystów odwiedzających Stary Sącz drastycznie zmniejszyła się, jak w dawnych czasach zarazy (o których piszemy na stronach
16-17). Odwołane lub przeniesione w inne miejsce zostały praktycznie wszystkie
imprezy i wydarzenia kulturalne. Paradoksalnie najlepiej wyszli na tym nowożeńcy,
którzy przy odrobinie szczęścia nadal bez większych restrykcji mogli bawić się w pobliskich strefach zielonych.
Kolor żółty przyniósł odrobinę nadzieli, a poczucie wygranej wzrosło na tyle, że
praktycznie 90 proc. nosów nie chciało się już zmieścić w maseczkach. Do sklepów
powrócił ścisk, napieranie przy kasach i przebieranie warzyw. Dystans społeczny
skurczył się diametralnie, a w przestrzeni publicznej coraz częściej (i głośniej) zaczęły wybrzmiewać teorie spiskowe. Jedni zwracali uwagę, że powiaty zielone to w przeważającej mierze strefy wolne od… testów na koronawirusa. Inni zauważyli, że granice owych stref często pokrywają się z granicami stref wolnych od… A co przyniesie
kolor zielony, tego jeszcze nie wiemy. Według naukowców koniec pandemii będzie
dniem, w którym każdy z nas weźmie na siebie odpowiedzialność i nauczy się, jak
postępować z wirusem. To zależy od nas. Bez względu na kolor ten dzień może być
nawet jutro.
Wojciech Waliszewski
red. naczelny Kuriera Starosądeckiego
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Liczba, która cieszy

18 metrów
Na takiej maksymalnej wysokości
będzie usytuowana ścieżka w koronach drzew na Miejskiej Górze.
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Rada Miejska w Starym Sączu
24.,25. sesja Rady Miejskiej

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Rozwijamy się dzięki mieszkańcom

U

roczyste posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu w święto
patronki miasta św. Kingi stanowiło odpowiednią oprawę dla uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla miasta. Wręczono Medal
Honorowy i Odznaki Honorowe Starego Sącza. W tym roku na wniosek
burmistrza Rada Miejska przyznała
Medal Honorowy Starego Sącza Towarzystwu Miłośników Starego Sącza. Towarzystwo, jedna z najstarszych organizacji pozarządowych
na Sądecczyźnie, dba o materialną
spuściznę podkreślającą rangę Starego Sącza, świadka naszej historii
współtworzącego bogactwo kultury
polskiej. Jest strażnikiem tożsamości i pamięci starosądeczan. Medal
odebrał prezes towarzystwa Andrzej
Długosz. Odzanki przyznano po raz
trzeci.
– Stary Sącz był tworzony przez
wieki przez mieszkańców, którzy po
sobie coś zostawili – mówił na uroczystej sesji rady burmistrz Jacek
Lelek. – I dobra materialne i duchowe. To tworzenie Starego Sącza dalej trwa, miasto i gmina rozwija się przez mieszkańców. Mam
wraz z radą miejską niezwykłą przyjemność gościć wspaniałych przyjaciół Starego Sącza. Odznaki honorowe Starego Sącza przyznane przez
Radę Miejską pokazują olbrzymią
różnorodność i uświadamiają nam,

jak na wielu różnych polach można pracować dla
lokalnej wspólnoty. Odznaki przyznano prezesowi wielkiej spółki,
kierowcy w przychodni, sołtysom,
przedsiębiorcy o międzynarodowych
sukcesach, osobom kultywującym
tradycje i kulturę ludową... Tych lu-
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dzi łączy jedno – miłość do ludzi,
gotowość do ofiarności, życzliwość
i spojrzenie na drugiego człowieka z wielką estymą i wrażliwością.
Święto miasta, dzień Starego Sącza
to odpowiedni moment, by te osoby
uhonorować.
Odznaki honorowe nadano następującym osobom: Januszowi
Adamkowi (byłemu prezesowi spółki
Sądeckie Wodociągi), Pawłowi Cieślickiemu (przedsiębiorcy z Barcic,
miłośnikowi piłki nożnej), Marianowi
Długoszowi (pracownikowi starosądeckiego ośrodka zdrowia i kierowcy
karetki pogotowia), Tadeuszowi Dudzie (historykowi i archiwiście), samorządowcom Janowi Janczakowi
i Mieczysławowi Szewczykowi (radnym czterech kadencji),   Marianowi
Lisowi (samorządowcowi i byłemu
przewodniczącemu Rady Miejskiej),  
Elżbiecie Sroce (choreografce zespołu Starosądeczanie), Stanisławowi Sroce (hodowcy owiec kultywującemu tradycje pasterskie Beskidu
Sądeckiego), Danucie Sułkowskiej
(pisarce i poetce), Pawłowi Szczygłowi (nadleśniczemu Nadleśnictwa
Stary Sącz), ks. Janowi Wąchale (byłemu proboszczowi w Przysietnicy),
Zofii Wcisło (prezesce i założycielce
Stowarzyszenia „Gniazdo”), Maciejowi Leśniakowi (przedsiębiorcy, założycielowi firmy Ekran) i Stanisławowi
Mardule (prezesowi OSP w Moszczenicy Wyżnej). (RKA)
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Foto flash – realizowane inwestycje

FOT. Piotr Droździk

Biblioteka w Przysie
tnicy

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Ścieżka w koronach
drzew
na Miejskiej Górze

Stary Sącz na Forum Ekonomicznym
W Karpaczu spotkały się głowy państw i szefowie rządów, ministrowie i parlamentarzyści, samorządowcy, prezesi firm, eksperci, naukowcy oraz przedstawiciele świata kultury i mediów. Forum przez lata gromadziło najważniejszych przedstawicieli polityki i biznesu w Europie. Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć burmistrza Jacka Lelka i jego zastępcy Kazimierza Gizickiego.
– Dlatego warto na Forum Ekonomicznym bywać –
mówi burmistrz Jacek Lelek. – Forum Ekonomiczne jest
zawsze przestrzenią wymiany doświadczeń i koncepcji,
ciekawych dyskusji, inspirujących pomysłów. Cieszę się,
że mogliśmy wraz z burmistrzem Kazimierzem Gizickim
reprezentować Stary Sącz i pokazać nasz pomysł na miasto i samorządowe sprawy.
Burmistrz wziął udział w dyskusji pn. „Niezbędnik turystyczny – jak mądrze wykorzystać potencjał turystyki
w regionie?” Potencjał turystyczny regionu to nie tylko
krajobrazy i znane zabytki, ale coraz częściej również alternatywne miejsca wypoczynku. Jak sprawić, aby mniej
znane miejsca mogły konkurować z „turystycznymi samo4 lipiec – sierpień  2020
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grajami”? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć dyskutanci, a burmistrz przywoływał przykłady Bobrowiska, ślimaka widokowego w Woli Kroguleckiej czy Miejskiej Góry,
gdzie gmina mocno inwestuje. Natomiast Kazimierz Gizicki prowadził dyskusję pn. „Rozwój miast i regionów
kluczem do potęgi Europy Środkowej”, a o tym, że nasze
miasta są symbolem obecnego podwójnego wyzwania
stojącego przed Unią Europejską – dążąc jednocześnie
zarówno do rozwoju konkurencyjności, jak i spełnienia
wymagań społecznych i środowiskowych – dyskutowali wiceprezydenci Krakowa i Opola Bogusław Kośmider
i Michał Wujec oraz posłowie na Sejm RP Teresa Pamuła
i Tadeusz Chrzan. (RKA)

Jesteśmy z nich dumni
Święto miasta po raz drugi stało się okazją do wparcia i docenienia nowego pokolenia starosądeczan, które
odważnie stawia kroki w życiu, odnosi sukcesy i promuje miasto i gminę. Stypendia burmistrza Starego Sącza odebrało sześć osób. Trójka stypendystów otrzyma stypendium po raz drugi, ale są również nowe twarze.

– Chcemy te młode osoby jako społeczność wspierać, kibicować im i towarzyszyć. Cieszymy się i jesteśmy dumni
z ich osiągnięć – podkreśla burmistrz Starego Sącza Jacek
Lelek.
W imieniu Emilki Dubiel postanowienie o przyznaniu stypendium odebrała babcia, pani Teresa Duda, a w imieniu Katarzyny Dutki Barbara Dutka, również babcia
stypendystki.
Stypendyści burmistrza Starego Sącza 2020
Emilia Dubiel – uczennica Szkoły Podstawowej w Barcicach, trenuje taniec 6–7 dni w tygodniu poświęcając na to
nawet do 6 godzin dziennie. Na stypendium burmistrza Starego Sącza zapracowała drugi raz. Jej najnowsze sukcesy
to 3 pierwsze miejsca w Międzynarodowym Turnieju Tańca
Sportowego w Makowie Podhalańskim, 3 pierwsze miejsca
na Bukareszt Dance Festival oraz szóste miejsca w zawodach Pucharu Świata w Sankt Petersburgu. Startuje w kategorii do 11 lat, a jej specjalnością są jazz dance i taniec
nowoczesny. Emilka jest też podwójną zdobywczynią tytułu
wicemistrzyni świata z zawodów Dance World Cup.
Katarzyna Dutka – siatkówkę trenuje od 12 lat. Zaczynała w Popradzie Stary Sącz, ale, jak podkreśla, niezależnie od późniejszych barw klubowych z dumą podkreślała starosądeckie pochodzenie. Z Popradem Stary Sącz
i STS Sandecją zdobyła wiele czołowych miejsc w ogólnopolskich konkursach rangi mistrzowskiej w siatkówce tradycyjnej i plażowej. Wyróżniająca się zawodniczka Finału
Wojewódzkiego Mistrzostw Polski Młodziczek w Starym Sączu, najlepsza atakująca II Ogólnopolskiego Turnieju Piłki
Siatkowej im. Śp. Profesora Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Nowym Sączu, Najlepsza Przyjmująca Turnieju o Puchar Katarzyny Mróz w kategorii kadetek w Tarnowie. Aktywnie udziela się w wolontariacie, pomagając dzieciom
niepełnosprawnym.
Jan Gurba – pasjonat sportów górskich z Cyganowic.
Szesnastoletni wspinacz, narciarz wysokogórski, członek
Kadry Olimpijskiej Polskiego Związku Alpinizmu i Klubu Wy-
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sokogórskiego w Nowym Sączu. Mistrz Polski i zdobywca
Pucharu Polski Juniorów w trójboju wspinaczkowym i we
wspinaczce na czas w roku 2019. Na arenie międzynarodowej odnotował znaczące sukcesy, zdobywając brązowy
medal w Pucharze Europy Juniorów. Ranking światowy we
wspinaczce na czas w 2019 roku ukończył na 6. miejscu.
W górach poprowadził w ubiegłym roku wiele trudnych dróg
wspinaczkowych i zjechał na nartach z Rysów, Krywania
i kilku innych tatrzańskich szczytów.
Gabriela Hopek – zawodniczka narciarstwa alpejskiego. W 2020 roku reprezentowała Polskę na Młodzieżowych
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Lozannie. Uczennica
I liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym
Sączu. Ma za sobą wiele startów w zawodach rangi mistrzowskiej, m.in. pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski w slalomie i slalomie gigancie, zajmowała czołowe miejsca w zawodach międzynarodowej federacji
narciarskiej. Reprezentantka Polski, członkini Kadry Narodowej Juniorek w narciarstwie alpejskim.
Sylwia Rams-Pikuła – jedna z najbardziej utalentowanych portrecistek nowego pokolenia. Pochodzi z Gołkowic
Górnych. Studentka V roku malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Grzegorza Bednarskiego. Półfinalistka prestiżowego, najważniejszego na świecie
konkursu na portret organizowanego przez Narodową Galerię Portretu w Londynie. Swoje prace wystawiała w Warszawie, Krakowie, ale też w swoich rodzinnych Gołkowicach.
Karol Lis – w 2015 roku ukończył Liceum Plastyczne
im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu, specjalność: renowacja elementów architektury. W tym samym roku rozpoczął
studia na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Zajmuje się malarstwem, grafiką i fotografią. W 2015 roku
otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne osiągnięcia artystyczne. Laureat
wielu konkursów plastycznych, ma za sobą wiele wystaw
indywidualnych i zbiorowych. (red)
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Stary Sącz – nasza wspólna sprawa
FOT. UMIG

Program
„Mały Strażak”

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

W remizie OSP w Starym Sączu miało miejsce przekazanie
umundurowania i sprzętu pożarniczego współfinansowanego ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
w ramach programu „Mały Strażak” dla Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stary Sącz.

