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Wspólna zabawa  
Przez cały ostatni weekend sierpnia płyta starosądec-
kiego rynku tętniła życiem. Na Jarmarku Rzemiosła, 
na stu kramach można było kupić oryginalne wyroby, 
które oferowali rzemieślnicy z Polski, Słowacji i Węgier.
Rzeźby, malarstwo na szkle i drewnie, haft, koronki, bi-
żuteria i ceramika artystyczna to tylko niektóre z wyro-
bów, które cieszyły się największym zainteresowaniem. 
Również amatorzy regionalnych smakołyków mogli zna-
leźć coś dla siebie jak chleb wiejski z łopaty, podpłomy-
ki, orkiszowe pierogi i naleśniki, czy węgierski gulasz. Nie 
mogło też zabraknąć tradycyjnego smalcu i kwaszonych 
ogórków.  Podczas Jarmarku prezentowana była również 
wystawa projektów zrealizowanych w ramach programu 
współpracy trans-granicznej między Polską a Słowacją.  
Imprezę w ramach projektu „Stary Sącz i Lewocza - kar-
packie miasteczka z klimatem” organizował Urząd Miej-
ski w Starym Sączu, we współpracy z Centrum Kultury i 
Sztuki im. Ady Sari. 
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   Słowem naczelnegoW numerze:

Gdyby ślimak mógł mówić, 
zbeształby unijnych urzędni-

ków. Niestety, nie może, gdyż stał 
się rybą, w dodatku słodkowodną, 
a jak wiadomo, ryby głosu nie mają. 
Ślimaka do kręgowców zakwalifiko-
wali jakiś już czas temu unijni urzęd-
nicy. Pomysł absurdalny, ale podyk-
towany ludzkim interesem. Dzięki 
tej decyzji, Francja może dotować 
hodowlę swoich mięczaków. Z rów-
ną troską unijni urzędnicy podeszli 
do marchewki, która jest już owo-
cem. Zmianę wymusiło lobby por-
tugalskie, aby umożliwić rodzimym 
producentom sprzedaż marchewko-
wej konfitury. Niebawem dostanie 
się robakom. Unia wygospodarowa-
ła bowiem 3 miliony euro na projekt 
pod nieco tajemniczą nazwą: Insek-
ty jako nowe źródło protein.

Zdaniem unijnych ekspertów 
spożywanie świeżych oraz 

przetworzonych robaków może zapo-
biec brakowi żywności i przyczynia 
się do ochrony środowiska natural-
nego. Twórcy projektu podkreślają, 
że koniki polne, szarańcza oraz inne 
insekty są bardzo zdrowe i pożyw-

ne. Na poparcie swoich argumentów 
podkreślają, że konik polny dostar-
cza 20 proc. protein i jedynie 6 proc. 
tłuszczu, podczas gdy chuda wołowi-
na dostarcza 24 proc. protein oraz 
18 proc. tłuszczu. Zwolennicy tego 
typu diety zapewniają, że robaki są 
podobne do owoców morza i wy-
starczy tylko atrakcyjnie je przygo-
tować. Podobno najłatwiej przyrzą-
dzić larwy barciaka (gatunek ćmy). 
Wystarczy wrzucić je do garnka na 
roztopione masło z czosnkiem. Pro-
cedura jest dokładnie taka, jak przy 
duszeniu małych, obranych już kre-
wetek – dwie minuty i danie goto-
we. A jaka oszczędność, pożywność 
i zdroworozsądkowe, najlepiej neu-
tralne płciowo, podejście do spraw 
ochrony środowiska! Jednak, aby 
ostudzić nieco zapał do tych no-
wości kulinarnych, dodam, że przy-
rządzenie świerszczy jest podobno 
dużo bardziej pracochłonne. Cieka-
we, jak na te informacje zareaguje 
starosądecki targ? 

Wojciech Waliszewski
red. naczelny Kuriera Starosądeckiego
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Liczba, która cieszy

1.020.012 zł 
Tyle wyniesie dofi nansowanie pro-

jektu „Przebudowa systemów grzew-
czych i termomodernizacja SP 1 w 
Starym Sączu i SP w Moszczenicy Niż-
nej”, w ramach Regionalnego Progra-
mu Województwa Małopolskiego.       

W okresie wakacyjnym odbyły 
się dwa plenarne posiedzenia 

Rady Miejskiej w Starym Sączu. W po-
niedziałek 25 lipca br. odbyła się 10. 
sesja. Burmistrz Marian Cycoń i radni 
gościli na niej międzynarodowe grono 
artystów plastyków, którzy na VI Mię-
dzynarodowy Plener Malarski - Sym-
pozjum Kultur Lokalnych Stary Sącz 
2011, przyjechali z kilku krajów Euro-
py i Azji, od Hiszpanii po Japonię. Ar-
tystów przedstawiał komisarz plene-
ru - prof. Marian Nowiński. Natomiast 
o wrażeniach z pobytu w grodzie św. 
Kingi, a także postrzeganiu tzw. kul-
tury lokalnej mówił Gianluca Tedaldi.

W prezentacji swojej działalności i 
urzędu gminy burmistrz Marian Cycoń 
przedstawił najważniejsze realizowa-
ne na terenie gminy inwestycje i zada-
nia, m.in. przedmiot i zakres robót na 
rzece Poprad w Barcicach, termomo-
dernizację budynków: Szkoły Podsta-
wowej im. ks. prof. J. Tischnera w Sta-
rym Sączu i Szkoły Podstawowej im. 
ks. prałata płk T. Dłubacza w Mosz-
czenicy Niżnej. Poinformował też rad-
nych o przyznanych gminie z budżetu 
województwa pieniądzach na moder-
nizację dróg dojazdowych do pól - 
związanych z wyłączeniem z produk-
cji gruntów rolnych oraz przedstawił 

pracowników Urzędu Miejskiego wy-
znaczonych do obsługi zebrań wiej-
skich i zebrań mieszkańców osiedli w 
mieście. Pokazywano też katastrofal-
ne skutki nawałnicy w nocy z 19 na 
20 lipca oraz inne problemy wynika-
jące z długotrwałych, ulewnych desz-
czy. Tę część prezentacji referował 
przewodniczący Rady Miejskiej Kazi-
mierz Gizicki. 

 Natomiast prezentację przedsię-
wzięć i zasobów Centrum Kultury i 
Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu 
omawiała dyr. Monika Zagórowska. 

Zaproszona na sesję lek. med. 
spec. kardiolog - Anna Kwak-Deja po-
informowała zebranych o przygoto-
waniach do uruchomienia poradni 
kardiologicznej (z zabiegami refundo-
wanymi przez NFZ) w przychodni przy 
ul. Królowej Jadwigi 20.

 Podczas posiedzenia podjęto 12 
uchwał, m.in. o zmianie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Stary 
Sącz na lata 2011 - 2021 (w związ-
ku ze zmianami limitów wydatków na 
planowane i realizowane przedsię-
wzięcia); zmianie budżetu Gminy Sta-
ry Sącz na 2011 r.; udzielenia pomocy 
fi nansowej Powiatowi Nowosądeckie-
mu na remont pobocza drogi powia-
towej Barcice – Wola Krogulecka; wy-

znaczeniu miejsc wydobywania żwiru 
w granicach powszechnego korzysta-
nia z wód; udzieleniu dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytków.

 W poniedziałek 22 sierpnia br. od-
była się 11. sesja w tej kadencji Rady 
Miejskiej, zwołana w trybie nadzwy-
czajnym przez burmistrza Mariana Cy-
conia. W trakcie obrad Rada Miejska 
podjęła uchwały dotyczące zaciągnię-
cia pożyczki fi nansowej w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie, na 
docieplenie ścian zewnętrznych bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Starym 
Sączu”, w ramach realizowanego pro-
jektu termomodernizacji tego obiek-
tu. Na wnioski Burmistrza Starego 
Sącza podjęte zostały uchwały o od-
wołaniu i powołaniu dyrektora Cen-
trum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w 
Starym Sączu. Na to stanowisko po-
wołana została z dn. 30 sierpnia br. 
pani Monika Zagórowska (pełniąca 
zastępstwo dyrektora). Podjęto rów-
nież uchwałę o zobowiązaniu Burmi-
strza Starego Sącza do wystąpienia 
do Wojewody Małopolskiego o nieod-
płatne przekazanie (w trybie ustawo-
wym) na rzecz Gminy Stary Sącz, mie-
nia skarbu państwa - nieruchomości 
gruntowej zabudowanej Domem Kul-
tury w Barcicach. Budynek ma zostać 
kompleksowo wyremontowany i przy-
stosowany - na bazie istniejącej tam 
fi lii Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Starym Sączu - 
do funkcji nowoczesnej, wielofunk-
cyjnej biblioteki (m.in. za pieniądze 
pozyskane przez Gminę w ramach 
„Programu Wieloletniego Kultura+, 
priorytet Biblioteka+ Infrastruktura 
bibliotek"). 

    
                   

RYSZARD KUMOR

Dyskusje i decyzje
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Pomimo wysokich urzędów, któ-
re piastuje – arcybiskup jest 

obecnie urzędnikiem Kurii Rzymskiej, 
przewodniczącym Papieskiej Rady 
ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 
członkiem Kongregacji Spraw Kano-
nizacyjnych z przyjemnością powra-
ca we wspomnieniach do pierwszych 
dwóch lat posługi bożej, które spę-
dził, nie gdzie indziej. Jak w mieście 
św. Kingi.

Swoje pierwsze kroki jako ksiądz 
stawiał wraz z innymi dwoma wikariu-
szami, z którymi dużo katechizował i 
jak się okazuje nie tylko w Starym Są-
czu. ,,Oprócz katechizacji w Starym 
Sączu, w każdą sobotę jeździłem do 
Popowic, żeby tam też katechizować. 
Tam zrodziła się idea budowy kapli-
cy’’. Chociaż kaplica nie powstała za 
czasów posługi w Starym Sączu za 
ówczesnego wikariusza Zimowskie-
go, to duchowny dobrze pamięta, że 
do zrealizowania tej idei przyczyniły 
się zwłaszcza dwie rodziny: Węgrzy-
nów, którzy ofiarowali działkę pod ka-
plicę oraz Kurzejów. Po dwóch latach, 
młody ksiądz opuścił naszą Sądec-
czyznę by zdobyć potrzebną wiedzę 
na studiach specjalistycznych w Lu-
blinie i w Insbrucku, gdzie został skie-
rowany przez śp. arcybiskupa Jerzego 
Ablewicza, a w konsekwencji rozpo-
czął pracę w Watykanie. 

Nowy – Stary Sącz
Wypoczynek w Starym Sączu to nie 

tylko powrót do wspomnień, ale rów-
nocześnie ocena tego, co się zmieni-
ło w grodzie Kingi. ,,Stary Sącz jest 
miastem starym i zabytkowym i do-
brze, że utrzymuje ten charakter. 
Cieszy, że zachowana jest tradycja. 
Oczywiście trzeba uwzględnić, że nie-
które budynki trzeba ciągle odnawiać 
i ta odnowa dokonuje się dzięki bur-
mistrzowi, który jest dobrym gospo-
darzem przez co miasto pięknieje. 
Myślę, że zasługą jest również to, że 
weszliśmy do Unii Europejskiej i są 

pewne środki, które pozwalają na od-
nowienie tego miasta, na konserwa-
cję. To jest przecież bardzo ważne – 
zauważa. Oczy arcybiskupa zwrócone 
są szczególnie na Ołtarz Papieski, 
który przypomina, że w tym miejscu 
pozostawił swój ślad Jan Paweł II. Ar-
cybiskup również miał swój udział w 
tym, że Papież z Polski przybył na Są-
decczyznę. ,,Zawsze mówiłem, że Są-

decczyzna sobie zasłużyła, żeby Oj-
ciec św. odwiedził tę piękną ziemię i 
tak się stało. Myślę, że to miasto bę-
dzie żyło tym wydarzeniem, zwłasz-
cza teraz, po beatyfikacji Jana Pawła 
II. Mamy wielkiego orędownika, któ-
ry swoją obecnością jakby dotknął tę 
ziemię, pobłogosławił i sądzę, że to 
błogosławieństwo będzie owocowało 
wśród przyszłych pokoleń – dodaje. 

Arcybiskup u Burmistrza

WOJCIECH WALISZEWSKI

W sierpniu Stary Sącz odwiedził były jego duszpasterz – kiedyś wikariusz w kościele p.w. św. Elżbiety – 
dziś arcybiskup Zygmunt Zimowski. W mieście, gdzie rozpoczynał swoją pracę jako duchowny – w roku 
1973, wypoczywał, znalazł również czas na spotkanie z włodarzem miasta Marianem Cyroniem, które-
go uhonorował medalem za opiekę i pomoc dla niepełnosprawnych  Pontificium Consilium Pro Pasto-
rali Valetudinis Cura Citta’ Del Vaticano.
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Miejsca natchnione
Ołtarz Papieski związany jest z Die-

cezjalnym Centrum Pielgrzymowania, 
które oferuje duże zaplecze noclego-
we dla przybywających gości. Arcybi-
skup dostrzega wartość tych miejsc, 
gdyż w pełni zdaje sobie sprawę jaką 
rolę mają spełniać we współczesnym 
świecie. ,,My żyliśmy w ciekawych 
czasach, na przełomie stuleci, tysiąc-
leci i właśnie za czasów pontyfi ka-
tu Jana Pawła II i to nasze bogactwo 
wewnętrzne powinniśmy przekazy-
wać nowemu pokoleniu. Zarówno Oł-
tarz Papieski jak i to zaplecze ma się 
przyczynić do tego, żeby nowe poko-
lenie, które nie będzie już pamiętać 
osoby Jana Pawła II. Właśnie poprzez 
to miejsce dotykało jego osoby. 

Duchowny docenia rolę biskupa 
Wiktora Skorca, który pamięta, aby 
co roku pielęgnować rocznicę spotka-
nia Papieża Polaka z pielgrzymami w 
Starym Sączu. ,,To jest również przy-
bliżanie Jana Pawła II, bo przecież 
głęboko zapadły nam te słowa, któ-
re powiedział Jan  Paweł II: ,,Zróbcie 
wszystko, aby  nowe stulecie, nowe 
tysiąclecie było czasem, było erą 
świętych. Nie bójcie się świętości. 
Święci żyją świętymi i wołają o naszą 
świętość’’ – dodaje. 

Duchowny z Watykanu zna i z przy-
jemnością przypomina sobie zabyt-
kowe miejsca kultu Sądecczyzny 
znajdujące się na Szlaku Architektury 
Drewnianej – kościół w Moszczenicy, 
w Powroźniku. Wspomina krzyż, który 
poświęcał na Przehybie w 2000 roku, 
jako świadek wizyty Jana Pawła II w 
Starym Sączu.

Czas na odpoczynek
Po ciężkiej pracy przychodzi mo-

ment na złapanie oddechu. Tegorocz-
ne wakacje spędził arcybiskup trochę 
na służbie, a trochę na odpoczynku. 
W Stanach Zjednoczonych, w Denver 
uczestniczył m. in. w spotkaniu kato-
lickiej organizacji Rycerze Kolumba. 
Spotkał się także z Polakami, prowa-
dzącymi hotele, zwiedził Centrum, w 
którym kilkanaście lat temu wypo-
czywał nasz Ojciec Święty po spotka-
niu z młodzieżą. Następnie przyszedł 
czas na spotkanie z Polonią i z dal-
szą rodziną w Nowym Jorku a potem 
powrót do Starego Sącza, gdzie mógł 
prawdziwie odpocząć. Arcybiskup od-
wiedził też pobliskie miejscowości – 
Krynicę, Kosarzyska. Udał się rów-
nież na Słowację.
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Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego

Jak w oczach Arcybiskupa 
przedstawia się idea współ-
pracy władz kościelnych z 
samorządowcami?
To, że Kinga jest patronką właśnie 
Samorządowców jest bardzo waż-
ne. Jako biskup radomski otrzyma-
łem od sióstr piękny relikwiarz z re-
likwiami św. Kingi. Jeszcze przed 
odejściem z Radomia przekazałem 
ten relikwiarz do katedry, żeby przy 
nim gromadzili się Samorządowcy. 
Dobrze, że jest ta współpraca i my-
ślę, że ona będzie zawsze, zwłasz-
cza, że powinniśmy być dla Unii 
Europejskiej przykładem zasad i 
wartości chrześcijańskich.

Czy Polska mogłaby być przy-
kładem propagowanych w 
niej wartości w zjednoczonej 
Europie?
O to troszczył się bardzo Jan Paweł 
II, mówiąc, że ta Europa, jak Europa 
Benedykta u początków chrześci-
jaństwa, opierała się na zasadach 
,,módl się i pracuj’’. Tak samo i dzi-
siaj potrzeba nam tej zasady bene-
dyktyńskiej, żebyśmy, jak mówią 
siostry Józefi tki, mieli ręce przy pra-
cy, a serce przy Bogu.

Czy Polonia rozsiana za gra-
nicą potrzebuje katolickich 
duchownych?
Przez dwa lata byłem delegatem 
konferencji Episkopatu Polski ds. 
kolonijnych i można powiedzieć, ze 
zaznajomiłem się z tą problema-
tyką. Muszę przyznać, że kościół 
w Polsce bardzo się troszczy o ko-
lonię. Jest nas około 12 milionów 
rozsianych po całym świecie. Oj-
ciec św. Jana Paweł II za każdym 
razem, kiedy odwiedzał różne kra-
je, zawsze spotykał się z Polakami 
i zawsze miał dla nich dobre słowo.

Remont  świetlic

Wiejski Dom Kultury w Łazach Bie-
gonickich i świetlica w Myślcu zo-

staną wyremontowane i wyposażone. 
W placówce w Łazach Biegonickich 
wymienione zostaną okna i drzwi, zo-
stanie ona również ocieplona. Wy-
remontowane zostaną też niektóre 
pomieszczenia, komin i wentylacja. 
Wykonawca zainstaluje sieć kompute-
rową i alarmową. Wiejski Dom Kultu-
ry doczeka się również części nowego 
wyposażenia rekreacyjnego i nowych 
urządzeń na placu zabaw. Świetlica 
Wiejska w Myślcu zostanie również 
wyremontowana i doposażona. W tym 
wypadku oprócz termomodernizacji i 
wymiany okien i drzwi, wyremontowa-
ny zostanie też dach, posadzki i nie-
które pomieszczenia. Prace potrwają 
do końca roku 2011. (WW)

Centrum na Facebook'u

Od maja tego roku Centrum Kultury 
i Sztuki im. Ady Sari posiada swój 

profi l na Facebook'u. Można tam zna-
leźć informacje na temat imprez, zdję-
cia z wydarzeń kulturalnych oraz włą-
czyć się w kulturalne dyskusje. Można 
tam także przejrzeć repertuar Kina 
SOKÓŁ  i dowiedzieć się, co słychać w 
Starym Sączu. 30 sierpnia dołączył do 
nas tysięczny znajomy (Marcin Łoboz), 
na którego czekała nagroda (album i 
przewodniki turystyczne). (JL)

Akcja charytatywna

3,5 tysiąca złotych trafi  do nowo-
sądeckiego Domu Dziecka 

przy ulicy Teligi oraz do dzieci niepełno-
sprawnych ze Stowarzyszenia Nadzieja 
z Nowego Sącza.
Pieniądze udało się zebrać podczas ak-
cji charytatywnej „Serce sercu”, zorga-
nizowanej 16 lipca w nowosądeckim 
MOK-u przez młodzież oraz nauczy-
cieli z Zespołu Szkół Drzewno-Mecha-
nicznych w Starym Sączu. Anna Pasiut, 
organizator koncertu powiedziała, że 
zebrane pieniądze pochodzą głownie 
z datków przekazanych przez sponso-
rów na konto Domu Dziecka i Stowarzy-
szenia Nadzieja. Imprezie towarzyszyły 
liczne konkursy oraz występy muzycz-
ne lokalnych zespołów, m.in. z Nowego 
i Starego Sącza, z Podegrodzia, Nawo-
jowej, Nowego Targu. (AW)
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Weekend na YouTube

Na kanale filmowym "YouTube" moż-
na obejrzeć trzyczęściowy film – 

przewodnik "Weekend w Starym Sączu 
i Lewoczy" (w jakości HD, zrealizowany 
przez TravelBrain.pl, w ramach projek-
tu „Stary Sącz i Lewocza - karpackie 
miasteczka z klimatem". (RK)

Jubileusz OSP

10 lipca strażacy z Przysietnicy 
świętowano jubileusz 75-lecia 

powstania OSP. 

Uroczystości rozpoczęto defiladą, którą 
poprowadziła orkiestra dęta pod batu-
tą Jana Jamrozowicza. Następnie odby-
ła się msza św. w intencji strażaków i 
ich rodzin. Kolejnym punktem progra-
mu było spotkanie w budynku straży 
przysietnickich strażaków i zaproszo-
nych gości, które poprowadził druh Ka-
zimierz Ptaśnik. Wśród gości, nie zabra-
kło m. in. naczelnika Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowym Sączu brygadiera 
Mariana Marszałka, prezesa Zarządu 
Powiatowego Ochotniczej Straży Pożar-
nej Antoniego Bienias, prezesa Zarzą-
du Miejsko-Gminnego Antoniego Piętki, 
posła Tadeusza Patality, wicemarszał-
ka Leszka Zegzdy, burmistrza Stare-
go Sącza Mariana Cyconia oraz dyrek-
torki Zespołu Szkół w Przysietnicy Zofii 
Golonki. Kazimierz Gizicki, prezes OSP 
w Przysietnicy zaznajomił przybyłych z 
dziejami straży. Następnie odbyło się 
ślubowanie druhów i wręczenie odzna-
czeń państwowych i związkowych. Zło-
tymi medalami związku OSP odzna-
czono: Mieczysława Cieplickiego i Jana 
Ogorzały, srebrnymi: Stanisława Go-
dawskiego i Marka Padulę, brązowymi: 
Kazimierza Gizickiego, Bogdana Ogo-
rzały, Pawła Ogorzały i Józefa Stojdę. 
Wręczono też odznaki wzorowego stra-
żaka i za wysługę lat – Tadeuszowi Gi-
zickiemu i Janowi Gizickiemu. Obchody 
zakończył bankiet i festyn. (RK)

Dom na Dołkach ma 
nowego spadkobiercę

XVII-wieczny Dom na Dołkach w 
Starym Sączu – siedziba Mu-

zeum Regionalnego wciąż ma nieure-
gulowaną sytuację prawną. Obiekt za-
bytkowy w połowie należy do obywateli 
Izraela.
Wieloletnie starania władz miasta, ma-
jące na celu przejęcie zabytku  w ca-
łości jeszcze nie zakończyły się sukce-
sem. Kiedy wydawało się, że sprawa 
jest bliska rozwiązania, na horyzoncie 
pojawiła się kolejna spadkobierczyni – 
6 miesięczna dziewczynka urodzona w 
Hajfie, w Izraelu. W związku z tym, że 
masa spadkowa przechodzi również 
na nią, uregulowanie sytuacji prawnej 
zabytku przeciągnie się w czasie. Bur-
mistrz Starego Sącza Marian Cycoń 
ma jednak nadzieję na rozwiązanie tej 
sprawy. (AW) 

Jubileusz Diecezji 
Tarnowskiej

Dzień Uroczystości Narodzenia NMP 
został wybrany na główny dzień 

obchodów Jubileuszu 225-lecia Diece-
zji Tarnowskiej. Tego dnia została od-
prawiona w tarnowskiej katedrze msza 
święta, której przewodniczył abp Józef 
Michalik, przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski. W obchodach Jubi-
leuszu uczestniczył burmistrz Starego 
Sącza - Marian Cycoń. (WW)

Lachowska micha

W niedzielę, 31 lipca, obywał 
się w Starym Sączu festiwal 

kulinarny "Lachowska Micha" zor-
ganizowany przez Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania "Brama 
Beskidu".