Zgodnie z założeniami przyznanej dotacji zakupiono 14 kompletów umundurowania koszarowego
(kurtka, spodnie, koszulka, czapka), 2 sztuki tunelu do ćwiczeń bojowych, 1 hydronetkę oraz tarczę
nalewową do ćwiczeń bojowych,
które to zostały przekazane jednostkom MDP z terenu Gminy Stary Sącz
Przekazania umundurowania
i sprzętu dokonali Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, Prezes
Gminnego Związku OSP RP w Starym Sączu Antoni Piętka oraz Komendant Gminny Związku OSP RP
w Starym Sączu Paweł Banach.
Zakupiony sprzęt wpłynie na
podniesienie wiedzy ekologicznej najmłodszych członków MDP,
będzie wsparciem w działaniach
szkoleniowych dotyczących ochrony środowiska oraz nieocenioną
pomocą w przygotowaniu członków MDP do późniejszych zadań
członków OSP. (red)
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W

tym roku kończy się okres obowiązywania dotychczasowej Strategii
Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz. To dobry czas na podsumowania
tego, co przez ostatnie dwie dekady udało nam się osiągnąć, ale także na
twórczą refleksję o tym, w jakim miejscu chcemy żyć za 10, 20, 30... lat.

Strategia ma wyznaczać cele, ma dawać ramy dla podejmowanych przez lokalną wspólnotę długofalowych działań, które mają sprawić, iż Stary Sącz będzie jeszcze lepszym miejscem do życia i pracy dla nas wszystkich.
– Jest dla mnie ważne, aby zarówno proces pracy nad nową strategią, jak
i jej finalny efekt odzwierciedlały potrzeby i oczekiwania całej lokalnej wspólnoty – zaznacza burmistrz Jacek Lelek. – To kolejny krok w budowaniu naszej małej ojczyzny. Miejsca, z którego jesteśmy dumni, ale także miejsca, za
które bierzemy wspólnie odpowiedzialność. Wierzę, że wspólne planowanie
pozwoli lepiej i efektywniej sprostać wyzwaniom przed jakimi stoimy. Chciałbym szeroko włączać i angażować mieszkańców w prace nad przyszłą wizją
rozwoju Starego Sącza.
Jedną z form tego angażowania jest szereg ankiet, które były publikowane
na stronie urzędu miejskiego i w naszych mediach społecznościowych. Pytaliśmy w nich, z czego jesteście – jako mieszkańcy – dumni, ale także jakie są
problemy naszego miasta, które należy rozwiązać oraz jakie działania powinniśmy wspólnie jako samorząd podejmować.
– Drugą z kolei ankietę wypełniło aż 618 osób – dodaje burmistrz. – To
wynik imponujący i świadczy o dużym zainteresowaniu udziałem w dyskusji
o przyszłości Gminy Stary Sącz. Potwierdzeniem tej tezy było także kończące ankietę pytanie otwarte, w której zwracaliście uwagę na szereg ważnych
kwestii w codziennym życiu naszej lokalnej wspólnoty. Już dziś zapraszamy Państwa do aktywnego włączenia się w planowanie działania. Będziemy organizować spotkania, warsztaty, badania focusowe, tak aby rozmawiać
o przyszłości z różnymi środowiskami i organizacjami w naszej gminie. (RKA)
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FOT. UMIG

Droga w Barcicach
– nie ma o co kruszyć kopii

Gmina Stary Sącz planuje rozbudować jedną z dróg łączących drogę
krajową z osiedlem w Barcicach.
Inwestycja ma związek z przebudową drogi krajowej, ale sprzeciwiają się jej mieszkańcy osiedla. Pojawiają się argumenty o zniszczeniu
prywatnych działek. Pomysł ich
zaskoczył i powstał, ich zdaniem,
z nieuzasadnionych powodów. Sygnatariusze pisma przesłanego do
urzędu uważają, że to marnotrawstwo publicznych pieniędzy.
Zdaniem urzędu Barcice zyskają podwójnie. Zyskają bezpieczną, oświetloną drogę z chodnikiem,
z pełną infrastrukturą i odwodnieniem, która z pewnością będzie wiele lat służyła tej dynamicznie rozwijającej się części gminy, a obszar
położony powyżej drogi krajowej i torów kolejowych w Barcicach zostanie
odwodniony dużym kanałem deszczowym, o co zabiegali mieszkańcy
przez wiele lat, a czego nie udało się
dotąd zrobić z powodów technicznych i własnościowych,
– Mam świadomość, że niektóre
inwestycje i działania, które będą
służyć przez następne dziesiątki lat

całemu społeczeństwu z punktu widzenia pojedynczych osób mogą wydawać się niepotrzebne czy wręcz
krzywdzące. To naturalna reakcja
i rozumiem ją – zaznacza burmistrz
Jacek Lelek. – Ostateczny kształt
projektu uzależniony jest od wielu
uwarunkowań technicznych, prawnych i organizacyjnych. Dlatego zapewniam, że droga została zaprojektowana z jak najmniejszą możliwą
ingerencją w prywatne działki, ale
jest to nieuniknione. Chcę tutaj
podkreślić, że wszyscy właściciele dostaną stosowne odszkodowanie, określone przez rzeczoznawcę
majątkowego.
Przebudowa drogi wiąże się z wnioskami mieszkańców składanymi na
przestrzeni wielu lat, a związanymi ze zmianą przeznaczenia działek z rolnych na budowlane i rozwiązaniem problemu zalewania terenu
Barcic podczas ulewnych deszczów.
Decyzja o rozbudowie drogi jest
związana z fundamentalną decyzją o przebudowie drogi krajowej
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Przebudowa krajówki będzie obejmowała jej odwodnienie powiązane z oczekiwanym od
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lat przez mieszkańców, odprowadzaeniem wody z Barcic i Barcic Dolnych, w szczególności z terenu za torami kolejowymi.
– Parametry drogi po rozbudowie
zwiększą bezpieczeństwo uczestników ruchu – nie ma wątpliwości burmistrz. – Poszerzenie jezdni umożliwi bezpieczne mijanie się pojazdów,
chodnik zwiększy bezpieczeństwo
pieszych, rozbudowane skrzyżowania pozwolą bezpiecznie i płynnie
włączyć się do ruchu; zaplanowano
progi zwalniające, kanalizację deszczową, która umożliwi odwodnienie
pasa drogowego drogi gminnej; sytuację na korzyść zmieni też oświetlenie drogi. W drodze jest zaplanowany
kanał deszczowy, który oczywiście
będzie powiązany z przebudową drogi krajowej i rozwiąże poruszany od
10 lat na zebraniach sołeckich problem zalewania Barcic Dolnych podczas gwałtownych ulew i powodzi.
Duże znaczenie ma również przeznaczenie działek przy przedmiotowej drodze. W planie zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone
pod budownictwo mieszkaniowe.
Rozbudowana, bezpieczna droga się
więc przyda. (RKA)
lipiec – sierpień  2020 7
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2 212 uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Gmina Stary Sącz prowadzi 9 szkół podstawowych, przedszkole i szkołę muzyczną. We wszystkich tych placówkach pracuje w sumie 290 nauczycieli. Łączna liczba dzieci zrekrutowanych do oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych oraz do gminnyego przedszkola w Starym Sączu w nowym roku szkolnym 2020/2021
wynosi 355.

– W nowym roku szkolnym rozszerzona została opieka świetlicowa dla
uczniów w wymiarze ponad 300 godzin w tygodniu we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Stary
Sącz – informuje Barbara Porębska,
dyrektorka Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół. – Lipiec
i sierpień to też najlepszy czas na prace remontowe w szkołach. Podczas
tegorocznych wakacji przeprowadzono remonty prawie we wszystkich
placówkach oświatowych. Ich zakres
jest różnorodny, wiele z nich stanowi kontynuację prac rozpoczętych już
w trakcie roku szkolnego.
W Szkole Podstawowej Nr 2 w Starym Sączu wyremontowano dwie sale
lekcyjne, toaletę dla uczniów oraz plac
rekreacyjny; w Szkole Podstawowej
w Skrudzinie dokonano odświeżenia
pomieszczeń świetlicy; przygotowano do użytku pomieszczenia w przedszkolu na ul. Staszica, w którym od
1 września 2020 r. będzie funkcjonował jeden oddział przedszkolny.
Również od 1 września w rozbudo8 lipiec – sierpień  2020

wanym budynku Szkoły Podstawowej w Barcicach rozpocznie funkcjonowanie tzw. „zerówka”, tym samym
nie będzie oddziałów przedszkolnych
w Barcicach Dolnych. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Starym Sączu jak
również Szkołą Podstawowa w Gaboniu pozyskały kilka komputerów
i drukarek laserowych na potrzeby
szkoły.  
– W Gaboniu udało się po przebudowie korytarza, który wcześniej
pełnił funkcję „sali gimnastycznej”
wygospodarować dodatkową salę
lekcyjną i świetlicę, a dzięki temu jadalnia nie będzie już dzieliła się na
część jadalną i świetlicową – mówi
burmistrz Jacek Lelek. – Dzieci zaczną uczyć się też w dobudowanym
skrzydle szkoły w Barcicach. Modernizacja obiektu trwała kilkanaście miesięcy i pochłonęła około 3
milionów złotych, z czego połowa to
dofinansowanie zewnętrzne. Szkoła
w Barcicach wraz z salą gimnastyczną to dzisiaj największy kompleks
gminnych budynków. (RKA)
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Nowy zastępca komendanta
Nowym zastępcą komendanta Komisariatu Policji w Starym Sączu został starszy aspirant Szczepan Janecki. Dotychczasowy zastępca, komisarz Dariusz Król, został komendantem w Piwnicznej-Zdroju. Komendant Komisariatu Policji w Starym Sączu, podinsp. Krzysztof Pawlak z nowym zastępcą pracuje od 20 maja. Robocze spotkanie
dotyczące bezpieczeństwa na terenie Gminy Stary Sącz odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy, gdzie omawiano
m.in. policyjne statystki 2019 roku.
•

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

•

Na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz w 2019
roku zgłoszono łącznie 185 przestępstw. Ponadto
funkcjonariusze Komisariatu Policji w Starym Sączu w 2019 roku ujawnili 1 692 wykroczenia.
W 2019 roku na terenie działania Komisariatu Policji w Starym Sączu odnotowano 68 wypadków
drogowych, w których śmierć poniosły 3 osoby,
a 93 osoby zostały ranne. Odnotowano również
313 kolizji drogowych. Policjanci Komisariatu Policji w Starym Sączu w 2019 roku przeprowadzili
7 705 kontroli stanu trzeźwości kierujących, ujawniając 25 kierujących pod wpływem alkoholu (18
nietrzeźwych kierujących oraz 7 kierujących po
użyciu alkoholu).

Najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa

3

przez mieszkańców, ich sugestii
i oczekiwań. Ważnym narzędziem
ułatwiającym taki kontakt jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której każdy zgłoszony sygnał jest weryfikowany przez
policjantów, a w efekcie dbają oni
o bezpieczeństwo w tych miejscach, w których oczekuje tego
społeczeństwo.
Jeżeli chodzi o policyjne patrole, to ich ilość jest uzależniona od
bieżących potrzeb i dostosowywana optymalnie do sytuacji tak, aby
nasza służba była jak najbardziej
efektywna.

st. asp. Szczepana Janeckiego
– zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Starym Sączu.
Ile lat pracuje Pan w Policji i co
Pana łączy ze Starym Sączem?
Służbę w Policji rozpocząłem 17
lat temu. W 2015 roku zostałem
mianowany na stanowisko kierownika Posterunku Policji w Łącku,
a 20 maja 2020 roku powierzono
mi pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji
w Starym Sączu.
Od blisko 10 lat jestem mieszkańcem Starego Sącza. Wraz z moją
rodziną przeprowadziłem się tutaj
w 2011 roku.
Jaką ma Pan receptę na utrzymanie porządku w mieście – czy będzie więcej patroli na ulicach?
W codziennej służbie chciałbym
wykorzystywać zdobyte do tej pory
doświadczenie i jak najlepiej realizować zadania, które zostały mi
powierzone. Uważam, że będzie to
duża motywacja do dalszego rozwoju. Podstawą jest właściwe realizowanie zadań w poszczegól-

nych obszarach oraz motywowanie
funkcjonariuszy, tak aby ich zaangażowanie w codzienną służbę
przekładało się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Oczywiście bardzo ważną rolę odgrywa
też prewencja, czyli zapobieganie
negatywnym zjawiskom i zagrożeniom oraz eliminowanie ich przyczyn. Nasze działania prewencyjne są nakierowane z jednej strony
na tych, którzy potencjalnie mogą
być sprawcami niedozwolonych
czynów, a z drugiej na tych, którzy
mogą być pokrzywdzonymi.
Niezwykle istotne jest także wykorzystywanie w codziennej służbie informacji przekazywanych
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Chciałbym podjąć kwestię monitoringu: czy dzięki kamerom można
zwalczać przestępczość lub przejawy agresji w gminie Stary Sącz?
Monitoring jest bardzo pomocny w pracy Policji. Dzięki niemu nie
tylko zwiększa się bezpieczeństwo
osób i mienia czy ochrona porządku publicznego, ale – co dla nas
bardzo ważne – możemy pozyskiwać materiał dowodowy. Nagrania
z określonego obszaru objętego
dozorem kamer monitoringu stanowią istotny element weryfikacji
wiarygodności świadków, ustalenia
sprawcy zdarzenia, jak również pozwalają na odtworzenie przebiegu
zdarzenia. (WW)
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Witajcie w domu

Tatiana i Józef Kubierscy wraz z Inessą (7 lat), Mileną
(8 lat) i Maksimem (14 lat) przyjechali do Polski z miejscowości Zielony Gaj na północy Kazachstanu. Wieś
została założona 2 października 1936 roku przez polskich zesłańców wysiedlanych przez NKWD z polskich
enklaw narodowościowych na Wołyniu i w okolicy
Mińska (Białoruś).
Rada Gminy Stary Sącz już w 2018
roku wyraziła chęć zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia z terenów
azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w ramach repatriacji
na teren gminy Stary Sącz. Gmina otrzymała dofinansowanie
ze Skarbu Państwa. Za ponad
200 tysięcy złotych, które gmina otrzymała z budżetu państwa
udało się m.in. wyremontować
dom dla uchodźców.
– Żyjemy w czasach prosperity,
w wolnej Polsce, którą zawdzięczamy walce i patriotyzmowi milionów
osób zesłanych na Wschód. Mamy moralny obowiązek dzisiaj pomóc, na miarę
naszych możliwości, ich rodzinom – mówi burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. – Niech to będzie
wkład naszego samorządu w spójną i efektywną politykę wobec Polaków na Wschodzie oraz budowanie mostu narodowej tożsamości. Nowym mieszkańcom Starego Sącza życzę wszystkiego dobrego.
Pięcioosobowa rodzina zamieszkała w domu wynajętym od gminy. Samorząd kupił dom wraz z działką i wy-
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remontował go przy wsparciu budżetu państwa. Gmina Stary Sącz przez dwa lata będzie wspierać rodzinę
między innymi finansowo w pokryciu bieżących kosztów utrzymania, pomoże w znalezieniu zatrudnienia,
w procesie adaptacji i doskonalenia znajomości języka polskiego. Samorząd wyposażył też lokal zgodnie
z wolą rady miejskiej w podstawowe sprzęty: pralkę, lodówkę, piekarnik, telewizor
i meble.
– Możemy też oczywiście udzielić
innej pomocy, która będzie wynikała z potrzeb życiowych Państwa
Kubierskich – dodaje burmistrz.
– Przyjechali w nocy z piątku na
sobotę, przywitaliśmy naszych
rodaków w poniedziałek. Mam
nadzieję, że Stary Sącz będzie
od dzisiaj ich miejscem na ziemi.
Pani Tatiana ma wyższe wykształcenie, pracowała jako księgowa. Pan Józef jest z wykształcenia elektromechanikiem, pracował
jako kierowca. Polskie zwyczaje i tradycje zostały zachowane w ich domu
rodzinnym, pani Tatiana Kubierska włada
językiem polskim. Państwo Kubierscy po przekroczeniu granicy na podstawie wizy repatriacyjnej zostali
polskimi obywatelami.
– Bardzo dziękujemy za zaproszenie, jesteśmy naprawdę szczęśliwi – mówiła Tatiana Kubierska. – Jesteśmy, czujemy się Polakami, zdecydowaliśmy się
przyjechać do Polski, do Starego Sącza, myśląc o przyszłości swoich dzieci. Dziękujemy za pomoc. (red)

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Taki napis witał potomków polskich zesłańców w Starym Sączu. Rodzina Kubierskich do naszego miasta przyjechała 29 sierpnia.

Tarcza sprawiedliwości
W uchwalonej przez Sejm Tarczy antykryzysowej 4.0 znalazły się przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowe rozwiązania, które odpowiadają na problemy związane z epidemią koronawirusa. Przyjęte przepisy
chronią uczniów i nauczycieli przed atakami internetowych trolli na zdalne lekcje, a firmy przed bankructwem.
Kary dla internetowych trolli
Najnowsza Tarcza antykryzysowa
wprowadza do Kodeksu wykroczeń surowe kary za zakłócanie przez hejterów zdalnych lekcji, prowadzonych przez
szkoły w czasie epidemii koronawirusa.
To odpowiedź na liczne przypadki ataków internetowych trolli, którzy przejmowali transmisje on-line, obrażali uczniów
i nauczycieli, wyświetlali materiały pornograficzne. Ministerstwo Sprawiedliwości chroni nauczycieli i uczniów przed
takimi działaniami. Za włamania na e-lekcje i inne transmisje w sieci grozić będzie kara ograniczenia wolności lub co
najmniej 1 000 zł grzywny.
Kara będzie surowsza, jeśli sprawca
użyje obelżywych słów albo w inny sposób dopuści się nieobyczajnego wybryku. W takiej sytuacji będzie mu grozić do
30 dni aresztu, ograniczenie wolności do
roku lub co najmniej 3 000 zł grzywny.
Maksymalna wysokość grzywny w obu
rodzajach przestępstw wyniesie 5 000 zł.
Ochrona firm przed bankructwem
Przedsiębiorstwo, które wpadło w tarapaty i chce odbudować równowagę
finansową będzie mogło samodzielnie
otworzyć postępowanie naprawcze, bez
konieczności występowania do sądu.
To podstawowe założenie wchodzącej
w skład Tarczy 4.0 ustawy o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Rozwiązania przygotowane przez
Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie
z Ministerstwem Aktywów Państwowych
i Prokuratorią Generalną RP sprawiają, że postępowanie restrukturyzacyjne
będzie szybsze, tańsze i ochroni firmy
przed bankructwem.
Rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego przez przedsiębiorcę zawiesi egzekucję zobowiązań, których
domagają się od niego wierzyciele maksymalnie do czterech miesięcy i na czas
zatwierdzenia przez sąd układu zawartego z wierzycielami. W tym okresie
wierzyciele nie będą mogli wypowiadać istotnych dla przedsiębiorcy umów,
m. in. umowy dzierżawy czy najmu nieruchomości. Czteromiesięczny okres
przewidziany w nowych przepisach daje
dłużnikom czas na porozumienie się
z wierzycielami.
Ustawa chroni nie tylko dłużników, ale
i wierzycieli. Interesy wierzycieli zostaną
zagwarantowane poprzez zredukowa-

nie ryzyka wyprowadzenia majątku z zadłużonej firmy. Dłużnik nie będzie mógł
podjąć poważniejszych czynności majątkowych bez zgody doradcy restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nadużyje swych praw, sąd będzie mógł uchylić
skutki otwarcia postępowania (np. uchylić zawieszenie egzekucji) i wtedy dłużnik
utraci ochronę przed wierzycielami i będzie musiał zadbać o bieżące spłacanie
długów. Wierzyciele będą też mogli żądać od niego odszkodowania.
Ochrona właścicieli sklepów
W czasie epidemii nastąpił duży wzrost
liczby kradzieży. Na przykład w Warszawie i okolicach było ich w marcu więcej
o 37,5 proc., a w kwietniu – o 32 proc.
Okradanie w czasie pandemii sklepikarza, który ledwo może utrzymać się na
rynku, należy traktować tak, jakby ktoś
okradał powodzian. A kradzieże w czasie klęski żywiołowej od lat traktowane
są w nauce prawa karnego jako przykłady wyjątkowej zuchwałości, która zasługuje na szczególne potępienie. Dlatego
jako nowy typ przestępstwa, zagrożony
surową karą do 8 lat więzienia, wyszczególniamy kradzież zuchwałą, dokonaną
m.in. w sklepie.
Zmiana ta jest podyktowana chęcią
pomocy przedsiębiorcom, którym brakuje skutecznych narzędzi do walki z zawodowymi złodziejami sklepowymi. Z propozycji zadowoleni są przedstawiciele
organizacji reprezentującej handlowców.
Mniej spraw w sądach
Przewidziana w Tarczy 4.0 zmiana
w kodeksie karnym ma na celu ograniczenie możliwości łączenia kar, co spowoduje, że w sądach będzie rocznie nawet o 15 tysięcy mniej spraw. Jest to tym
bardziej istotne, że sprawy o wydanie wyroku łącznego rozpoznawane są na rozprawach z udziałem stron i publiczności. Redukcja liczby tego rodzaju spraw
znacznie przyczyni się więc do zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania epidemii. Pozwoli też na szybsze zniwelowanie
zaległości w rozpoznawaniu spraw w sądach, spowodowanych przerwą  w ich
działaniu wynikającą ze stanu epidemii.
Bardzo istotne są także względy ekonomiczne. 15 tys. spraw mniej w sądach
to oszczędności w trudnym czasie epidemii np. na konwojowaniu więźniów,
których czasem trzeba przewozić przez
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pół Polski z zakładów karnych do sądów. 15 tys. konwojów to szacunkowo
konieczność przejechania łącznie nawet
3 mln kilometrów, co wiąże się z kosztem w wysokości około 2,4 mln zł. Zaproponowana zmiana będzie prowadziła
do zaoszczędzenia tej ogromnej kwoty.
Przyniesie również   korzyści organizacyjne, związane z wykorzystaniem pracy ludzi. Konwoje ochraniają liczni funkcjonariusze policji i Służby Więziennej
– 15 tys. konwojów to nawet 60 tys.
przypadków zaangażowania funkcjonariuszy w ich ochronę. Dzięki proponowanej zmianie będzie można tych funkcjonariuszy skierować do innych zadań.
Proces karny on-line
Nowe rozwiązania ułatwiają przesłuchanie w formie wideokonferencji
w przypadku świadków przebywających
w areszcie śledczym, w zakładzie karnym
lub za granicą. W ten sam sposób osoby
podejrzane o popełnienie przestępstwa,
będą mogły wziąć udział w posiedzeniu
poświęconym zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Dzięki temu zmaleją koszty konwojowania zatrzymanych,
a zwiększy się bezpieczeństwo sanitarne, co jest szczególnie istotne w czasie
epidemii. Decyzja o przeprowadzeniu
posiedzenia aresztowego w formie zdalnej będzie podejmowana przez sąd w
każdej konkretnej sprawie; będzie ona
uzależniona m.in. od oceny, czy ten sposób przeprowadzenia czynności pozwoli
na zapewnienie zatrzymanemu pełnego
prawa do obrony. Obrońca, co do zasady, będzie znajdował się w tym samym
miejscu co zatrzymany.
Zmiany pozwolą też na zdalny udział
w procesie karnym uczestnikom postępowania pozbawionym wolności, z wyjątkiem osób w stosunku do których
sąd uznał, że ich bezpośrednia obecność na rozprawie jest obowiązkowa.
Natomiast obrońca i oskarżyciel posiłkowy w każdym przypadku będą mogli
bez  przeszkód brać zdalny udział w postępowaniu. Warunkiem dla wszystkich uczestników będzie korzystanie ze
sprzętu audiowizualnego, który bezpośrednio przekazuje obraz i dźwięk.
Zaproponowane zmiany w kodeksie
postępowania karnego mają na celu poszerzenie możliwości zdalnego przeprowadzania czynności postępowania karnego. (red)
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Ekonomia i pieniądze
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10 milionów strat

sja wojewódzka z Krakowa. Wizyta
w terenie zakończyła się protokołem określającym ilość i wartość
strat.
– Straty Gminy Stary Sącz to
34 odcinki dróg o łącznej długości
21 km. Uszkodzonych zostało także 9 mostów – mówi zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. – To po
2010 roku największe straty w infrastrukturze, jakie gmina poniosła
w związku z gwałtownymi opadami,
które miały symptomy powodzi. Odbudowa zniszczeń potrwa kilka lat.
Odbudowa może kosztować gminę
nawet 10 mln złotych.
Najbardziej ucierpiały cztery miejscowości: Skrudzina, Przysietnica,
Moszczenica Wyżna i Gaboń.
– Straty gminy to prawie 9 procent dochodów własnych, dlatego
gmina wystąpiła również do Rady
Ministrów z wnioskiem o ujęcie jej
w zarządzeniu premiera o szczególnych warunkach odbudowy zniszczeń – dodaje Kazimierz Gizicki.
– Mam nadzieję, że wsparcie rządowe czy marszałka przyjdzie, a wtedy z udziałem pieniędzy gminnych
szybciej naprawimy straty. (RKA)