Frekwencja, jak można było się 
domyślać, dopisała. Okazuje się, że 
tradycyjne sądeckie jadło ma wier-
ne i liczne grono miłośników. Degu-
stacje odbywały się na 12 stoiskach 
przygotowanych przez sołectwa z 
gmin Stary Sącz i Podegrodzie. Moż-
na było (i to za darmo!!) skosztować 
przeróżnych lachowskich specja-
łów: grochóweczki, barszcze i żurki, 
kapuśniorki. Obowiązkowy groch z 
kapustą. Ale i kluski kudłate, bigos, 
żeberko w kapuście. Najszybciej zni-
kały dania gorące, koło godziny sie-
demnastej zostały już tylko zimne 
przekąski chleb ze smalcem, proł-
ziaki i ostatnie marynaty. Dłużej czę-
stowano też słodkościami, bo "nikt 
rozumny od słodkiego nie zaczyna". 
Były babki, kołacze, zawijaki i różni-
ste plackiprzygotowane i serwowa-
ne przez miejscowe gospodynie. A 
te paradowały w komplecie w swo-
ich zdobnych lachowskich strojach. 
Na stoiskach widywano także sze-
fów kuchni i właścicieli starosądec-
kich lokali gastronomicznych, któ-
rzy naocznie mogli się przekonać 
jak dużym powodzeniem cieszą się 
potrawy regionalne. Zmiana oferty 
miejscowych restauracji, w kierunku 
szerszej obecności potraw regional-
nych była bowiem jednym z celów 
niedzielnej imprezy. Oprócz smako-
witego jadła nie brakło na starosą-
deckim rynku miejscowego folkloru. 
Przygrywały i tańczyły zespoły ludo-
we Starosądeczanie i sławne Pode-
grodzie. Publiczność zabawiała też 
łącka Ciupaga. Lachowska Micha 
została sfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej w ramach osi IV 
Leader Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. (RK)
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Pieniądze unijne z obecnej perspektywy fi nansowej zaraz się skończą, do końca 2011 roku zostanie 
zakontraktowana większość z tych środków, a na kolejne trzeba poczekać, co najmniej do 2014 roku. 

Jak wykorzystuje te pieniądze Gmi-
na Stary Sącz? Z tzw. „starych 
środków” (w latach 2002-2006) 

pozyskano ok. 8,4 mln zł, kolejne zre-
alizowane projekty (i obecnie reali-
zowane) są fi nansowane w ramach 
programów fi nansowanych z „budże-
tu unijnego” 2007-2013. Z funduszy 
tych programów budowane i moder-
nizowane są obiekty i urządzenia pu-
bliczne, a także wspierana realizacja 
wielu pomysłów z dziedziny kultury 
czy życia społecznego. 

• Zintegrowany Program Ope-
racyjny Rozwoju Regionalnego 
2004-2006

„Przebudowa średniowiecznego 
rynku w Starym Sączu”, wartość pro-
jektu 9,94 mln zł, kwota dofi nanso-
wania 6,25 mln zł; „Sala gimnastycz-
na w szkole w Gołkowicach”, wartość 
projektu 880 tys. zł, kwota dofi nanso-
wania 528 tys. zł; „Modernizacja przy-
chodni lekarskiej w Starym Sączu”, 
wartość projektu 354 tys. zł, kwota 
dofi nansowania 134 tys. zł; „Obwod-
nica Starego Sącza, z mostem św. 
Kingi na Dunajcu”. W realizacje tego 
przedsięwzięcia zaangażowane były 
samorządy Województwa Małopol-
skiego, Powiatu Nowosądeckiego, Po-

degrodzia i Starego Sącza), wartość 
projektu: 56,6 mln zł, dotacja z UE: 
36,5 mln zł

• Sektorowy Program Opera-
cyjny Restrukturyzacja i moder-
nizacja sektora żywnościowego 
oraz rozwój obszarów wiejskich 
2004-2006

„Świetlica wiejska w remizie w Bar-
cicach”, wartość projektu 691 tys. zł, 
kwota dofi nansowania 266 tys. zł

• Program INTERREG Rzeczpo-
spolita Polska – Republika Sło-
wacka 2004-2006 

„Restauracja parku miejskiego”, 
wartość projektu 646 tys. zł, kwota 
dofi nansowania 216 tys. zł; „Koncep-
cja odprowadzania wód opadowych 
dolin Dunajca i Popradu”, w obsza-
rze gminy, wartość projektu 80 tys. zł, 
kwota dofi nansowania 60 tys. zł

• Małopolski Regionalny Pro-
gram Operacyjny 2007-2013 

„Przebudowa Centrum Kultury i 
Sztuki Sokół”, wartość projektu 9 mln 
zł, kwota dofi nansowania 5,7 mln zł; 
„Aranżacja źródełka św. Kingi”, war-
tość projektu 1,03 mln zł, kwota dofi -
nansowania 665 tys. zł; „33. Starosą-

decki Festiwal Muzyki Dawnej” (I cz. 
dwuletniego projektu: Kontrasty mu-
zyczne - Europa i Azja), wartość pro-
jektu 948,75 tys. zł, kwota dofi nan-
sowania 459,02 tys. zł; „Przebudowa 
systemów grzewczych i termomoder-
nizacja SP Nr 1 w Starym Sączu i SP w 
Moszczenicy Niżnej”, wartość projek-
tu 1,35 mln zł, kwota dofi nansowania 
1,02 mln zł (w trakcie realizacji).

• Program Europejska Współ-
praca Transgraniczna Rzeczpo-
spolita Polska – Republika Sło-
wacka 2007-2013 

„Stary Sącz i Lewocza – karpackie 
miasteczka z klimatem. Nowatorski, 
transgraniczny produkt turystyki kul-
turowej”, wartość projektu: 544 tys. 
zł, kwota dofi nansowania 462 tys. zł 
(w trakcie realizacji).

• Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013 

„Kanalizacja sanitarna Barcic Dol-
nych” (2010-2011), wartość projek-
tu 7,7 mln zł, kwota dofi nansowania 
4 mln zł; „Świetlica wiejska w remi-
zie w Gaboniu”, wartość projektu 
495,15 tys. zł, kwota dofi nansowa-
nia 205,675 tys. zł; „Remont boiska 
w Skrudzinie”, wartość projektu 259 

Sukcesy, zdobycze, perspektywy

RYSZARD KUMOR

Wdrażanie funduszy unijnych w Gminie Stary Sącz
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tys. zł, kwota dofinansowania 191 tys. 
zł; „Świetlica Wiejska w Myślcu - re-
mont i wyposażenie”, wartość projek-
tu 255,23 tys. zł, kwota dofinansowa-
nia 156 tys. zł; „Wiejski Dom Kultury 
w Łazach Biegonickich – remont i wy-
posażenie”,  wartość projektu 454,32 
tys. zł, kwota dofinansowania 283 tys. 
zł; „Remont nawierzchni boiska wielo-
funkcyjnego ogólnodostępnego przy 
Szkole Podstawowej w Gaboniu”, war-
tość projektu 462,16 tys. zł, kwota 
dofinansowania 281 tys. zł; „Budowa 
zespołu sportowo-rekreacyjnego w 
Moszczenicy Niżnej”, wartość projek-
tu 532,93 tys. zł, kwota dofinansowa-
nia 325 tys. zł;

• Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich „Leader” 2007- 2013

„Przystań na Karpackim Szlaku Ro-
werowym wraz z zapleczem rekre-
acyjnym w Barcicach Górnych”, war-
tość projektu 699,54 tys. zł, kwota 
dofinansowania 426,72 tys. zł; „Bu-
dowa placu zabawa przy kompleksie 
sportowo-rekreacyjnym Sokół w Sta-
rym Sączu”, wartość projektu 40,62 
tys. zł, kwota dofinansowania 23,30 
tys. zł; „Budowa placu zabawa w miej-
scowości Moszczenia Niżna”, wartość 
projektu 28,65 tys. zł, kwota dofinan-
sowania 16,31 tys. zł. 

• Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki

„W nowe jutro dziś idziemy”, war-
tość projektu 1,04 mln zł, kwota do-
finansowania 885 tys. zł; „Czas na 
aktywność w grodzie Kingi”, wartość 
projektu 1 mln zł, kwota dofinansowa-
nia: 877 tys. zł 

• Program Operacyjny Infra-
struktura i Środowisko

„Modernizacja i rozbudowa syste-
mu gospodarki wodno-ściekowej mia-
sta Nowego Sącza wraz z przyległy-
mi terenami gmin sąsiednich” (Stary 
Sącz jest beneficjentem, wraz z Ka-
mionką Wielką, Nawojową i Nowym 
Sączem, ogromnej inwestycji proeko-
logicznej realizowanej przez „Sądec-
kie Wodociągi” sp. o.o., wartość pro-
jektu 338,77 mln zł (z VAT), kwota 
dofinansowania 171,33 mln zł (nakła-
dy na terenie gminy sięgną ok. 41,3 
mln zł)

Realizacja następnych prorozwo-
jowych przedsięwzięć i innych cieka-
wych inicjatyw będzie wymagała sku-
tecznego przyjmowania środków w 
ramach programów z perspektywy 
finansowej 2014-2020. Nie wiemy 
jeszcze, jak będą one wyglądały. 