W lipcu nad gminą przeszły ulewne deszcze i nawałnice. Być może
największe od 10 lat. Najbardziej
ucierpieli mieszkańcy Skrudziny,
Moszczenicy Wyżnej, Przysietnicy
i Gabonia.
Skutki nawałnicy, która przeszła
nad gminą Stary Sącz są bardzo
duże, tak w infrastrukturze gminnej,
jak również w prywatnych budynkach
mieszkalnych. Gminę wizytował nawet marszałek Małopolski Witold Kozłowski z parlamentarzystami Janem
Dudą i Patrykiem Wichrem.
Uszkodzone zostały drogi, odwodnienia burzowe i przepusty, podmyte
zostały mosty, powstały osuwiska na
zboczach przy drogach i potokach,
szczególnie w Moszczenicy Wyżnej
i Przysietnicy.
– Olbrzymia tragedia ludzka, obok
której samorząd województwa nie
może przejść obojętnie – mówił na
miejscu marszałek województwa. –
Zastanawiamy się nad skuteczną pomocą dla dotkniętych kataklizmem.
Weryfikacja strat i zniszczeń infrastruktury drogowej już się zakończyła. Ewaluację przeprowadziła komi12 lipiec – sierpień  2020
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Powszechny Spis Rolny
Od 1 września do 30 listopada 2020 r. użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych przez samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.
pl) lub przez telefon, dzwoniąc na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.

W spisie rolnym urzędnicy Głównego Urzędu Statystycznego zapytają m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem,
wkład pracy członków rodziny i pracowników najemnych,
strukturę dochodów gospodarstwa domowego, działalność
inną niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ
własności użytków rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów,

powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich,
rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze oraz nawożenie. Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych i jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej.
Od 1 września do 30 listopada 2020 r. użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych przez samospis na stronie internetowej
GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl) lub przez
telefon, dzwoniąc na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.
Dodatkowo w każdym urzędzie gminy dostępne będzie
miejsce spisowe, gdzie będzie można wypełnić formularz
internetowy. Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy
nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie – telefonicznie lub bezpośrednio. Wyniki spisu rolnego
pozwolą dowiedzieć się, jak rozwinęło się polskie rolnictwo
w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą też polskim rolnikom
i rządowi podejmować trafne decyzje, poparte analizą wiarygodnych danych, których dostarcza statystyka publiczna.
Wyniki spisu rolnego będą również wykorzystane przez Komisję Europejską do ustalenia wielkości dotacji dla obszarów wiejskich w krajach członkowskich.
Więcej informacji na https://spisrolny.gov.pl (red)

Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży
Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika

2020
Kurs e-learningowy dla dzieci
Bezpiecznie na wsi mamy
upadkom zapobiegamy

Ukończ kurs
e-learningowy
i zdobądź

hulajnogę

Twoja Wizja ZERO

od bezpieczeństwa do dobrostanu
Nakręć film i wyślij zgłoszenie na adres:
wizjazero@krus.gov.pl
Termin przesyłania prac konkursowych: od 30 czerwca do 30 września 2020 r.
Szczegóły na: www.krus.gov.pl

100 hulajnóg zostanie
rozlosowanych wśród dzieci
rolników, które nadeślą zgłoszenia
w wymaganym terminie

Honorowy patronat
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Organizatorzy:

Zasady przyznawania nagród
dostępne są na stronie www.krus.gov.pl
https://krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja
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Z KART HISTORII

STARY SĄCZ W OPOLSKIEJ PRASIE
Z 1938 ROKU
Paweł Glugla

O Starym Sączu pisano w różnych czasopismach. Nie
tylko tych sądeckich, lokalnych. Przed drugą wojną
światową, w gazecie „Nowiny Codzienne”, wydawanej
w Opolu, pisano również o Starym Sączu. Od 1932 r.
czasopismo to było pismem-organem organizacji o nazwie „Związek Polaków w Niemczech”. Po wybuchu II
wojny światowej pracownicy gazety zostali uwięzieni przez Niemców w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. W 1946 r. pismo reaktywowano pod nazwą „Nowiny Opolskie” jako organ organizacji „Polski
Związek Zachodni”. Zacytujmy ów ciekawy materiał
o charakterze turystyczno-krajoznawczym wprost ze
Starego Sącza.
Piękno gór polskich znajduje coraz więcej miłośników
zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Do propagandy turystyki górskiej znakomicie przyczyniają się organizowane co roku tak zwane zjazdy górskie, które w szeregu
imprez ukazują całe piękno krajobrazu i ludowej kultury
ziem podgórskich, a jednocześnie przez znaczne ułatwienia i zniżki dla uczestników, zapewniają duży napływ turystów, w te okolice.
Tegoroczny zjazd górski odbędzie się w czasie od 12 do
15 sierpnia w Nowym Sączu, to też poniżej zamieszczamy
artykuł o położonym w pobliżu Nowego Sącza — grodzie
świętej Kingi.
Dolina Popradu wąska i kręta, rozszerza się za Rytrem
i Barcicami, przy ujściu Popradu do Dunajca. Na horyzoncie sinieją pasma gór, wznoszą się szczyty Makownicy, Radziejowej, ale brzegami Popradu ciągną się łagodne pagórki z polami, pokrytymi falującymi łanami zbóż.
Tam właśnie przytuliło się do klasztoru Klarysek malutkie,
śliczne miasteczko — Stary Sącz.
Oddalony o 7 km. Nowy Sącz wydarł Staremu palmę
pierwszeństwa w sprawach administracyjnych i handlowych. Za to Stary jest pełen poezji, tradycji i legend. Każdy sądeczanin kocha swe miasto, zna jego historię i podania, związane z miastem i klasztorem. Bo klasztor wplata
się nierozerwalnie w życie sądeczan: dzwony budzą ich
o świcie, dzwony biją na Anioł Pański, a małymi, źle zabrukowanymi ulicami codziennie prawie suną procesje, okrążające klasztor. Pobożne to miasteczko życie handlowe
ma w zaniku. Wydaje się przybyszowi, że zostało sztucznie zakonserwowane, że nic się w nim od lat nie zmienia
po to tylko, aby on, przybysz mógł podziwiać tę perełkę
średniowiecza, tak doskonałą w swym stylu.
Początkiem swym Stary Sącz sięga XII wieku. W roku
1249 św. Kinga (Kunegunda), żona Bolesława Wstydliwego, ufundowała tam kościół i klasztor sióstr Klarysek.
Ciężkie koleje musiało przechodzić następnie miasteczko:
najazd tatarski w r. 1259, kiedy mieszczanie stawili dzielny opór, chroniąc je od zupełnego zniszczenia. Przez króla
węgierskiego Zygmunta miasto zostało spalone, a w roku
1656 ucierpiało wiele od postoju Szwedów, wypartych
z Nowego Sącza.
14 lipiec – sierpień  2020
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„Nowiny Codzienne“ wychodzą 6 razy w tygodniu — Przedpłata na
poczcie i u agentów wynosi 1,70 mk. miesięcznie — Pojedynczy numer
10 fen. — Zamówienia u listonosza najpóźniej do 23-go każdego mie
siąca. — Na poczcie i w ekspedycji zamawiać można każdego czasu

Niedziela, 10 lipca 1938 r.

Rocznik 28

Spis ludności w Rzeszy
odbędzie się dnia 17 maja 1939 r.

Niezmienny spokój
premiera Chamberlaina

Debata w londyńskiej Izbie Gmin, spo
wodowana bombardowaniem statków an
gielskich w Hiszpanii przez lotnictwo gen.
Franco, dała okazję posłom opozycyjnym
do ostrych ataków na politykę rządu.
Wprawdzie premier Chamberlain wyszedł
z debaty obronną ręką, jednak pozostało
wrażenie rozbicia opinii angielskiej w
chwili niezmiernie ważnej dla Wielkiej Bry
tanii i Europy. Czy istotnie istnieją w par
lamencie angielskim rozbieżności zdań co
do zadań naczelnych polityki zagranicz
nej?
Na pytanie to starał się odpowiedzieć
premier Chamberlain w mowie, jaką wygło
sił przed kilkoma dniami na zebraniu kon
serwatystów w Kettering. Zrobił wówczas
przegląd ważniejszych problemów wewnę
trznych i całej polityki zagranicznej, formu
łując jasno swe stanowisko wobec najdraż
liwszych zagadnień międzynarodowych.
Na szczególne podkreślenie zasługuje
zaproponowanie współpracy starym libera
łom, będącym obecnie w opozycji. Rozsze
rzyłoby to jeszcze ramy obecnej większo
ści. Trudno przewidzieć, jak się do tak ot
wartej propozycji odniosą liberałowie. W
każdym bądź razie słowa premiera świad
czą, że nie traktuje on gwałtownych wystą
pień opozycji zbyt tragicznie.
Nie lekceważy ich także. Cała jego mo
wa była odpowiedzią na krytyki, wywoła
ne ostrożnym stanowiskiem rządu wobec
ostatnich zajść w Hiszpanii. Raz jeszcze
Chamberlain jako naczelny postulat swej
polityki stawi! uniknięcie wojny. Odmalo
wał groźny obraz konfliktów, rozgrywają
cych się w Chinach i Hiszpanii, przypom
niał okropności wielkiej wojny, liczby po
ległych i rannych. „Moim naczelnym zada
niem — mówił — jest zrobić wszystko
możliwe, by Europa uniknęła powtórzenia
się wielkiej wojny“.
Taki właśnie jest cel polityki nieinterwencyjnej, która spełniła swe zadanie, nie
dopuszczając do rozszerzenia się konflik
tu. Obecnie po przyjęciu planu brytyjskie
go wycofania ochotników „mamy nadzieję,
że niedługo owi ochotnicy pozostawią Hi
szpanię Hiszpanom“. Raz jeszcze przyto
czywszy swe argumenty w sprawie bombar
dowania statków angielskich, premier za
pewnił, że rząd wykorzysta każdą nadarza
jącą się okazję, by doprowadzić do zawie
szenia broni.
W obecnej chwili reagowanie na prowokatorską postawę miałoby może pozory bo
haterstwa, w rzeczywistości jednak im kraj
silniejszy, tym może się okazać cierpliw
szym i nawet wspaniałomyślnym. Siła po
winna być użyta tylko w ostateczności, gdy
wszystkie inne środki zostały wyczerpane.
Przechodząc do siły brytyjskiej, premier
omówił zagadnienie zaopatrzenia Anglii
w żywność na wypadek wojny. Anglia nie

BERLIN. „Berliner Tageblatt“ donosi:
„Spis ludności, zawodów i przedsiębiorstw, który według ustawy z 4 października
1937 r. postanowiony został na rok 1938, miał się odbyć 17 maja 1938 r. Rozciągnię
cie spisu na Austrię spowodowało przesunięcie tego terminu. Nowa ustawa ustala
termin spisu, którym jest dzień 17 maja 1939 r.
Obowiązujące dla zakresu spisu pozostają odpowiednie przepisy z dnia 21 stycz
nia 1938 r. Minister Gospodarki Rzeszy, który wydaje rozporządzenia wykonawcze
spisu, może w porozumieniu z ministrem Spraw Wewnętrznych rozporządzić zmia
ny, dotyczące przeprowadzenia spisu w Austrii, o ile zmiany te na skutek specy
ficznych warunków tego kraju będą potrzebne“.
*

*

*

Związek Polaków w Niemczech w sprawie spisu ludności interweniował
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rzeszy.

Wspaniały dar Prezydenta R. P.

dla Regenta Węgier Horthy’ego
w postaci przenośnego pawilonu myśliwskiego
z Puszczy Białowieskiej

WARSZAWA.
Regent królestwa
Węgier adm. Horthy w czasie pobytu w
Polsce, podejmowany przez Prezydenta
Rzeczypospolitej na polowaniu w Bia
łowieży, mocno zainteresował się kon
strukcją znajdującego się tam przenoś
nego pawilonu myśliwskiego.
Składa się on z salki jadalnej, przedpokoju-szatni i kredensu. W sezonie zi
mowym może być ogrzewany. Pawilon,
zapakowany w skrzyniach, da się prze
wieźć na 6 furmankach lub jednym au
tem ciężarowym. Ustawienie go zajmie
około 4 godzin czasu.

Pawilon ten został przewieziony do
Warszawy i zmontowany obecnie w
Ogrodzie Saskim, gdzie jest oglądany

przez publiczność. Zwiedził go m. in.
także poseł węgierski De Hory, który
nie szczędził słów uznania dla jego kon
strukcji.
Pawilon pozostanie w Warszawie do
15 bm., następnie zostanie wysłany do
Budapesztu celem przekazania go Re
gentowi Węgier adm. Horthy'emu ja
ko dar Prezydenta Rzeczypospolitej.

Specjalne uprawnienia
w dziedzinie polskiej gospodarki surowcowej otrzyma
minister Przemysłu i Handlu

VH1XU WIEMaCH..
Min. Beck złoży wizytę w Rydze

WARSZAWA. „Gazeta Polska“ dono
si, że w dniach najbliższych minister Spraw
Zagranicznych Józef Beck uda się z wizy
tą oficjalną do Rygi.

Dała złoty łańcuch na FOM

POZNAN. Z Inowrocławia donoszą,
że w czasie ostatniej kwesty na Fundusz
Obrony Morskiej pewna kobieta, nie mając
pieniędzy, wrzuciła do puszki kwestarza
złoty łańcuszek, oszacowany przez jubilera
na sumę około 300 zł.

Tegoroczny kongres partyjny

BERLIN. Kanclerz Hitler wyznaczył
termin tegorocznego kongresu partii narodowo-socjalistycznej („Parteitag“) w cza
sie od 5 do 12 września.

Wiedenki wyjechały na roboty polne

WIEDEN. W piątek opuściło Wiedeń
2 tysiące młodych dziewcząt, udając się do
specjalnych obozów, założonych nad gra
nicą Austrii Dolnej, celem
pomagania
chłopom w ich pracy polnej. Dziewczęta
bawić tędą tam przez sześć tygodni.

Regent Węgier przybędzie do Berlina

BUDAPESZT. Oficjalna wizyta re
genta Węgier admirała Horthy'ego w Berli
nie nastąpi prawdopodobnie w dniu 20
sierpnia.

Ojciec św. poświęcił statuę
Matki Boskiej dla Polski

CASTEL GANDOLFO. Ojciec św. do
konał poświęcenia artystycznej
statuy
Matki Boskiej, będącej reprodukcją Ma
donny w Loretto. Statua ta, wykonana
przez art. rzeźbiarza Valgardena, jest prze
znaczona dla Polski.

Przepełniony autobus wpadł do rzeki

CZERNIOWCE. Na szosie ze znanej
stacji klimatycznej na Bukowinie Vatra
Dorna do Valea Visalui stoczył się prze
pełniony pasażerami autobus z wysokiego
nasypu do rzeki Bystrzycy. Z 30 pasaże
rów 8 poniosło znaczne obrażenia, a jedno
dziecko zmarło.

WARSZAWA. W dniu 8 lipca br. w
Generalnym Inspektoracie Sił Zbroj
nych odbyło się posiedzenie Komitetu
Obrony Rzeczypospolitej.
Posiedzenie to zwołał w zastępst
wie Prezydenta Rzeczypospolitej Mar
szałek Polski Edward Smigły-Rydz.
Tematem obrad były sprawy gospo
darcze, a w szczególności sprawy su
rowcowe i przemysłowe.

Marszałek omówił podstawowe te
zy polskiej polityki surowcowej, oraz
szereg postulatów obrony Państwa w
dziedzinie gospodarczej i przemysłowej.
W wyniku obrad ustalono szereg wy
tycznych i zdecydowano skoncentrować
odpowiedzialność za państwową gospo
darkę surowcową w rękach ministra
Przemysłu i Handlu, który otrzyma
specjalne uprawnienia w tej dziedzinie.

Straszny zamach bombowy na autobus
arabski

jest narażona na wygłodzenie w razie kon
fliktu zbrojnego.
Będący w realizacji angielski program
zbrojeń ma charakter olbrzymi. Tonaż okrętów, budowanych od trzech lat, równa
się połowie całej floty z 1935 r. Dozbroje
nie na polu lotnictwa jest równie potężne.
Jednocześnie stale powiększa się armia lą
dowa.
Zakończenie mowy Chamberlaina było
bardzo optymistyczne, gdyż wykazało, że z

każdym miesiącem, który mija, bardziej
prawdopodobną staje się nadzieja Anglii
wybrnięcia z chwilowych trudności.
Trudno przypuszczać, by przemówienie
Chamberlaina mogło przekonać całą opo
zycję rządu. Jednak to nie jest istotne.
Dla całokształtu polityki światowej ważne
są nie trudności obecnego rządu angiel
skiego, ale uwydatniona przez premiera si
ła, jaką dysponuje Wielka Brytania w spra
wach międzynarodowych.

Anglia zamówiła 200 samolotów
wywiadowczych w USA
LOS ANGELES. Towarzystwo budowy
samolotów Lockhead Comp. ogłasza, że otrzymało zamówienie rządu brytyjskiego
na budowę 200 samolotów wywiadowczych
za sumę 17 milionów dolarów.

JEROZOLIMA.
W pobliżu Bramy
Jaffskiej w Jerozolimie rzucono bombę na
arabski autobus. Ofiarą zamachu padło 4
zabitych i 19 rannych Arabów. Sprawców
zamachu Żydówkę i 2 Żydów ujęto.

Klasztor jednak przetrwał. Kiedy się wchodzi przez
bramę na podwórze klasztorne, na którym rośnie wielka, stara lipa — ogarnia nas cisza, spokój i zachwyt nad
potężnymi murami z basztą ochronną, które tyle wieków przetrwały, jako ostoja chrześcijaństwa. Dziś porywają pięknem architektury. Za murami tymi znajduje się
sto sióstr Klarysek — przynajmniej taką liczbę przewiduje zakon — które dobrowolnie wyrzekły się świata na zawsze. A zakon jest bardzo surowy i siostrom nie wolno
nigdy opuszczać klasztoru. Wstęp do klasztoru dla zwiedzających również jest wzbroniony. Z kościoła klasztornego można tylko przez okienko w cudownie rzeźbionej, średniowiecznej kracie, widzieć kaplicę św. Kingi, przy której
odprawiane są nabożeństwa dla sióstr, oraz relikwie, które również tylko w okresie uroczystości ku czci św. Kingi
(24 lipca) można oglądać.
Na relikwie te składają się: trumienka srebrna, w której złożone są szczątki św. Kingi, pierścień jej zaręczynowy — olbrzymi ametyst w rzeźbionym złocie, na kamieniu
wyryte są wizerunki Bolesława Wstydliwego i św. Kunegundy. Dalej — łyżeczka srebrna i kubek kryształowy, ukoronowanej świętej, rękojeść sztyletu, rzeźbiona w drzewie
i kości słoniowej, relikwiarz, wysadzany drogimi kamieniami, gdzie znajdują się kości św. Stanisława i innych świętych, wreszcie białe kruki, kronika klasztorna, ręcznie na

pergaminie pisana, z tego połowa
ręką Długosza —
w deski i oślą skórą oprawna, oraz
modlitewnik
św.
Kingi, również na
pergaminie, średniowieczną łaciną pisany.
W pierwszą niedzielę po dniu św.
Kunegundy odbywa się w starym
zamku doroczny
odpust. Jest to jedyne w swoim rodzaju widowisko.
Już w wilię dnia
ciągną kompanie
z
odleglejszych
wsi i miasteczek,
z muzyką, z chorągwiami, rozkładając się obozem
w pobliżu kościoła
farnego i klasztoru. Procesje dziadów kościelnych,
niemal z całej Polski, niemowy, kaleki, śpiewacy, zajmują już na parę
dni przed tym wygodne stanowiska
dla żniwa odpustowego. W niedzielę,
już od 4-ej z rana
rozpoczynają się
nabożeństwa
i procesje wokoło fary, klasztoru
i stacji Męki Pańskiej. Tłumy zapełniają klasztor i ulice przy klasztorze,
nie mogąc się pomieścić w kościołach. A jest na
co patrzeć: mało gdzie można zobaczyć naraz taką rozmaitość i różnobarwność strojów ludowych. Krakowianki błyszczą naszywanymi gorsetami i mienią się pękami
wstęg, starsze kobiety, odziane czerwonymi lub białymi
chustami w jaskrawe kwiaty, szeleszczą krochmalonymi spódnicami, Słowaczki z zagranicy czechosłowackiej
w aksamitnych stanikach i białych rękawach, trzymając się osobną grupą. Dalej górale, przybyli z Krościenka
i Szczawnicy, w długich białych spodniach i wyszywanych
serdakach, Rusini katoliccy w brązowych siermięgach,
naszywanych pomarańczowym lampasem. I wreszcie lud
okoliczny, nie noszący zdecydowanego stroju, ale jaskrawo w najpiękniejsze swe szaty przyodziany.
Całe procesje dążą do źródełka, znajdującego się w pobliżu klasztoru. Podanie głosi, że św. Kunegunda, uciekając przed Tatarami uderzyła laską w górę, z której wytry-
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sło źródło, mające
teraz moc uzdrawiającą. Tą samą
laskę
zatknęła
św. Kunegunda
w ziemię — i wyrosła z niej lipa, która po dziś dzień
ocienia dziedziniec klasztorny.
Jedna z sióstr
nowicjuszek, której wolno jeszcze
wychodzić, przelewa wodę ze źródełka przez kubek kryształowy
św. Kingi, gdyż
lud wierzy, że dopiero wtedy woda
nabiera
mocy
cudownej.
Na rynku tymczasem pełno już
kramów z różnymi
rzeczami: wianki
z pierników różnokolorow ych,
serca, koniki, baranki — uciecha
dla dzieci, a dla
dziewcząt korale,
naszyjniki, chustki. Kwas, ogórki
kiszone i jabłka
mają wielkie powodzenie. Pobożni kupują pamiątkowe
różańce
i szkaplerze. Nie
brak też atrakcji:
papuga wyciąga
los szczęścia, wędrowny fotograf
robi zdjęcia na
poczekaniu na tle
olejnego malowidła ze strzaskaną
kolumną.
Odpust jest najpoważniejszym momentem w życiu Sącza, wprowadzając też pewne ożywienie handlowe. Potem miasteczko wraca do swego cichego, skupionego życia, którego monotonię przerywają przejazdy i odjazdy
autobusów z pobliskiej Szczawnicy i odwiedziny turystów,
którzy oglądają klasztor i — raczą się słynnymi pstrągami
w starej karczmie sądeckiej, liczącej paręset lat.
A rdzenni sądeczanie żyją bez pośpiechu, radując się
swym ślicznym miasteczkiem. Nic dziwnego — niemal połowę mieszkańców stanowią emeryci. Nie potrzebują nawet mieć zegarka — zegar klasztorny słychać z każdego
miejsca. Czas określa się: po nieszporach, albo kiedy zadzwonią na Anioł Pański... Bo życie sądeczan reguluje
klasztor. Tak było przed wiekami i tak jest teraz. H. D.”
„Nowiny codzienne” [Opole], 10 lipca 1938, Rocznik 28, nr 154, s. 5.
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Feralny wiek XVIII
Śmierć Jana III Sobieskiego otworzyła w dziejach Rzeczypospolitej etap rządów saskich.
Panowanie Augusta II Wettyna wciągnęło kraj w rujnującą wojnę północną, wywołując
jednocześnie konflikt wewnętrzny, w którym po stronie Sasa (Augusta II) opowiedziała
się większa część szlachty, stojąca jednocześnie w opozycji do zwolenników Stanisława
Leszczyńskiego, mającego oparcie w protekcji króla szwedzkiego Karola XII.
LESZEK MIGRAŁA