Niekwestionowany lider przemian 
zachodzących w Starym Sączu w ostat-
nich latach burmistrz Marian Cycoń 
(poseł w latach 1997-2001) zdecydo-
wał się ubiegać ponownie o mandat w 
jesiennych wyborach do sejmu, pod-
kreśla jednak niezwykle istotną dla 
dalszego rozwoju gminy konsekwen-
cję we wdrażaniu i realizacji projek-
tów. Wymienia zatem kolejne, kluczo-
we zadania dla podstawowej jednostki 
samorządu terytorialnego, a na pierw-
szym miejscu: kanalizację zachodniej 
części miasta i gminy; dla gospodarstw 
na prawym brzegu Popradu alterna-
tywą byłyby instalacje przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Następne istot-
ne przedsięwzięcia to: zabezpiecza-
nie osuwisk; regulacja odprowadzania 
wód opadowych i gruntowych; regula-
cja i zabezpieczenie brzegów rzek i po-
toków; budowa odwodnień dla terenów 
bezodpływowych; instalacje kolekto-
rów słonecznych na obiektach użytecz-
ności publicznej; porządkowanie syste-
mu składowania i przeróbki odpadów. 
Pierwszorzędnymi perspektywicznymi 
celami będzie: utworzenie „strefy eko-
nomicznej” z lotniskiem na Kamieńcu 
(dla całego regionu), a także włączenie 
do systemu komunikacji drogowej Sta-
rego Sącza (a w konsekwencji regionu) 
nowej, alternatywnej trasy dla ul. Wę-
gierskiej w Nowym Sączu. 

Dla lepszego funkcjonowania miasta 
potrzebny jest też duży parking (szcze-
gólnie dla autokarów), z dojściem do 
Rynku i nowoczesną małą infrastruk-
turą. Również we wsiach należy urzą-
dzić nowoczesne centra, z chodnikami, 
oświetleniem, funkcjonalnymi wiatami 
przystankowymi, dobrym oznakowa-
niem itd. Zapewnienie równomiernego 

rozwoju lokalnego wymaga także sze-
regu działań w obszarze kultury, tury-
styki, edukacji i oświaty. Utrzymanie 
i rozwój imprez o znaczeniu ponadre-
gionalnym, jak: „Starosądecki Festi-
wal Muzyki Dawnej”, „Międzynaro-
dowy Plener Malarski – Sympozjum 
Kultur Lokalnych”, „Starosądecki Jar-
mark Rzemiosła”, Festiwal Fotografii 
„Widzi się”, a także dbałość o realiza-
cje nowych projektów, wynikających z 
coraz większej aktywność i kreatyw-
ność mieszkańców, m.in. działających 
w stowarzyszeniach i organizacjach 
pozarządowych. 

Stary Sącz musi być otwarty i przy-
jazny dla inicjatyw gospodarczych w 
dziedzinie turystyki i usług, powinni-
śmy też z racji naszej historii starać się 
być liderem promocji tradycji i kultury 
polsko-słowackiego pogranicza. Bar-
dzo ważne jest podniesienie rangi i roz-
wój Nowego Sącza, który w „Koncep-
cji Zagospodarowania Przestrzennego 
Kraju” został umieszczony jako „ośro-
dek subregionalny”. Poprawy wymaga 
przede wszystkim funkcjonowanie ko-
munikacji w obrębie aglomeracji. Nie-
zbędna jest obwodnica „północna”, a 
także rozwiązanie problemu zatorów 
komunikacyjnych w Biegonicach po-
przez realizację drogi alternatywnej 
wzdłuż Dunajca. Pozwoli to na utwo-
rzenie w Nowym Sączu strefy ekono-
micznej, powiązanej z planowanym 
portem lotniczym w Starym Sączu. 
Niezbędna jest także natychmiasto-
wa przebudowa drogi Brzesko - Nowy 
Sącz - Mniszek n/Popradem do drogi 
klasy głównej ruchu przyspieszonego, 
z budową mostu na Popradzie w Piw-
nicznej - konstatuje burmistrz Marian 
Cycoń.                                                      
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TEMAT WYDANIA

Nie stoję w miejscu

Szczególna dbałość włodarza miasta 
dotyczy w tym roku remontów dróg. 
Ile dróg udało się odbudować w tym 
roku i ile to wszystko kosztowało?

Mieszkańcy Starego Sącza już zauwa-
żyli, że dużo czasu poświęcam drogom. 
Faktycznie tak jest, że w tym roku do 
najważniejszych inwestycji należy bu-
dowa i odbudowa dróg. Takich remon-
tów w okolicy rynku nie robiono od 
ostatnich czterech lat. Udało się od-
nowić około ośmiu kilometrów dróg. 
Prace wykonywane są kompleksowo i 
dokładnie. Remonty prowadzone były 
na ulicach: Staszica, Mickiewicza, 22 
Stycznia, Topolowej i Magazynowej. Te 
dwie ostatnie ulice są o tyle istotne, że 
należą do bardzo często eksploatowa-
nych przez ciężki transport. Ulice zo-
stały uzbrojone w infrastrukturę pod-
ziemną i naziemną. Ulice – Topolowa 
i Magazynowa mają nowe oświetlenie. 
Na ulicach Mickiewicza i Staszica wy-
mieniono dodatkowo uszkodzone od-
cinki kanalizacji oraz zainstalowano 
lampy oświetleniowe. Przy wszystkich 
drogach powstały chodniki i nawierzch-
nie asfaltowe. Przy ulicy Mickiewicza 
chodnik wykonano z granitu. Całość 
niedługo upiększą kwiaty, krzewy i mło-
de drzewa. Drogi to niestety kosztow-
na inwestycja. Prowadzone prace wy-
ceniono na sześć milionów złotych, z 
czego połowę udało się zdobyć z rzą-
dowych funduszy. Nie tylko koszty są 
duże, ale również wysiłek ogromny, aby 
zamierzone plany zrealizować. Łatwiej 
jest wybudować 5 km drogi w lesie niż 
50 metrów w mieście – tutaj bez prze-
rwy są jakieś utrudnienia i kłopoty.

Jakie problemy ma Pan na myśli?

Chociażby błędy geodetów sprzed 
kilkunastu lat, jeszcze sprzed mo-
jej kadencji. Przy ulicy Magazynowej 

odwrotnie położono rury z wodami opa-
dowymi. Zamiast skierować je do ulicy 
Topolowej, skierowano je w kierunku 
ulicy 22 Stycznia, przez co podtapia-
ło tam zabudowania i stację kolejową. 
Tamten błąd kosztował nas dodatkowo 
wykonanie odwodnienia. Korzystając z 
nowych rozwiązań technicznych wyko-
namy polder przeciwpowodziowy, który 
pomieści 4 tys. kubików wody. Oprócz 
innowacyjnych rozwiązań nie zapomi-
nam jednak o zwykłej oszczędności i 
praktyczności. Przy budowie dróg wy-
korzystywane są elementy wcześniej-
sze, np. kostka brukowa. 

Kolejną inwestycją będzie nowa dro-
ga łączącą Stary i Nowy Sącz. Jakie-
go rzędu są to koszty i na jakim eta-
pie są przygotowania?

Ponad 70 milionów złotych wyniesie 
koszt wybudowania 4,5 km odcinka al-
ternatywnej drogi łączącej Stary i Nowy 
Sącz. Plany zakładają również budowę 
150-metrowego mostu nad Popradem, 

usytuowanego równolegle do Mostu 
Kolejowego, który będzie wychodził na 
obwodnicę. Będąc w posiadaniu upo-
ważnienia od prezydenta Nowego Są-
cza Ryszarda Nowaka byłem już w tej 
sprawie w Ministerstwie Infrastruktury. 
Zapewne jeszcze w tym roku zostanie 
zlecone opracowanie studium wyko-
nalności tej inwestycji. Z tym dokumen-
tem i wnioskami pojedziemy razem do 
Warszawy. Myślę że uda się przekonać 
Ministerstwo do tej jakże potrzebnej 
inwestycji.

Jeżeli stanowiska osób oceniających 
pomysł inwestycji będą pozytywne, 
to kiedy możemy się spodziewać no-
wej trasy Stary – Nowy Sącz?

Realizacja inwestycji potrwa 2 – 3 lata. 
Ale na to warto poczekać. Z ulicy Wę-
gierskiej korzysta obecnie 18 tys. po-
jazdów na dobę. Jest to najbardziej do-
ciążona droga w całej okolicy, którą 
bardzo dobrze znają kierowcy z olbrzy-
mich korków wydłużających czas prze-
jazdu nawet o jedną godzinę. Uważam, 
że ta inwestycja ma szczególny cha-
rakter dla całej społeczności, dlate-
go liczę, że inne gminy Doliny Dunajca 
i Popradu również wesprą fi nansowo 

Z Burmistrzem Starego Sącza, 
Marianem Cyconiem o inwesty-
cjach gminnych rozmawia 
Wojciech Waliszewski
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Łatwiej jest wybudować 5 km drogi w lesie niż 50 
metrów w mieście 
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budowę tej drogi. Przecież w Nowym 
Sączu mieszczą się najważniejsze sie-
dziby użytku publicznego, takie jak 
chociażby szpital. W momencie zagro-
żenia życia każda minuta jest ważna, a 
tych może zabraknąć, przez np. zakor-
kowaną ulicę. 

Dużo się mówi o rewitalizacji staro-
sądeckich stawów. Kiedy Starosąde-
czanie doczekają się nowego miej-
sca, gdzie będą mogli odpocząć po 
ciężkim tygodniu?

Obecnie czekamy na decyzję Europej-
skiej Współpracy Terytorialnej, która 
niebawem zapadnie. Z naszym projek-
tem uplasowaliśmy się na drugiej po-
zycji rezerwowej, więc jest szansa, aby 
te pieniądze pozyskać. W przypadku, 
gdyby się to jednak nie udało, będzie-
my tę inwestycję realizować we wła-
snym zakresie. Prace rozłożymy na trzy 
lata. Pierwszy etap prac przewiduje wy-
budowanie obiektów, które będą speł-
niać, m. in. funkcje przechowalni sprzę-
tu wodnego czy też miejsca, gdzie będą 
dostępne natryski. W dalszej kolejno-
ści przewiduje się także powiększenie 
terenu stawów nawet do 40 ha.

Skoro dotknęliśmy już kwestii gospo-
darki wodnej, czy w ostatnim czasie 
udało się poczynić jakieś prace zwią-
zane z regulacją rzek?

Nie stoję w miejscu i gdzie mogę to 
staram się o pozyskanie funduszy ze-
wnętrznych na ten bardzo ważny cel. 
Ostatnio aplikowaliśmy o środki z pro-
gramu rządowego ochrony przed powo-
dzią w dorzeczu górnej Wisły. Chociaż 
jeszcze nie odbyły się posiedzenia, po-
stanowiłem już złożyć wniosek do woje-
wody aby być pierwszym i tym samym 
zabezpieczyć środki na nasze inwesty-
cje. Planowana inwestycja ma potrwać 
do roku 2025 i ma objąć m. in. regula-
cję Popradu i zlewnię potoków żeleźni-
kowskiego, przysietnickiego czy mosz-
czenickiego od strony Dunajca.

Do tej pory udało się dokonać regula-
cji Popradu w okolicy Mostu Kolejowe-
go, wzmocniono też brzegi Popradu w 
Barcicach, gdzie regulowany jest bieg 
rzeki i wzmacniane są wały od stro-
ny drogi krajowej. Cały czas trwają też 
przygotowania dotyczące dokumenta-
cji utworzenia bulwarów przy Popradzie 
od strony Starego Sącza. Powstanie 
tam oporowy mur żelbetowy i tym sa-
mym, kolejne miejsce do spacerowania 
i wypoczynku.

W Starym Sączu widocznie zarysowu-
ją się pozytywne dążenia do rozwoju 
turystyki i propagowania aktywnego 
wypoczynku.