Zaistniały podział polityczny znajdował potwierdzenie
w zawiązanych w 1704 r. dwóch zwalczających się konfederacjach: warszawskiej (przeciwko królowi Augustowi
II) i sandomierskiej (w obronie Wettyna i przeciwko Stanisławowi Leszczyńskiemu, wybranemu królem pod asystą
wojska szwedzkiego), potęgujących swoimi działaniami
zamęt społeczny i katastrofę gospodarczą w skali ogólnokrajowej, do której w największym stopniu przyczyniły
się nieustanne przemarsze, konfiskaty i grabieże wojsk
szwedzkich, saskich, koronnych oraz rosyjskich.
Trudności wynikające z niepokojów wewnętrznych
dały znać o sobie w Starym Sączu szczególnie boleśnie
w związku z kontrybucjami na początku XVIII w., nakładanymi najpierw przez chorągwie królewskie hetmana
Adama Sieniawskiego, a następnie przez wojska szwedzkie. W 1703 i 1704 r. grabież kontynuowano, a starosądeczanie ponownie zmuszeni byli utrzymywać oddziały
hetmańskie, rajtarię saską oraz zaciąg stronnika Stanisława Leszczyńskiego – Teodora Lubomirskiego, starosty
spiskiego zwanego „księciem czartowskim”, który dał się
poznać jako wyjątkowy łupieżca, mający w następnych latach wielki udział w doprowadzeniu ludności Starego Sącza i okolic do stanu całkowitej ruiny. Gwałtów „czartowskiego księcia” nie powstrzymało nawet jego poważne
niepowodzenie związane ze spaleniem w 1706 r. przez
dowódcę wojsk konfederacji sandomierskiej Jakuba Rybińskiego zamku lubowelskiego, centrum starostwa spiskiego, poprzedzone porażką doznaną przez starostę spiskiego w Starym Sączu1.
O tej ostatniej ks. Jan Sygański, powołując się na wydane w 1858 r. Roczniki z dziejów Podtatrza i Spiża z lat
1680–1748, napisał następująco:
W styczniu 1706 r. przybyli na Podgórze Kozacy, przysłani przeciw Teodorowi Lubomirskiemu,
staroście spiskiemu, mieszkającemu wówczas
w Lubowni. Lubomirski trzymał się partii szwedzkiej i dawał się zdzierstwem ubogiej ludności we
znaki. Na Kozaków, gdy stanęli w Starym Sączu
[…], zaraz tego dnia t.j. 31. Januarii, w nocy o 11tej godzinie, sprowadził Lubomirski swoich żołnierzów niespodziewanym sposobem z Lubowni,
ażeby ich zwojowali. Ale inaczej się stało, kiedy
Kozacy, nie spodziewawszy się najazdu, dali Spiskim odpór i wiktoryę z nich otrzymali. Zginęło
Spiskich ludzi z tejże okazyi 20, z których u OO.
Franciszkanów w Starym Sączu pogrzebiono 13,
u św. Rocha 7. Kozaków zaś zginęło 8, którzy
wszyscy u fary w Starym Sączu leżą2.
W późniejszych latach sytuacja nie ulegała zmianie, nic
więc dziwnego, że ludność, szczególnie wiejską, ogarniała rozpacz do tego stopnia, że wypadki samobójstw nie
należały do rzadkości. Dodatkowo 18 grudnia 1709 r.
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o godzinie 6 rano Stary Sącz nawiedził pożar, który strawił blisko 60 domów i zabudowań gospodarczych, co być
może, paradoksalnie – jak domyśla się historyk – uratowało miasto od nowych kontrybucji i wymuszeń3.
Dalszy ciąg nieszczęść wiązał się z rozprzestrzenieniem się w 1710 r. w Małopolsce straszliwej dżumy, która
zbierała śmiercionośne żniwo również w roku następnym,
oszczędzając jedynie klasztor Klarysek, co potwierdzają
zapisy ksieni Konstancji Jordanówny, informujące o zarazie w Starym Sączu i niektórych wsiach konwentu, ale,
co zastanawiające, nie wśród zakonnic. Najbardziej dramatyczny obraz zaistniałej tragedii przedstawia późniejsze źródło urzędowe z 1781 r., przekazując, że w czasie
dawniejszej zarazy wymarła prawie cała ludność Starego
Sącza (przy życiu miało pozostać zaledwie siedmiu mężczyzn i dziewięć kobiet). W tym właśnie czasie, jak twierdzi Wiktor Bazielich, powymierały sławne rody starosądeckie: Borysowicze, Bulscy, Cebrzykowicze, Podwysoccy,
Szablikowicze, Urbankowicze, Frankowicze, Zembrekowie, Lasugowicze, Iraszewscy, Gazdowicze, Łękawowie
i in. Oznaczało to klęskę demograficzną na nienotowaną
dotąd skalę, której skutki przezwyciężano w późniejszych
latach z najwyższym trudem, zaludniając i odbudowując
miasto niemal od nowa4.
Klęska Szwedów i ucieczka z kraju Stanisława Leszczyńskiego nie doprowadziły do zaprzestania walk. Na
przeszkodzie temu stanęły niefortunne próby Augusta II
wzmocnienia władzy królewskiej w oparciu o wojska saskie, co w 1715 r. zjednoczyło przeciwko niemu szlachtę (konfederacja tarnogrodzka), przedłużając wojnę domową. W 1714 r. oddziały saskie ponownie pojawiły się
na Sądecczyźnie (ostatnia informacja o ich obecności
na tym terenie pochodzi z roku 1716), po czym nastąpiło kilkanaście lat spokojniejszych, zmąconych na nowo
w 1733 r. podwójną elekcją Stanisława Leszczyńskiego
i Augusta III Wettyna. W nowym sporze o tron szlachta sądecka popierała Leszczyńskiego, ale Sas, mający w tych
stronach stronnika w osobie Teodora Lubomirskiego,
zwalczającego ongiś zacięcie jego ojca, dysponował argumentem przeważającym w postaci oddziałów saskich
i rosyjskich ściągniętych przez starostę spiskiego i wojewodę krakowskiego pod Wawel, które wspierając Wettyna, plądrowały m.in. okolice Starego Sącza.
Odnotowując największe klęski elementarne i nieszczęścia, jakich doznał Stary Sącz w XVIII w., wspomnieć należy jeszcze o szczególnych wypadkach, jakie miały miejsce
w 1743 r. w związku z piromańskimi skłonnościami Franciszka Michewskiego, kilkakrotnie bezkarnie podkładającego ogień pod domy mieszczan. Ostatnią tego rodzaju
próbę podpalacz podjął w Wielki Piątek. Wtedy też, pochwycony po z trudem ugaszonym pożarze, stanął przed
ławą sądową, przyznając się do winy dopiero wówczas,
gdy – jak pisze Wiktor Bazielich – „kat wziął go w swoje obroty”. Przyznanie się do zbrodni podpalenia osta-

tecznie przypieczętowało los nieszczęśnika. Skazany na
śmierć, został ścięty i spalony na Miejskiej Górze, w czym
dopatrywać się można symbolicznego zastosowania odwiecznej zasady „oko za oko, ząb za ząb”5.
Zaistniały regres gospodarczy objawił się w Starym Sączu m.in. spadkiem liczby warsztatów rzemieślniczych
oraz groźbą likwidacji niektórych cechów. Kryzys był głęboki, ale symptomy poprawy w ekonomice miasta pojawiły się dość wcześnie – w trzecim i czwartym, a przede
wszystkim w piątym dziesięcioleciu XVIII stulecia, co uwidoczniło się stosunkowo licznymi przyjęciami do terminu
w cechu krawieckim, a także odnowieniem statutu cechowego kuśnierzy w 1748 r., zatwierdzonego przez ksienię
klasztoru Klarysek Teresę Jolantę Zborowską6.

Ostatnie lata doby staropolskiej zaznaczyły się w historii Starego Sącza ponownym kryzysem. Bezpośrednie
przyczyny tego stanu rzeczy wynikały z ogólniejszej sytuacji politycznej, jaka wytworzyła się po objęciu tronu polskiego przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, wynikając z silnej opozycji konserwatywnego odłamu szlachty
przeciwnej reformom króla i familii Czartoryskich szukającej poparcia w Rosji, doprowadzając ostatecznie do zawiązania w Barze na Podolu w lutym 1768 r. konfederacji
pod hasłami obrony wiary, wolności i starodawnych praw
szlacheckich.
Sądecczyzna włączyła się do ruchu konfederackiego
30 czerwca 1768 r., kiedy to w Piwnicznej powstał w duchu jego wskazań związek utworzony przez szlachtę powiatu sądeckiego i czchowskiego. Jako pierwszy z marszałków konfederackich przebywał w Starym Sączu Józef
Bierzyński, dokonujący ze swoim oddziałem uciążliwych
rekwizycji; później Michał Dzierżanowski i Tomasz Wilkoński „rozbiwszy namioty nad Popradem i w samym mie-
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Napoleon Orda, Stary Sącz czyli Sandecz, 1873-1883
ście [Starym Sączu]”7. Ponownie o konfederatach w Starym Sączu słyszymy w marcu i kwietniu 1770 r., kiedy
to czyszczący broń ślusarczyk Kasper Kwiatkowski nieumyślnie spowodował śmierć Katarzyny Łatkiewiczówny.
W tym też czasie w okolicach miasta doszło do zwycięskiego starcia barszczan z oddziałem rosyjskim, o którym
Antoni Hulewicz w swoim pamiętniku napisał: „Pod Starym Sączem krótka była potyczka przez godzin trzy, siedemnastu dostaliśmy”8.
Wiosną i latem 1770 r. swoją obecność na terenie przygranicznym zaznaczył Kazimierz Pułaski, który 12 kwietnia pobił Rosjan pod Konieczną w Beskidzie Niskim;
zmuszony na początku sierpnia po walkach w okolicach
Izb i Wysowej do wycofania się na terytorium austriackie, skąd powrócił na terytorium polskie, przebywając
przez jakiś czas obozem pod klasztorem Klarysek na
Podmajerzu9.
Po barszczanach w Starym Sączu i w okolicy przebywały wojska królewskie oraz grasowały rosyjskie. Zachowanie tych ostatnich ks. Jan Sygański opisał następująco:
Przejeżdżając ostatni raz zajadliwa za Konfederatami Moskwa, w wilję Najśw. Panny Anielskiej
(1. sierpnia 1771 r.) z wielkim szturmem dobywali się do furty i kraty, pytając się o Konfederatów i konie pańskie, chcąc ich wziąć, bili. I wiązać chcieli Ichmościów księży, i służącego mocno
zbili, aby im koniecznie co wydali. Lecz cudem
P. Boga i św. Matki przecie odstąpili. Ale jednakowoż kilkanaście złotych dać Jejmość Panna Ksieni musiała; wina, miodu, gorzałki niemało popili
i flaszki potłukli. Prowiant wielki za sobą posłać
do Cieniawy kazali, odpowiadając straszną egzekucyą, jeśli na godzinę 11-tą nie stanie. Co Jejmość Panna Ksieni wykonać musiała, bo na ten
czas wzięli w areszt do obozu ze sobą JMC pana
rządcę. I był w obozie, póki Jej mość Panna Ksieni
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prowiantu nie odstawiła10.
Działania wojenne prowadzone
w okresie konfederacji barskiej przyczyniły się do ponownego zubożenia
mieszkańców Starego Sącza. Straty samego tylko klasztoru Klarysek
szacowano na olbrzymią kwotę ponad 700 tys. złp., co zarówno ks.
Władysław Chotkowki, jak i Wiktor
Bazielich nie bez podstaw uznali za
sumę kilkakrotnie przewyższającą
ówczesne możliwości gospodarcze
ciągle bogatego skądinąd konwentu
starosądeckiego11.