To prawda. Jest wiele pomysłów i kon-
kretnych planów, jak poszerzyć ofertę 
wypoczynkową, zarówno dla samych 
mieszkańców Starego Sącza jak i przy-
bywających tu gości. Staram się, aby 
każda wieś gminy była traktowana po-
dobnie, stąd każda szkoła gimnazjalna 
posiada już salę gimnastyczną. Na tere-
nie gminy jest wiele boisk sportowych, 
m. in. w Barcicach, w Skrudzinie. W tym 
roku powstaną dwa nowe boiska poli-
uretanowe: jedno w Moszczenicy dru-
gie – w Gaboniu. W Barcicach powsta-
ła przystań rowerowa sfi nansowana ze 
środków Leadera i Lokalnej Grupy Dzia-
łania. To była pięta achillesowa tej wsi. 
Tam też wywieźliśmy ze Starego Sącza 
materiał zbędny z wykopów ulic, z ryn-
ku. Nie było gdzie go magazynować, a 
płacić za magazynowanie się nie opła-
cało. Dzięki przystani całość została 
zrewitalizowana i będzie służyć miesz-
kańcom. W sumie koszt całej inwestycji 
wyniesie 800 tys. zł. Trzeba przyznać, 
że to cudowne miejsce, przy zbiegu 
dwóch międzynarodowych szlaków ro-
werowych. Rosną tam krzewy, zostaną 
posadzone kwiaty. Jest już miejsce do 
grillowania i stojaki na rowery. Wszyst-
ko jest dobrze oświetlone, a co bardzo 
ważne, w celach bezpieczeństwa zain-
stalowano tam również monitoring.

Poruszył Pan bardzo istotny temat, 
jakim jest bezpieczeństwo. Czy zła-
pano już dewastatorów, którzy na 
ulicy Kazimierza ostatnio zniszczyli 
kwiaty?

Monitoring jest naprawdę skuteczny. 
Policja kryminalna złapała już spraw-
ców, tak jak złapano wcześniej osoby, 
które podpaliły Wielkanocną Palmę na 
rynku. Kaptury, które zakładają na gło-
wę już im nie pomagają – policja jest 
w stanie rozpoznać przestępców nawet 
po sylwetce.

Czy w zakresie edukacji w Starym 
Sączu możemy liczyć na dalsze pozy-
tywne zmiany?

W związku z tym, że nie udało się po-
zyskać funduszy z zewnątrz, postano-

wiliśmy wybudować nowe przedszkole 
z pieniędzy gminnych. Koszt tej inwe-
stycji wyniesie około 3 milionów zło-
tych. Inwestycja realizowana jest zgod-
nie z planem. Budynek jest przykryty i 
ocieplony. Najpóźniej do 15 września 
zostanie skończone tynkowanie we-
wnątrz obiektu. Wszelkie instalacje są 
już podłączone. Na podłogach są robio-
ne wylewki, a do końca roku chcemy 
wstawić okna. W czerwcu planujemy 
zakończenie prac tak aby nasi milusiń-
scy od września przyszłego roku mo-
gli cieszyć się z nowego przedszkola 
integracyjnego.

Chciałbym wprowadzić zmiany w tym 
przedszkolu, a mianowicie – zorganizo-
wać w tym budynku dwa oddziały dla 
pierwszoklasistów. Byłaby to wielka wy-
goda dla rodziców, a dzieciom łatwiej 
byłoby się przystosować do warunków 
szkolnych w murach już dobrze im zna-
nych. Myślę też, że już od przyszłego 
roku pojawią się tu pierwszoklasiści i 
będę zabiegać o to, żeby tej instytucji 
nadać imię błogosławionego Jana Paw-
ła II. W Starym Sączu nie ma ani jedne-
go obiektu publicznego, który nosiłby 
imię Ojca św. Zamiast budować pomni-
ki z kamienia niech powstanie pomnik 
żywy, żywy radością tych dzieci, które 
do niego uczęszczają.

Ostatnie pytanie kieruję pod kątem 
starosądeckiej młodzieży, która nie-
wątpliwie lubi spędzać czas na sean-
sach w kinie. Czy to prawda, że w Sta-
rym Sączu powstanie kino letnie?

Jak najbardziej. Sam miło wspominam 
z czasów studenckich, kiedy przebywa-
jąc w Austrii chodziłem na takie sean-
se na trawie i to był niezwykły wypoczy-
nek. Rozpoczęliśmy niedawno budowę 
skweru przy ul. Daszyńskiego, gdzie 
docelowo zostanie zamontowana fon-
tanna. Całe miejsce nabierze wyjątko-
wego uroku. Mur znajdujący się naprze-
ciwko muzeum zostanie rozgrodzony. 
Powstanie duża powierzchnia i właśnie 
tam zostanie uruchomione kino letnie, 
na które już teraz wszystkich serdecz-
nie zapraszam.                                      

Temat kolejnego wydania: ochrona 
przeciwpowodziowa w gminie

Staram się, aby każda wieś naszej gminy była trak-
towana podobnie
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Na promocję albumu i wernisaż 
prac zatytułowany „Inside” 16 

czerwca br. do Rynku przyjechały tłu-
my.  Album, który stworzyli studenci 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Nowym Sączu o kierunku edu-
kacja artystyczna z zakresu sztuk 
plastycznych wraz z podopiecznymi 
Środowiskowego Domu Samopomo-
cy w Starym Sączu powstawał w cią-
gu kilku miesięcy. Pomysłodawcą była 
Aleksandra Skoczeń studentka eduka-
cji artystycznej, a pieczę nad całością 
sprawowała dr Iwona Bugajska – Bigos. 
Jego ideą było połączenie działalności 
artystycznej studentów z działalno-
ścią twórczą osób niepełnosprawnych 
oraz ukazanie wrażliwości emocjonal-
nej podopiecznych „Gniazda”. Dla są-
deckich studentów był to powód do 
dumy, dla osób niepełnosprawnych ra-
dość, której nie da się wyrazić słowa-
mi. Był to jeden z najbardziej integra-
cyjnych wieczorów w czerwcu. Oprócz 
studentów i osób niepełnosprawnych 
wernisaż swoją obecnością zaszczycili 
m.in. doc. dr Zdzisława Zacłona - pro-

rektor ds. nauki, rozwoju i współpracy 
w PWSZ w Nowym Sączu, doc. dr Zo-
fia Muzyczka – dyrektor Instytutu Pe-
dagogicznego PWSZ w Nowym Sączu, 
Marian Lis – przewodniczący komisji 
edukacji, kultury, sportu i turystyki w 
Radzie Miejskiej w Starym Sączu, dy-
rekcja Zespołu Szkół w Barcicach – 
Grzegorz Garwol i Wanda Kochano-
wicz oraz przedstawiciele sponsorów : 
mł. insp. Henryk Koział – komendant 
policji w Nowym Sączu oraz Janusz 
Wojewodzic – drukarnia „Nowodruk” z 
Nowego Sącza. Powstanie albumu to 
także zasługa firmy „Erbet” oraz Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Policji 
IPA – sekcja Polska. 

28 czerwca 2011 Galeria Pod Piąt-
ką zwiedzającym „oferowała” już nową 
wystawę przygotowaną przez studen-
tów Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. Młodzi ludzie w ramach Festi-
walu Strefa Chwały zaprezentowali 
prace, które zmuszały do refleksji nad 
codziennym życiem oraz cierpieniem 
z nim związanym.  Mottem zaś był cy-

tat z Ewangelii św.Mateusza „Wszyst-
ko, co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, mnieście 
uczynili”. 

Malowane światłem
Od 11 lipca w Galerii Pod Piątką 

można było oglądać wystawę przed-
plenerową. Obrazy, które stworzono 
podczas pięciu starosądeckich ple-
nerów malarskich przypomniały o tym 
powtarzającym się co rok wydarze-
niu artystycznym i były przedsmakiem 
tego, co można było zobaczyć od 28 
lipca do końca sierpnia. Zwiedzający 
galerię mogli podziwiać dzieła, które 
powstały podczas VI Międzynarodo-
wego Pleneru Malarskiego – Sympo-
zjum Kultur Lokalnych, wyrażający się 
tematem „malowane światłem”. Arty-
ści z różnych zakątków świata przez 
dwa tygodnie lipca mieszkali na sta-
rosądeckiej ziemi, inspirowali się jej 
pięknem tworząc obrazy. Wernisaż 
wystawy poplenerowej zgromadził w 
Rynku zaproszonych gości, artystów, 
przedstawicieli władz starosądeckich, 

Co działo się Pod Piątką?
Galeria Pod Piątką na powrót zaczęła odżywać. Oprócz znanych i lubianych artystów coraz częściej zaglądają 
do niej dzieci i mieszkańcy Sądecczyzny oraz turyści. 

JOLANTA ZACZYK
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JEDNA Z PRAC WYKONANYCH PODCZAS LETNICH ZAJĘĆ W GALERII POD PIĄTKĄ

Warto wiedzieć
Filc jest jednym z najstarszych wyrobów włókienniczych wytwarzanych 

przez ludzi. Ślady fi lcu datowane na 6500 lat p.n.e. odnaleziono na tere-
nie dzisiejszej Turcji. Filc jest wciąż wytwarzany przez nomadyczną lud-
ność środkowej Azji, gdzie jest typowym materiałem do wyrobu dywanów, 
namiotów i ubrań. Surowcem do wytwarzania fi lcu może być wełna i sierść 
prawie wszystkich zwierząt hodowlanych oraz niektóre włókna sztuczne. 
Często do produkcji fi lców stosuje się mieszanki włókien naturalnych i 
sztucznych. Wyróżniamy dwa sposoby otrzymywania fi lcu: bity – przez 
spilśnianie warstwy włókien wełnianych (runa). Często wzmacnia się ta-
kie wyroby przez igłowanie. Igłowanie polega na przebijaniu warstwy włó-
kien specjalnie naciętymi igłami, igły te przechodząc przez runo przecią-
gają pasma włókien, przeszywają i wzmacniają wyrób. Wyroby te nazywa 
się również fi lcami igłowanymi. Drugi sposób otrzymywania fi lcu to tzw. 
tkany – przez spilśnianie zewnętrznych warstw tkaniny wykonanej z weł-
ny owczej, lam, sierści kóz itp. W wyniku tego tkanina traci swoje dotych-
czasowe właściwości. Zanika struktura wewnętrzna tkaniny i tworzy się 
nowa, gęstsza, bardziej wytrzymała, elastyczna, miękka o doskonałych 
właściwościach termicznych i dźwiękochłonnych.

Produkuje się fi lce o grubościach od kilku milimetrów (wyroby odzieżo-
we), do kilku centymetrów (do zastosowań technicznych). 

Uczestnicy warsztatów oprócz biżuterii tworzyli obrazy, maskotki z fi l-
cu w dwojaki sposób: na mokro (namoczone pasma fi lcu w wodzie z roz-
puszczonym mydłem, pociera się, wałkuje, ugniata itp. do czasu powsta-
nia jednolitego tworu i upragnionego kształtu) oraz na sucho (do foremek, 
np. na babeczki wkłada się pasma fi lcu i ugniata igłą aż stanie się twar-
dy. Zamiast foremek można zdać się na wyobraźnię i zrobić coś bardziej 
oryginalnego).

Ponadto dzieci tworzyły komiksy, maski do przedstawień teatralnych 
oraz budowały zamki z kartonów. Wystawę prac uczestników zajęć można 
będzie obejrzeć we wrześniu w Starosądeckim Centrum Kultury „Sokół”.

W Galerii Pod Piątką działa również komis, w którym można zakupić pra-
ce lokalnych twórców. W ofercie fi gurki ceramiczne autorstwa Iwony Dary, 
kasetki i szkatułki Józefa Buchmana, obrazy Elżbiety Szot, Andrzeja Beli-
czyńskiego, Małgorzaty Gawrońskiej, Józefy Kamińskiej, Zofi i Mirek, ikony 
Grzegorza Kapci, biżuterię Barbary Ruchały oraz buty z włóczki wykonane 
przez Marię Sobczak.
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mieszkańców Starego Sącza i okolicz-
nych miejscowości. Piotr Nowiński, 
który wraz z Jackiem Lelkiem popro-
wadził imprezę przedstawił zebranym 
wszystkich twórców tegorocznego ple-
neru. Podczas spotkania przygrywał 
zespół Starosądeczan. Komisarzem 
artystycznym i organizatorem pleneru 
był polski artysta, malarz, grafi k, pro-
fesor Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie Marian Nowiński.

Wakacyjne zajęcia plastyczne
Przez wakacje (od 18 lipca do 19 

sierpnia) Centrum Kultury i Sztuki im. 
Ady Sari w Starym Sączu przygoto-
wało dla dzieci, młodzieży i starszych 
spotkania pełne atrakcji. Można było 
toczyć na kole, budować z plastrów 
gliny, formować ręcznie, zdobić ango-
bami. Jednak największym zaintere-
sowaniem cieszyła się zabawa w fi l-
cowanie podczas, której można było 
wykonać m.in. biżuterię. zajęcia z fi l-
cowania prowadziła Katarzyna Piksa, 
a zajęcia z ceramiki Małgorzata Skop 
- Trybulska.                                          
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Bez specjalnych ”tricków” 
Rozmowa z Pawłem i Łukaszem Golcami - braćmi Golec Orkiestra, którzy 13 sierpnia br. na Rynku w Starym Są-
czu stworzyli niezapomniany spektakl, na zakończenie którego odbył się niezapowiadany wcześniej pokaz fa-
jerwerków. Bracia Golcowie złożyli też życzenia imieninowe i odśpiewali razem z publicznością gremialne "sto 
lat" z okazji nadchodzących imienin Burmistrza. 

WOJCIECH WALISZEWSKI 

Specjalnie dla Kuriera Starosądeckiego

Po raz pierwszy Golec Orkiestra 
gościła w Starym Sączu. Jak od-

bieracie to miasto oraz starosądec-
ką publiczność?
Łukasz:  Czujemy wielki sentyment do 
tego miasta. Po pierwsze  urzekło nas  
piękno Starego Sącza, jego niepowta-
rzalnym klimat, który tworzy min. im-
ponująco odrestaurowany rynek z uro-
kliwymi  kamieniczkami i bajecznymi 
ulicami.  Po drugie  w okolicach Sącza 
mieszka nasza rodzina – „najstarszy 
szczep” Golców (śmiech), więc to chy-
ba tłumaczy nasz sentyment.
Paweł: Zdecydowanie jednak najbar-
dziej urzekła nas starosądecka pu-
bliczność, która pomimo chwilowych 
utrudnień w postaci deszczu i awarii 
prądu, dzielnie dotrzymywała nam to-
warzystwa, śpiewając nasze piosenki.

W Starym Sączu daliście niezapo-
mniany koncert. Jaka jest Wasza re-
cepta na dobrą zabawę?
Paweł: Nie mamy gotowej recepty na 
dobrą zabawę. Nie przygotowujemy 
specjalnych „efektów”, ani ”tricków”,  
po to aby rozbawić publikę. Być może 
w naszych piosenkach zawarta jest 
jakaś magia, która sprawia, że  pu-
bliczność przenosi się w inny wymiar?
Łukasz: Dla nas muzyka jest życiem, 

pasją i sposobem wyrażenia tego, 
co nam w duszy gra. Na koncertach 
otrzymujemy tyle, ile dajemy. Ten 
„proces”  działa dwustronnie – my da-
jemy z siebie wszystko,  ale i otrzymu-
jemy od publiczności niesamowity od-
zew i wręcz nieziemską energię.

Czy Wasza muzyka to sposób na 
przekazywanie i promowanie naszej 
bogatej tradycji i kultury?
Paweł: Nie podchodzimy tak do na-
szej twórczości. Dobrze, że możemy 
„przemycić” w naszych piosenkach 
elementy zapożyczone z rodzimej tra-
dycji, ale nie jest to naszym jedynym 
celem. Prawdziwy artysta poszukuje i 
nie zamyka się tylko w jednej konwen-
cji muzycznej, co nie oznacza, że wy-
rzeka się własnych korzeni. Góralami 
jesteśmy i będziemy do końca życia, 
bez względu na to, czy będziemy wy-
korzystywać elementy muzyki ludowej 
w naszej twórczości, czy też nie.
Łukasz: Siła naszych piosenek tkwi 
zarówno w tekstach, których auto-
rem jest nasz starszy brat Rafał, jak 
i w muzyce. Słowa poruszają różne 
aspekty życia, często z lekkim przy-
mrużeniem oka, ale też niejednokrot-
nie posiadają podwójne znaczenie. Do 
tego dochodzi połączenie stylów mu-

zycznych od reggae, przez rock’n’roll, 
swing, tango, aż do ognistych rytmów 
rodem z Bałkanów. Prawdą jest też, 
że np. piosenka „Słodycze” przyczyni-
ła się w pewien sposób do wypromo-
wania w Polsce - góralskiej kwaśnicy 
(śmiech), co nas samych mile zasko-
czyło. Nie było to zamierzone dzia-
łanie. Ta piosenka mówi o miłości w 
humorystyczny sposób, ale fajnie, że 
spopularyzowała  tym samym  góral-
ski produkt regionalny.

Golec Orkiestra to nie tylko zespół 
ale również Fundacja...
Paweł: Powstała ona w 2003 roku, z 
potrzeby serca… Tak wiele dostali-
śmy od losu, że postanowiliśmy w ja-
kiś sposób odwdzięczyć się i pomóc 
innym. Wspólnie z gminami Milówka 
i Łodygowice stworzyliśmy Ogniska 
Muzyczne, w których młodzież i dzie-
ci uczą się tradycyjnego grania „po 
góralsku” na skrzypcach i heligonce. 
Obecnie mamy już 150 podopiecz-
nych. Fundacja realizuje też różne 
projekty edukacyjne, lecz największy 
nacisk kładziemy na rozwój rodzimej 
kultury ludowej i przekazywania jej 
młodszym pokoleniom.
Łukasz: Fundacja zajmuje się również 
działalnością wydawniczą. Do tej pory 
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wydaliśmy trzy albumy z serii „Stro-
je ludowe w Karpatach Polskich”.  To 
swoiste kompendium wiedzy na temat 
strojów ludowych z Beskidu Żywiec-
kiego, Śląskiego oraz i stroju Miesz-
czan Żywieckich. W przygotowaniu 
jest album o stroju Podhalańskim. Do-
chód ze sprzedaży przeznaczany jest 
na cele Fundacji. Chciałbym zazna-
czyć, że każdy z albumów to ogromne 
przedsięwzięcie,  przy którym pracu-
je około 200 osób. Patronat honoro-

wy nad wydawnictwem objął Minister 
Kultury. Dzięki tego typu działalności,  
kultura ludowa w naszych okolicach 
przeżywa prawdziwy renesans.

Jaka jest dzisiejsza młodzież? Czy 
można ją pozytywnie „zarazić” gó-
ralską muzyką ludową?
Paweł: Uważam, że mamy wspaniałą 
młodzież,  przecież też się do niej zali-
czamy (śmiech).
Łukasz: 12 lat temu kiedy zrobiło się 
głośno o Golec Orkiestrze, wiele dzie-
ciaków zaraziło się grą na trąbce, 
puzonie czy skrzypcach. Nie zdawa-
liśmy sobie sprawy, że siła rażenia 
potrafi zrobić cuda. Na żywiecczyź-
nie powstało i reaktywowało się kil-
ka orkiestr dętych i zespołów folklo-
rystycznych, które działają do dziś i 
mają się świetnie.
Paweł: Dzisiejszą młodzież można po-
zytywnie zarazić pod warunkiem, ze 
robi to ktoś kto jest autorytetem, ktoś 
kto imponuje. Absolutnie nie uzurpu-
je sobie prawa do bycia autorytetem 
i dlatego postawiliśmy na Fundację w 
której uczą pedagodzy z „pasją”… W 
pełni profesjonaliści, a do tego miło-
śnicy i znawcy muzyki góralskiej, nie 
tylko Beskidu Żywieckiego, ale i in-
nych regionów.

Stanowicie prawdziwie rodzinny ze-
spół. Kiedy rodzinna atmosfera po-
maga, a kiedy przeszkadza podczas 
pracy?
Łukasz: Golec Orkiestra to nie tylko 
„Bracia Ksero”, jak przywykło się nas 
określać (śmiech). Autorem tak cha-
rakterystycznych Golcowych tekstów 
nie mógłby być nikt inny jak tylko  nasz 
starszy brat Rafał, który dodatkowo 
pełni funkcję managera zespołu.  
Paweł: Za oprawę wizualną podczas 
koncertów odpowiedzialny jest naj-
starszy brat Stasiu. To on prowadzi 
również sprzedaż płyt na koncertach 
oraz na stronie internetowej. Na sce-
nie występuje również żona Łukasza 
– Edytka.
Łukasz: Oczywiście  rodzinny biznes 
okupiony jest nieraz konfliktami i nie-
porozumieniami, które staramy się na 
bieżąco rozwiązywać. Na szczęście 
nie zdarzają się one zbyt często, jeśli 
tak to  są to spory twórcze podczas 
pracy w studio i najczęściej dotyczą 
kształtu piosenki.

Niedługo ukaże się kolejny, dziesią-
ty już krążek Golców. Na co tym ra-
zem mogą liczyć fani?
Paweł: Cytując słowa inżyniera Mamo-
nia z kultowego filmu „Rejs”, że …”lubię 

słuchać te piosenki, które znam”, po-
stanowiliśmy wydać album „The Best 
of Golec uOrkiestra” Oprócz naszych 
największych przebojów, znajdzie się 
też zupełnie nowy singiel promujący 
płytę.  Postanowiliśmy odświeżyć na-
sze piosenki i nadać im nowszej ener-
gii, a jednocześnie pokazać je z innej 
strony aranżacyjno-instrumentalnej.
Łukasz:  Mamy własne studio nagrań, 
co umożliwia nam poeksperymento-
wanie z brzmieniem. Ostatnio nagry-
wał u nas kwartet puzonowy z samej 
Metropolitan Opera z Nowego Jor-
ku, co świadczy, o wysokich możli-
wościach tego studia. Dodatkowo do 
krążka będzie dołączona płyta  DVD. 
Znajdą się na nich wywiady i anegdoty 
z tras koncertowych. Archiwalne zdję-
cia, sceny z różnych koncertów i waż-
nych wydarzeń z życia zespołu.