Sukcesy Starosądeczan na
Festiwalu Folkloru Górali Polskich
w Żywcu

1. W. Bazielich, Historie starosądeckie,
Kraków 1965, s. 96 – 108; F. Kiryk, Dzieje
miasta w okresie staropolskim, [w:] Historia Starego Sącza od czasów najdawniejszych do 1939 roku, pod red. H. Barycza,
Stary Sącz 2007, s. 121–123.
2. Ks. J. Sygański T.J., Arendy klasztoru
starosandeckiego w XVI i XVII wieku, Lwów
1904, s. 84
3. F. Kiryk, Dzieje miasta w okresie staropolskim..., s. 123.
4. Tamże. Zob. także W. Bazielich, Historie..., s. 108.
5. W. Bazielich, opisując próby podpaleń,
odmalował przy tej okazji ciekawą scenę:
„Urząd burmistrzowsko-radziecki nakazał odprawiać warty nocne. Na jakiś czas
przycichło i ludność zaczynała już spokojniej sypiać nocami, gdy w Wielki Piątek
podczas procesji spostrzeżono ogień.
Uderzono zaraz w dzwony na alarm i tłum
wiernych wybiegł z kościoła na ratunek
miasta. Według ówczesnego zwyczaju jeden z rajców, Franciszek Przybyłowicz, na
podobieństwo Chrystusa dźwigał wielki
krzyż, do którego był przywiązany powrozami. Gdy powstała panika i rozległy się
krzyki, że płonie także jego dom, przeciął
ktoś krępujące go powrozy i pan rajca pobiegł za innymi ratować swój dobytek”.
Zob. tenże, Historie…, s. 115.
6. F. Kiryk, Dzieje miasta w okresie staropolskim…, s. 69–70.
7. Tamże, s. 126.
8. A. Wasiak, Konfederacja barska na Sądecczyźnie, Nowy Sącz 1994, s. 97.
9. Tamże, s. 96, 98–99.
10 Ks. J. Sygański T.J., Arendy klasztoru
starosandeckiego…, s. 109.
11. Ks. W. Chotkowski, Historya polityczna
dawnych klasztorów panieńskich w Galicyi 1773–1848, Kraków 1903, s. 51; W. Bazielich, Historie…, s. 179.
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Artykuł jest autorską kompilacją
fragmentów z przygotowywanej na
jesień 2020 r. książki "Historia Starego Sącza w zarysie".

Tydzień Kultury Beskidzkiej to wielki, międzynarodowy festiwal folklorystyczny. W tym roku, w nowej, pandemicznej formule on-line Zespół Starosądeczanie został doceniony aż w dwóch kategoriach.
Przedstawiciele różnych grup polskich górali: Podhalanie, Orawianie, Babiogórcy, Zagórzanie, mieszkańcy Beskidów – Śląskiego, Żywieckiego i Sądeckiego, a także Biali Górale z okolic Łącka, Czarni Górale znad Popradu oraz
Górale Czadeccy wzięli udział w 51. Festiwalu Folkloru Górali Polskich on-line. Konkurs ten zwykle odbywa się w Żywcu podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. W 2020 roku został po raz pierwszy przeprowadzony w internecie.
Obejmował on wyłącznie kategorie: kapel, grup śpiewaczych, solistów – instrumentalistów i śpiewaków, multiinstrumentalistów, mistrzów i uczniów.
Zespół regionalny Starosądeczanie został nagrodzony w 2 kategoriach:
• III miejsce w kategorii Grupy Śpiewacze oraz nagrodę pieniężną
w kwocie 400 zł otrzymała żeńska grupa śpiewacza Regionalnego Zespołu Starosądeczanie ze Starego Sącza,
• II miejsce w kategorii Mistrz i Uczeń oraz nagrodę pieniężną w kwocie 600 zł otrzymał Marek Zięba ze Starego Sącza – skrzypce (uczniowie: Emilia Nalepa ze Starego Sącza i Jan Długosz ze Starego Sącza).
– To dla nas podwójne wyróżnienie, gdyż nie mieliśmy zbyt dużo czasu na
to, aby się przygotować. Występ nagraliśmy po dwóch próbach – podkreśla
Marek Zięba.
– COVID-19 zupełnie pomieszał nam plany. Nie dosyć, że nie mogliśmy
uczestniczyć w wielu wydarzeniach kulturalnych w kraju i zagranicą, to jeszcze przez pewien czas nie moglismy nawet ćwiczyć. Na szczęście sytuacja
wraca do normy i już 15 września planujemy rozpocząć reguralne próby,
aby nasza dotychczasowa praca nie została zaprzepaszczona, zwłaszcza
że zaczęliśmy ćwiczyć nowe układy taneczne. Wszyscy członkowie zespołu,
młodzież i starostowie nie mogą doczekać się spotkania na próbach. Jeżeli
wszystko się unormuje, to mamy w planach nagranie nowej płyty – dodaje
Elżbeta Sroka, współzałożycielka i instruktorka „Starosądeczan”. (WW)
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Narodowe Czytanie w Starym Sączu
W całym kraju, a także poza jego granicami, odbyło się już po raz dziewiąty Narodowe Czytanie czyli akcja promująca czytelnictwo i przypominająca najważniejsze dzieła literatury polskiej. W tym roku lekturą była „Balladyna” Juliusza Słowackiego, zaliczana do kanonu dramatów romantycznych.

W
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Starym Sączu Narodowe Czytanie odbyło się
w ogrodach starosądeckiej Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej,
z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności w związku z trwającym
stanem epidemii.
„Balladynę” czytali: Wojciech Lasek
z Gniazda (Juliusz Słowacki) dyrektor ZOFAS Barbara Porębska (Balladyna), burmistrz Jacek Lelek (Kirkor),
zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki
(Starzec), radny Rady Miejskiej Sławomir Szczepaniak (Goniec, dzieci, śpiew duchów), sekretarz
Daniel Śmierciak (Grabiec,
Szlachta), radna Julia Dziedzic (Chochlik, Kobieta),
poetka Danuta Sułkowska (wdowa), kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy Joanna Homoncik (Goplana, Kobieta),
Piotr Dyrek (Kostryn, Filon),
dyrektor MZGK Ryszard Niejadlik (Pustelnik, Gralon) oraz kierownik
OPS Franciszek Tudaj (Skierka). Nad
wszystkim czuwała dyrektor biblioteki
pani Monika Jackowicz-Nowak.
Akcja Narodowe Czytanie jest organizowana przez prezydenta RP
od 2012 roku. Została zainicjowana
wspólną lekturą „Pana Tadeusza”
Adama Mickiewicza. Rok później w całej Polsce odbyło
się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji czytano
kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę”
Bolesława Prusa, „Quo
vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława
Wyspiańskiego, „Przedwiośnie”
Stefana Żeromskiego i – w ubiegłym
roku – polskie nowele. – Wierzę, że
w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy
epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej
satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych
największych pisarzy – napisał Prezydent RP Andrzej Duda w liście zachęcającym do współtworzenia akcji.
(red)
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Starosądeckie ciekawostki
W czasie letnich wakacji ukazał się arcyciekawy przewodnik ekoturystyczny „Stary Sącz – Karpackie miasteczko
z klimatem” autorstwa Marka Styczyńskiego. Publikacja ta, licząca aż 156 stron była koordynowana przez Wojciecha Knapika, Marcina Marczyka i Ewelinę Wiśniewską z Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari.
Przewodnik, w niebanalnej szacie graficznej i w ciekawy
sposób, prezentuje atrakcje turystyczne całej gminy. Jest wypełniony praktycznymi informacjami, które zachęcają do odwiedzenia naszego regionu. Nie zabrakło też w nim licznych
ciekawostek, zwłaszcza tych mniej znanych. Poniżej prezentujemy kilka z nich, które dla naszych Czytelników wybrał Marcin Marczyk.
Tradycje kolarskie w Starym Sączu
Z regionu wywodzi się słynny kolarz Jan Magiera. To wielokrotny mistrz Polski, dwukrotny Olimpijczyk (1964, 1968),
pięciokrotny uczestnik Wyścigu Pokoju oraz wielu innych zawodów i kolarskich przedsięwzięć. Był niezwykle popularnym
sportowcem, na cześć którego wypisywano na transparentach: „Janek Magiera Polskę rozwesela”. Jan Magiera urodził
się w 1938 r. w Jelni, ale od wielu lat mieszka w Mostkach, na
przedmieściach Starego Sącza.
Oficyna Raczków
Obowiązkowym punktem spaceru po Rynku jest dom Józefa Raczka, nazywany Oficyną Raczków (Rynek 21). Warto
wejść do magicznej sieni, której ściany i sufit zdobią fantazyjne malowidła, przedstawiające bogactwo kultury i dziedzictwa Starego Sącza. Dzieje kamienicy nadają się na kanwę
filmu. W latach 1878–1882 Wawrzyniec Cycoń, burmistrz
Starego Sącza prowadził tu zajazd z karczmą, a na początku XX w. w budynku mieściła się restauracja i Hotel Szczawnicki, urządzone przez nowego właściciela kamienicy, Czecha
Jozefa Strakę. Malowidła oraz drewniane rzeźby, które można zobaczyć na podwórku, pozostawił po sobie Józef Raczek
– malarz, filmowiec, fotografik, poeta, folklorysta, muzealnik
i działacz społeczny, który wprowadził się tu po powrocie do rodzinnego Starego Sącza w latach 70. XX w. Pan Józef chodził
po mieście w sukiennym płaszczu Lachów sądeckich i znał
wszystkich okolicznych artystów, wśród nich była też niezwykle ceniona obecnie prymitywistka Maria Wnęk, nazywana
sądeckim „Nikiforem w spodnicy”. Pani Maria pomieszkiwała
w słynnym pokoju „Pod Muzami”. Tło niektórych jej dzieł wyszło spod pędzla Jozefa Raczka, a pośród malowideł, które
znajdują się na oficynie, jest prawdopodobnie kilka autorstwa
samejWędrówki
Marii
Wnęk. […]
Stary Sącz
po Starym Sączu
5
Malowidła mistrza Raczka można uznać za najstarsze murale w tej części Karpat i oryginalne
przejawy modnego dziś
street artu.
Wszystkie drogi prowadzą do… Rynku!

Karpackie miasteczko z klimatem

ludowej i pamiątek bogatej historii miasta, pochodzących m.in. z wizyty papieża Jana Pawła II w 1999 r. Zobaczymy tu
izbę poświęconą ks. Józefowi Tischnerowi oraz pamiątki związane z Jadwigą
Szayer (Adą Sari). Z Domem na Dołkach
sąsiaduje (już przy ulicy Kopernika) bliźniacza kamieniczka, w której mieścił się
przed wojną doskonały lokal – restauracja
Finderów. Bywała w niej cała elita miasta
i wszyscy goście, m.in. adiutant marszałka Józefa Piłsudskiego generał Bolesław
Wieniawa-Długoszowski.

Oficyna Raczków, fot. E. Wiśniewska

w pięknej, krytej gontem kamienicy pod
nr 6. Jest to najstarszy budynek przy Rynku, który jako jedyny przetrwał wielki
pożar z 1795 r. i zachował XVII-wieczny,
barokowy charakter. Kamienica nosi nazwę Dom na Dołkach, którą zawdzięcza
umieszczeniu jej w najniższym (kiedyś)
miejscu placu, albo – jak mówi inna legenda – pochodzi ona od dołów wykopanych w podziemiach budynku przez
miejscowego garbarza. Przed wojną kamienica była własnością bogatej rodziny
żydowskiej Steinreichów, która prowadziła
w tym miejscu winiarnię. W urządzonym
po wojnie przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza muzeum zgromadzono ok. 2000 eksponatów, w tym wiele
cennych starodruków, wyrobów sztuki

Muzeum czynne: V–VI i IX, wt.–sb. 10.00– 15.00, nd.
10.00–13.00, VII–VIII wt.–sb. 10.00–17.00, nd. 10.00–
15.00, X–IV wt.–nd. 10.00–13.00. W poniedziałki i dni
świąteczne (z wyjątkiem 1 i 3 maja) muzeum zamknięte; tel. 18 446 00 94, www.muzeum.stary.sacz.pl

Autoportret Józefa Raczka, fot. B. Kiwak
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Kolej transkarpacka
Trasa kolejowa łącząca Kraków – przez Tarnów, Nowy Sącz, Stary
Sącz i Muszynę – z węgierską linią kolejową
była budowana w latach
1874–1876. Oddano ją
do użytku 18 sierpnia
1876 r. – w dniu uro-
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dzin i imienin cesarza
austriackiego Franciszka Józefa II. W chwili uruchomienia miała 145
km długości i nazywana
była linią tarnowsko-leluchowską. Zbudowanie tej
trasy umożliwiło połączenie kolejowe z Krynicą,
gdzie do dzisiaj kończy
się linia kolejowa. Niezwykle barwną historię
ma tunel kolejowy w okoStary Sącz
licach Żegiestowa. Udostępniono go 18 sierpnia 1876 r. jako element
nowej linii z Nowego Sącza do Leluchowa, zaprojektowany i zbudowany przez Najjaśniejszą Kommisyę ck
wiedeńskiego Zarządu Budowy Kolei. Przy budowie pracowali robotnicy sprowadzeni z Triestu we Włoszech i wielu z nich
zostało w okolicy, o czym zaświadcza tzw. cmentarz włoski
we wsi Andrzejówka. Budowniczym pomagali miejscowi chłopi, wynajęci do wywozu ziemi i kamieni z wykopu. Podczas
budowy tunelu w Żegiestowie zginęło ok. 120 ludzi, głównie
miejscowych robotników najemnych. W czasie II wojny światowej tunel był dwa razy wysadzany w powietrze; po raz pierwszy przez Wojsko Polskie w 1939 r., a później przez Niemców
w 1945 r. Tunel ma 513 m długości i owalny wjazd wykończony kamiennymi klińcami. Wewnątrz wybudowano kilka wnęk
ucieczkowych. Łuk tunelu ma promień 300 m, a pociągi mogą
się w nim poruszać z maksymalną prędkością do 60 km na
godzinę.
Karpackie miasteczko z klimatem
Przewodnik ekoturystyczny