Czy możemy liczyć, że odwiedzicie 
jeszcze Stary Sącz…?
Paweł: Oj bardzo byłoby miło znów zo-
baczyć Wasze piękne miasteczko i do-
borową publiczność.
Łukasz: Tym razem może w scenerii zi-
mowej np. z koncertem kolędowym 
(śmiech).
Paweł: Cóż, pożyjemy zobaczymy, ale 
już się nie możemy doczekać (śmiech). 
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Wspomnienia Pradruha
Kto i po co zapisał mnie do harcerstwa, da Bóg , nie pamiętam. Całkiem możliwe, że za zgodą rodziców 
sam dokonałem tego dla mnie istotnego wyboru. 

WIESŁAW BUCHCIC

Ojciec, na którego musia-
łem donosić w podstawów-
ce w kwestionariuszu – po-

zycja: pochodzenie społeczne: cyt. 
– „inteligencja pracująca” (w przed-
szkolu rodzice sami donosili na sie-
bie), jako przedwojenny harcerz nie 
miał nic przeciwko wstąpieniu w sze-
regi, mama, której przed wojną nie 
było stać na harcerski chałat, też była 
za wstąpieniem, bo realizowałem jej 
przedwojenne marzenia.  I tak wsze-
dłem w środowisko, z którego wyło-
nił się jeden naczelnik ZHP i jeden ko-
mendant chorągwi. O kierownikach 
wydziałów nie wspominając. 

Pamiętam, że aby zarobić na pierw-
szy obóz harcerski organizowaliśmy 
w Starym Sączu loterie fantowe. Bez 
zgody Ministra Finansów!!! Dzisiaj nie 
do pomyślenia! Nie pamiętam ile ze-
braliśmy, i czy to co zebraliśmy pokry-
wało koszt naszego wyjazdu. Ale na-
uczyliśmy się, że aby coś mieć, trzeba 
na to zapracować. Dla tych, którzy ku-
powali losy, a w zamian za pieniądze 
otrzymywali kwiatki z bibuły, zwierząt-
ka z szyszek, albumy z wklejonymi liść-
mi, ważniejsze było wspieranie naszej 
pracy i celu, niż wartość fantu. To nie 
było „coś za coś” tylko płaca za pra-
cę. I jeszcze jedno. Środowisko „na-
szych” dorosłych angażowało się w 
działalność swoich dzieci. To nie jest 
gloryfi kacja systemu. To jest gloryfi ka-
cja postaw. My byliśmy nadzieją na-
szych rodziców, my byliśmy przyszło-
ścią ich Polski. Nasze dzieciństwo już 
wtedy było o niebo lepsze od ich dzie-
ciństwa. Ojciec jako piętnastolatek zo-
stał wywieziony na roboty do Niemiec. 
Ta Polska, którą zastał w 45-tym była 
rajem naprzeciwko tego, czego do-
świadczył. Matka, której ojciec przed 
wojną zamykał chleb na klucz, a klucz 
trzymał pod poduszką, Polska Ludowa 

była wyzwoleniem z biedy. Czyż to nie 
pięknie, że można sobie ukroić krom-
kę chleba, kiedy się chce, posypać ją 
cukrem i posmarować śmietaną, ze-
braną z mleka od krowy sąsiada. To 
było miasteczko, w którym ci wszyscy 
obywatele równie gromadnie i równie 
entuzjastycznie maszerowali w pro-
cesji Bożego Ciała jak w pochodzie 
pierwszomajowym (dzisiaj już pierw-
szomajowcy i bożociałowcy to dwa cał-
kiem inne narody). 

Harcerstwo, jak cała Polska, było 
biedne. Więc tych akcji fantowych, 
zbiórek makulatury, złomu i szmat, 
było kilka. Nikt z nas się tego nie wsty-
dził. Był cel, było działanie, była soli-
darność. Ta nasza, dziecięca. I pomoc, 
naszych wówczas kilkunastoletnich 
przywódców.

Wreszcie mamy pieniądze na obóz. 
W owym czasie, wyjazd 15 kilometrów 
za miasto, to tyle co dziś wyjazd na 
Seszele. Seszelami była Skrudzina. Po 
przebyciu tego, jak na owe czasy nie-
samowitego dystansu znaleźliśmy się 

na polance opodal dwuizbowej szko-
ły. Potok, a z niego drewniana ryn-
na sprowadzająca wodę na młyńskie 
koło.., ale nie pamiętam jakie urządze-
nie uruchamiało. Młyn, może folusz… 
W każdym razie miejsce poboru wody 
pitnej, do kuchni, do mycia naczyń – 
osobistych i kuchennych, mycia się, 
prania, kąpieli higienicznej i rekreacyj-
nej. Ekologia, jeżeli w ogóle istniała, to 
gdzieś w zaświatach. Woda w potoku 
była wspólnym dobrem płynącym, a 
nieograniczone korzystanie z tego do-
bra przywilejem wszystkich.  Dopiero 
później wymyślono Sanepid, a Sane-
pid wymyślił zarazki, wirusy, toksyny, 
epidemie i pandemie. Do tego cza-
su żyliśmy zdrowo i bezstresowo. Na-
mioty „kwadracioki” mieliśmy od cio-
ci UNRY.  (Dociekliwych wysyłam na 
Google). Spanie musieliśmy zorgani-
zować sobie sami. Pan leśniczy wska-
zał nam, które drzewa możemy wyciąć 
na prycze.  Po wycięciu i okorowaniu 
starsi druhowie pokazali nam jak je 
zrobić. Z drągów, sznurów powstały le-
gowiska na których mieliśmy nocować 
trzy tygodnie. Dla wygody musieliśmy 
jeszcze wypełnić worki – sienniki sło-
mą, „wycyganioną” od miejscowych 
rolników, a po zaszyciu worów szpa-
gatem „na okrętkę” weszliśmy w stan 
obozowania. Jeszcze tylko prześciera-
dło, jasiek z domu i dwa koce (jeden z 

Ekologia, jeżeli w ogóle istniała, to gdzieś w za-
światach. Woda w potoku była wspólnym dobrem 
płynącym.
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UNRY, drugi z domu). Boże! 
Co to były za koce!  Zło-
żone razem miały 3 
milimetry grubo-
ści. Nie pamiętam, 
czy było mi zim-
no. Prawdopodob-
nie nie. Zresztą w 
tamtych czasach 
(dziś potępianych 
w czambuł) wiosny 
były radosne, lata 
pełne słońca, jesie-
nie złote, zimy śnieżne. 
Nie znam nikogo „z tam-
tych czasów”, kto pamiętałby 
to inaczej. Po zbudowaniu własnymi 
rękami  obozu, cała brać męska, …za-
raz, zaraz. Ciekawe, czy w tym czasie 
istniały dziewczyny?  Starsi druhowie 
twierdzili, że tak. Ale my dzielni dzie-
sięciolatkowie poważnie w te zapew-
nienia wątpiliśmy. W naszej drużynie 
ich nie było, to znaczy, że nie było ich 
w ogóle.  Na pierwszym apelu zosta-
liśmy podzieleni na zastępy. Ja jako 
zastępowy, zostałem powołany na za-
stępowego. Nieszczęściem było to, że 
do mojego zastępu został przydzielo-
ny druh o cztery lata ode mnie star-
szy i o dwanaście kilo cięższy. Wymię-
kłem i zgłosiłem petycję do Komendy, 
aby mnie zdegradowali, a jego awan-
sowali. Komenda przystała. Zosta-
łem zastępcą, zastępowego. Prestiż 
mi spadł, ale życie obozowe stało się 
pasmem wygód i nieróbstwa. Pierw-
szy raz doświadczyłem przywilejów 
kunktatorstwa. Bezpośredni szef ro-
bił wszystko, żeby mnie nie drażnić (a 
nóż wycofam petycję), a komenda ła-
skawie patrzyła na moje obijanie się 
po obozie. Ale nic co piękne, nie może 
być piękne do końca. Moja specjal-
na pozycja w zastępie, a tym samym 
w całym obozie, nie mogła zostać nie-
zauważona. Więc została. I to co jawi-
ło się perspektywą sielanki, obróciło 
się przeciwko mnie. Najpierw wyzwał 
mnie od nierobów (słowo leser jesz-
cze nie istniało) sam syn komendanta. 
Obrażony w swojej godności wepchną-
łem go do potoka. On cały mokry mu-
siał się rozebrać, a ja musiałem się 
ubrać w cały ekwipunek harcerski i 
stanąć na karnym apelu. Zmuszono 
mnie do przeproszenia mokrego. Prze-
prosiłem, ale się zaciąłem. Nie istnia-
ła wtedy „Super Niania”  i sam musia-
łem sobie poradzić z  traumą. 

Byłbym się niechybnie wykoleił, ale 
seria nieprzewidzianych wypadków 
wytrąciła mnie z uzasadnionej depre-
chy. Najpierw podczas naszej warty 

ktoś buchnął nam flagę. 
Dziwne, bo choć to nie 

honorowo, flaga była 
obstawiona różne-
go rodzaju wnyka-
mi, zapadniami, 
nitkami i dzwona-
mi. Rano po grun-
townym docho-
dzeniu okazało 
się, ż to DRUHNY 

z sąsiedniego obo-
zu są sprawczyniami 

naszej hańby. Dziś po-
dejrzewam, że maczała w 

tym palce starszyzna, której 
od naszego honoru milszy był kontakt 
z „wrogą” starszyzną tamtego obozu. 
Strata męskiego honoru zaowocowała 
zyskaniem świadomości, że dziewczy-
ny jednak istnieją i zdolne są do rze-
czy, do których zdolne być nie powinny. 
Mogliśmy z honorem zabrać im ich fla-
gę (co się w trzech kolejnych podcho-
dach nie udało), albo udać się w nie-
wolę.  Niestety nie było jak w powieści 
Szmaglewskiej. Obieraliśmy ziemniaki 
czując wokół siebie pogardę i wyszli-
śmy z wrogiego obozu ze spuszczoną 
głową, choć dziarskim krokiem. Nasi 
koledzy (gdzie ta męska solidarność!) 
też sobie na nas używali. Do dziś nie 
wiem, czy ten incydent nie zaważył na 
stosunku do kobiet na całym naszym 
zastępie.  Jak zwykle w takich tragicz-
nych momentach na pomoc przyszedł 
nam kataklizm. Przez następne pięć 
dni lało. A jak lało to i obóz nam zala-
ło.  Zostaliśmy ewakuowani do szkoły 
opodal, gdzie na podłodze próbowali-
śmy doczekać końca obozu. Z nudów 
buszowaliśmy po szkole, aż otwarli-
śmy jakąś szafę, w której były znaczki 
PCK. Te znaczki wklejano do legityma-
cji potwierdzając opłacenie składek 
członkowskich. Myśmy je przykleja-
li wszystkim na czole. W końcu ktoś 
z mądrzejszych zorientował się, że te 
znaczki stanowią konkretną wartość. 
Mimo usilnych starań większej czę-
ści znaczków nie dało się  odzyskać. 
Zostałem malwersantem. Znowu w 
pełnym umundurowaniu na karnym 
apelu, ale już pod dachem. Mój tato 
wyrównując straty koła PCK postano-
wił, że od tego czasu będę jeździł na 
kolonie letnie. I tak było. Niedługo po-
tem wyjechałem ze Starego Sącza. 
Poszedłem do innej szkoły i innej dru-
żyny.  Drużynowy był człowiekiem za-
cnym, ale kompletnie pozbawionym 
pomysłu na harcerstwo. Na obóz har-
cerski pojechałem wiele, wiele lat póź-
niej – jako instruktor.                          