Marek Styczyński

redakcja: Dominika Zaręba

Starosądecka Bogurodzica
Jak głosi legenda, o której ziarno prawdy zaciekłe boje toczą historycy i miłośnicy Starego Sącza, w klasztorze Klarysek
stworzono lub najwcześniej kultywowano tradycję śpiewu mistycznej i muzycznie niezwykłej pieśni polskiego rycerstwa –
Bogurodzicy. Najdawniejsza polska pieśń religijna, uznawana
za hymn narodowy, brzmi potężnymi alikwotami, a w dawnych
czasach porywała do heroicznych czynów polskich rycerzy.
Bogurodzicę śpiewano wg Jana Długosza w 1410 r. pod Grunwaldem jako carmen patrium (pieśń ojczystą). To arcydzieło jest do dzisiaj wielką, a przy tym zagadką naszej kultury,
prowokuje do spekulacji i artystycznych przetworzeń. Bogurodzica jest rodzajem śpiewanej modlitwy błagalnej do Matki Boskiej o pomoc i do Chrystusa, aby przez wzgląd na Jana
Chrzciciela dał ludziom zbawienie. Tekst Bogurodzicy uznaje
się za mistrzowski wiersz o cechach arcydzieła literackiego
i poezji melicznej (śpiewanej). W warstwie muzycznej Bogurodzica nawiązuje do hymnu greckiego, przyjętego w liturgii
wschodniej. Powstanie Bogurodzicy datuje się na okres między XI a XIV w., ale najpewniej na wiek XIII. Biorąc pod uwagę
muzyczne źródła Bogurodzicy, jej liturgiczny charakter i czas,
w jakim powstała, można pokusić się o tezę, że klasztor Klarysek węgierskiej księżnej Kunegundy i trudny okres najazdów
tatarskich mogły sprzyjać stworzeniu tego typu pieśni. (red)

Jesienny Festiwal Teatralny w Starym Sączu odwołany
nych, wiemy już niestety, że
Jesienny Festiwal Teatralny
nie mógłby być zrealizowany
w formule takiej jak dotychczas, czyli przy pełnym obłożeniu publiczności.
Realizacja zwrotów za bilety nastąpi maksymalnie
w ciągu 30 dni (w praktyce powinno to być około 14
dni).
W przypadku zakupu biletów w punkcie sprzedaży
po zwrot pieniędzy należy
zgłosić się osobiście do Informacji Turystycznej w Starym Sączu (Plac Św. Kingi
2), najwcześniej 15 września
2020. (red)

Z powodu trwającego stanu
epidemicznego, Jesienny Festiwal Teatralny w Starym Sączu został przełożony na rok
2021.
– Po gruntownym i wszechstronnym
przeanalizowaniu
uwarunkowań i perspektyw rozwoju sytuacji epidemicznej na
Sądecczyźnie, z żalem podjęliśmy jednomyślną decyzję o odwołaniu 24. Jesiennego Festiwalu Teatralnego – poinformowali
organizatorzy. – Po opublikowaniu przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego nowych zasad, obowiązujących
przy organizacji imprez kultural-

Pytania do młodzieży
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu
włączyło się do badań na temat spędzania wolnego czasu przez młodzież. Badanie odbywać się będzie w innowacyjnej formule, m.in. w oparciu o specjalną stronę na
Facebooku, gdzie uczestnicy mogą wymieniać się informacjami dot. spędzania wolnego czasu.

Pytania na które szukamy odpowiedzi:
1. Jak wygląda twój dzień w tygodniu, czy możesz krótko
opisać, co robisz rano, po południu?
2. Jak wyglądają twoje weekendy, jak je spędzasz?
3. Ile w ciągu dnia masz czasu wolnego?
4. Jak kontaktujesz się ze znajomymi w czasie wolnym,
np. po szkole, a jak np. w trakcie wakacji? Dlaczego tak,
a nie inaczej?
5. Jak często spotykasz się ze znajomymi w tym czasie,
co robicie wspólnie? Dlaczego?
6. Jakie relacje, ogólnie rzecz biorąc, utrzymujecie w gronie znajomych (bliskie, dystans)?
7. Do jakich miejsc lubisz wracać? Co Cię do nich
przyciąga?
8. Kiedy spędzasz czas wolny ze znajomymi i przyjaciółmi
to w jakich miejscach?
9. Co jest w nich ciekawe, a czego w tych miejscach
brakuje?
10. Gdzie czas spędzają twoi rówieśnicy, którzy nieko-
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niecznie są Twoimi znajomymi?
11. Co robisz najchętniej w czasie wolnym ze znajomymi?
12. Co robisz sam/a?
13. Czy masz dorosłych znajomych, którzy są mieszkańcami Starego Sącza i z którymi utrzymujecie dobre relacje?
Jak byś opisał/a tę znajomość?
Nasze pytania badawcze:
1. Jakie są samodzielne aktywności podejmowane przez
starosądecką młodzież? Dlaczego je podejmują?
2. Na czym opiera się identyfikacja młodzieży z danym
miejscem? Jakie miejsce jest „swojskie i ciekawe” dla młodzieży ze Starego Sącza i okolic?
3. W co młodzież ze Starego Sącza i okolic chętnie się angażuje, co jest dla niej istotne?
4. Jakie są relacje młodzieży z rówieśnikami i dorosłymi oraz jakie relacje powinny panować w miejscu spotkań
młodzieży?
5. Jakie potrzeby powinno zaspokajać miejsce spotkań
dla młodzieży (program, założenia)?
Uczestnicy badania i ich pozyskanie:
1. Młodzież w wieku 14-20 lat – rekrutacja metodą kuli
śnieżnej (jedni przyciągają drugich). (red)

WIZUALIZACJA CKIS

– Projekt badawczy ma charakter diagnozy potrzeb
i oczekiwań dzieci oraz młodzieży w związku z rozwojem
programu działań edukacyjnych i animacyjnych Centrum
Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. Projekt jest realizowany we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie. Badanie społeczne ma charakter jakościowy i jest związane z prowadzeniem warsztatów, wywiadów,
ankiet oraz przesyłaniem zdjęć. Badanie będzie realizowane we wrześniu i październiku 2020 roku przez zespół pracowników i współpracowników Centrum Kultury i Sztuki im.
Ady Sari w Starym Sączu – dodaje Justyna Liszkowska.
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Sportowe rywalizacje w czasach pandemii
III edycja Biegu i Marszu o Puchar
Miejskiej Góry w Starym Sączu przeszła do sportowej historii Starego Sącza. – Gdy po raz pierwszy wspólnie
z Julią Dziedzic odwiedziliśmy Burmistrza Starego Sącza, Jacka Lelka z pomysłem zorganizowania biegu i marszu
nie spodziewaliśmy się, że będziemy
kontynuowali co roku organizowanie
kolejnych edycji. Ale pierwszy bieg pokazał, że nasza Miejska Góra ma potencjał do uprawiana sportu biegowego. Dlatego i w tym roku po rozmowach
z Burmistrzem zaczęliśmy przygotowania do III edycji – mówi Sławomir Szczepaniak, koordynator biegu, a zarazem
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Starego Sącza Sławomir Szczepaniak.
– Czasu nie było dużo, ponieważ sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała, że nie wiedzieliśmy, co będzie
za miesiąc, czy będzie można zorganizować biegi. Ale pod koniec lipca zapadała decyzje, że robimy i tak poszło.
Przygotowaliśmy plan organizacyjny
(sponsorzy, plakaty, system pomiarowy
i ruszyły zapisy). Z dnia na dzień lista
startowała wydłużała się o zawodników. W tym roku mieliśmy zawodników
z Austrii, Słowacji i oczywiście z naszego kraju. Przyjechali do nas z Krakowa,
Rzeszowa i okolicznych miejscowości
i powiatów – dodaje Julia Dziedzic, koordynator biegu oraz Radna Rady Miejskiej Starego Sącza.
6 września od samego rana zaczęliśmy przygotowania do organizacji
Biura Zawodów, znakowanie tras na
16 km oraz 5,5 km. Dzięki współpracy z wolontariuszami mogliśmy liczyć
na pomoc w biurze zawodów oraz przy
przygotowywaniu i wydawaniu pakietów startowych, a także wydawaniu
22 lipiec – sierpień  2020

poczęstunku.
Wzorowo układała się współpraca
z Urzędem Miejskim Starego Sącza,
Zakładem Gospodarki Komunalnej
w Starym Sączu, Nadleśnictwem Stary
Sącz i Ochotniczą Strażą Pożarną Stary
Sącz, a to jest bardzo ważne, aby można było profesjonalnie przeprowadzić
zawody.
Na linii startu zgromadziło się około
100 zawodników startujących w trzech
konkurencjach. Wśród nich obecni byli
Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza,
który po raz trzeci wystartował w marszu NW, Zastępca Burmistrza Kazimierz Gizicki i Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz Paweł Szczygieł. Trasa
do pokonania to 16 km w stronę Gołkowic Dolnych, a druga trasa to 5,5 km
wyłącznie po ścieżkach, które zostały wybudowane w roku 2018. Pogoda,
dla biegaczy była wymarzona, temperatura sprzyjała rekordom tras. Oprawę muzyczną przygotował Pan Ryszard
Garwol, a nad przebiegiem zawodów
czuwał Francesco (Franciszek Bartula).
Na koniec zawodów odbyła się oczywiście dekoracja najlepszych zawodników z poszczególnych dystansach,
Puchary, statuetki i nagrody wręczali
Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza,
Zastępca Burmistrza Kazimierz Gizicki,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz
Paweł Szczygieł, Sławomir Szczepaniak
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Starego Sącza oraz Julia Dziedzic Radna Rady Miejskiej Starego Sącza. Zgodnie z tradycją odbyło się również losowanie upominków od organizatorów
dla wszystkich uczestników biegów.
W imieniu organizatorów zawodów
Burmistrza Starego Sącza, LGD Brama
Beskidu i Nadleśnictwa Stary Sącz –
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składamy podziękowania dla tegorocznych sponsorów oraz osób wspierających nas w przygotowaniu III edycji.
Podziękowania przesyłamy dla: Pani
Barbary Edelmuller-Generaux – Batim Transport Międzynarodowy i Spedycja sp z o.o. sp. k, Pana Ryszarda
Niejadlika – Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Starym Sączu, FHU
Andrzej Ligara, Biurowiec reklama
i poligrafia Stary Sącz, Rynek 9, Pana
Pawła Szczygła – Nadleśnictwo Stary
Sącz, Pana Jacka Mamali – Auto-Serwis Stary Sącz, Pana Wojciecha Kulaka
– Bank Spółdzielczy w Starym Sączu,
Pana Stanisława Pasonia – Chłopa
i Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego, Piekarni EPI Edward Stawiarski Stary Sącz, Sądeckim Wodociągom Nowy Sącz oraz Zakładu produkcji
wody ,,Muszynianka”.
Dziękujemy również wolontariuszom
z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
i strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu.
Patronat medialny nad zawodami objęli: portal internetowy Starosądeckie.
info – Pani Aneta Mamala oraz Kurier
Starosądecki – redaktor naczelny Wojciech Waliszewski. Dziękujemy!
Miło nam również podziękować Panu
Dariuszowi Ptakowi – za przygotowanie
relacji internetowej oraz filmu z biegu.
W imieniu koordynatorów dziękujemy
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam przy organizacji III
edycji i oczywiście już teraz zapraszamy na kolejną, już IV na początku września 2021. Będą niespodzianki!!!
Dziękujemy!
Julia Dziedzic, Sławomir Szczepaniak

FOT. Wojciech Waliszewski

KURIER

lipiec – sierpień  2020 23