Bonawentura zaprasza

Organizatorzy Festiwalu 
Podróży i Przygody Bo-
nawentura.org , który 

po raz drugi odbędzie się w Sta-
rym Sączu na przełomie marca i 
kwietnia   2012 roku, nie próżnu-
ją. Fundacja Rozwoju Ziem Gór-
skich pozyskała właśnie grant z 
programu Leader na organiza-
cje dwóch kolejnych edycji. Przy-
szłoroczny festiwal odbędzie się 
w ostatni weekend marca. Tym 
razem zaplanowano nie dwa, jak 
wcześniej, a trzy dni festiwalo-
wych pokazów, które rozpoczną 
się już w piątek i potrwają do nie-
dzieli. Oprócz opowieści na żywo 
przy slajdach i projekcji filmów 
dokumentalnych będą także im-
prezy towarzyszące: koncerty, 
wystawy fotograficzne, warszta-
ty gry na bębnach afrykańskich 
i wiele innych niespodzianek. Do 
Starego Sącza zaproszeni zosta-
ną też goście specjalni, których 
nazwiska organizatorzy trzymają 
na razie w tajemnicy.

 
Można już przesyłać zgłoszenia 

na Bonawenturę 2012. Na stro-
nie www.bonawentura.org znaj-
duje się formularz zgłoszeniowy 
przygotowany dla potencjalnych 
prelegentów. Organizatorzy zwra-
cają się ze szczególną zachętą do 
podróżujących mieszkańców gmi-
ny Stary Sącz, żeby spróbowali 
zaprezentować się szerszej pu-
bliczności. Jeśli nawet nie wszy-
scy nasi krajanie mają na koncie 
spektakularne globtroterskie wy-
czyny, to przecież także wypad do 
Rumunii, na Ukrainę czy do ciot-
ki w Stanach, jeśli został zorgani-
zowany samodzielnie (bez biura 
podróży) i zawierał w sobie ele-
ment przygody, może zaciekawić 
festiwalową publiczność. Zwłasz-
cza, że organizatorzy przewidzie-
li nową kategorię „Debiuty” dla 
krótszych pokazów i osób, które 
nie występowały jeszcze przed 
szeroką publicznością.

 
Czas więc zacząć porządkować 

wakacyjne fotografie. A potem tyl-
ko jesień …., zima i …. znowu spo-
tykamy sie w starosądeckim So-
kole, na festiwalu, który zyskał już 
swoje liczne i wierne grono sym-
patyków. (WK)
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Już 1 października w Starym Sączu odbędzie się gra terenowa na cześć 100-lecia harcerstwa na Sądecczyźnie. 
Na ten dzień zaplanowano wiele ciekawych  atrakcji zarówno dla harcerzy jak i dla mieszkańców Starego Sącza, 
którzy pojawią się tego dnia w centrum miasta. 

Grę terenową  rozpocznie msza św. 
Następnie przewidziany jest apel, pod-
czas którego 10-osobowe patrole har-
cerzy otrzymają specjalne zadania 
do wykonania. Harcerze będą zbierać 
punkty w wyznaczonych miejscach mia-
sta, a następnie zaprezentują się na 
scenie z wcześniej przygotowaną pio-
senką, opowiadaniem lub fotografiami 
w ramach ogłoszonego wcześniej kon-
kursu. Wielkim wydarzeniem będzie 
występ harcerskiego zespołu wokal-
no-instrumentalnego Wołosatki, funk-
cjonującego już 37 lat na rynku mu-
zycznym polskim i zagranicznym, który 
wystąpi jako gwiazda imprezy około 
1700, a wcześniej pojawią się na sce-
nie zespoły harcerskie z. Nowego  Są-
cza i Piwnicznej. Zaplanowane na ten 
dzień konkursy, koncert muzyczny oraz 
zabawa plenerowa ,,W poszukiwaniu 
pierścienia św. Kingi” będą nawiązy-
wać zarówno do idei harcerstwa jak i 
przybliżać i popularyzować wiedzę o 
mieście Stary Sącz.

Ich czas
Przewiduje się, że na rynku pojawi się 

nawet setki umundurowanych harcerzy 
z Nowosądeckiego Hufca oraz inne nie-
zrzeszone w organizacji harcerskiej pa-
trole. Młodzi skauci mają jedyną szan-
se raz na 100 lat uczestniczyć w tak 
wielkich obchodach. Ten czas należy do 
nich, to moment przypomnienia o so-
bie, zaprezentowania się szerszej pu-
bliczności. To swego rodzaju wskazanie 
niezniszczalnych wartości, którymi sta-
rają się żyć na co dzień, których uczą 
się bezpośrednio od swoich instruk-
torów, a pośrednio – od takich posta-
ci jak Andrzej Małkowski, Olga Dracho-
nowsko-Małkowska, czy hm Tadeusz 
Zawadzki, hm Jan Bytnar i phm Aleksy 
Dawidowski.

Zaczęło się od…
To właśnie wspomniany Andrzej Mał-

kowski zapoczątkował na Sądecczyź-
nie idee harcerstwa i wraz z żoną Olgą 
rozpowszechniał tę myśl w całej Polsce. 
Oboje są dla nas tak ważni, jak przypo-
wieść o stworzeniu świata, ponieważ 
zaufali neutralnej polskiej ziemi i od-

ważyli się posadzić przy jej sercu ziar-
na najważniejszych ideałów, jakie może 
posiąść człowiek. Śmiało mogę stwier-
dzić, że to się im udało – mówi pwd Wie-
sław Warcholak. Młodzi Polacy wciąż 
potrzebują takiej organizacji jaką jest 
ZHP, która nie tylko wychowuje, ale rów-
nież kładzie nacisk na wszechstronny 
rozwój młodego człowieka.

Wciąż te same?
Starosądeckie ,,Sokoły’’, działające 

przy Szkole Podstawowej nr 1 w Starym 
Sączu, tak jak i pozostałe 26 innych 
drużyn należących do Nowosądeckie-
go Hufca przy Chorągwi Krakowskiej 
nie różnią się zbytnio od tych sprzed 
100 lat. Istniejące niegdyś organiza-
cje, wśród których prym wiodło „Towa-
rzystwo Gimnastyczne Sokół” przejmo-
wało wiele idei i celów przenikających 
z koncepcji skautingu angielskiego ge-
nerała Roberta Baden-Powela, który 
swoją teorię opierał na współdziałaniu 
młodego człowieka z przyrodą, odwa-
dze, zaradności, samodzielności. Har-
cerstwo dziś wciąż przyjmuje te same 
wartości, jako ideał postawy moralnej 
człowieka. Czasy są raczej niesprzyja-
jące wyznawaniu wartości, którymi kie-
rowali się Polacy stający w obronie wol-
ności, godności drugiego człowieka. W 
czasach, gdy Polska krwawiła, harcerze 
bardzo często bywali cichymi bohatera-
mi, opatrującymi rany ojczyzny. Wszyst-
ko w imię przyświecających im ideałów.

Dzisiaj choć Polska nie wymaga od 
nas wyciągnięcia w jej obronie bagne-
tów, wciąż potrzebuje ludzi mądrych, 
zaradnych, dojrzałych. Tego uczy har-
cerstwo. Cieszy, że powraca do łask. 
Szacunkowo od kilku lat wzrasta zain-
teresowanie działalnością harcerską 
na terenie naszego hufca – potwier-
dza pwd Wiesław Warcholak. Niewąt-
pliwe do takich wyników prowadzi umie-
jętna praca instruktorów, którzy swój 
czas, wiedzę i doświadczenie przekazu-
ją dzieciom i młodzieży wyłącznie z po-
wołania – poświęcając bezinteresownie 
własny czas w przekazywaniu tajników 
harcerskich, zwłaszcza Komendzie Huf-
ca nowosądeckiego, instruktorom oraz 
pozostałym członkom.

Harcerstwo to też zabawa
Harcerstwo nie sprowadza się do 

sztywnego sposobu spędzania czasu, 
wręcz przeciwnie. Rozwija na każdej 
płaszczyźnie życia, również sportowej. 
Jest czas na zabawy i gry terenowe, ale 
także na spokojne wieczory przy ogni-
sku. Wokół harcerzy tworzy się nieopi-
sana braterska więź, na której buduje 
się wzajemne zaufanie, i dzięki której 
nawet w najtrudniejszych czasach moż-
na pomagać sobie nawzajem. A harce-
rzem może być dosłownie każdy, jeśli 
tylko tego naprawdę chce, zaprasza-
my do naszego kręgu wszystkich, któ-
rzy chcą zasmakować życia w przyjaźni 
oraz zgłębiać wiedzę harcerską. Nie-
co kosztowne umundurowanie może 
poczekać – nikt nie wymaga od nowe-
go harcerza pełnego stroju. Dużo waż-
niejsze od tego wydaje się być przyrze-
czenie harcerskie i otrzymanie krzyża 
harcerskiego, który już na zawsze przy-
wiązuje człowieka do harcerstwa. Aby 
go zdobyć trzeba przejść próbę harce-
rza, która wymaga od niego zaangażo-
wania do nabycia pewnych umiejętno-
ści, takich jak np. znajomość rodzajów 
ognisk, wyznaczenie azymuty, znajo-
mość pieśni obrzędowych, itd. 

Coś więcej
W naszych czasach młodzież raczej 

nie powinna narzekać na nudę. W szko-
łach prowadzone są liczne koła zain-
teresowań, rodzice często dodatkowo 
zapisują swoje pociechy na dodatko-
we lekcje sportowe, kursy językowe, 
itp. Harcerstwo jednak wydaje się być 
czymś więcej niż dodatkową formą za-
jęć pozalekcyjnych, ponieważ traktuje 
rozwój młodego człowieka nie wybiór-
czo, jak jest to w przypadku zdobywa-
nia wybranych umiejętności w ramach 
danego kursu, ale całościowo i w pełni, 
co procentuje później w ich dorosłym 
życiu. Jestem niesamowicie dumny i 
szczęśliwy, gdy widzę, że ta praca, któ-
rą wkładamy w nasze małe zmienianie 
świata, kwitnie w tak uroczy sposób, że 
w naszym kraju nie brakuje ludzi, którzy 
mają zdrowe podejście do życia – doda-
je pwd Wiesław Warcholak, współorgni-
zator jubileuszu..                                   

Wielki jubileusz harcerski 

WOJCIECH WALISZEWSKI

Pod patronatem Kuriera Starosądeckiego
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125 rocznica urodzin Ady Sari cz. 2

29 czerwca 1896 roku w Wadowicach urodziła się Jadwiga Szayerówna. 
Jej rodzicami byli: Franciszka z Chybińskich i Edward Szayer, doktor praw i ceniony adwokat.

Ważnym etapem jej studiów 
był Mediolan, dokąd pojechała 
pod opieką ojca.

Przysłowiową już stała się 
opowieść o przesłuchaniu 
młodej starosądeczanki 
przez znakomitego profeso-
ra wokalistyki profesora An-
tonio Rupnicka, który zapy-
tał jej ojca po wysłuchaniu 
arii Rozyny z „Cyrulika sewil-
skiego” w wykonaniu adept-
ki sztuki wokalnej: „Czy słyszy 
pan tę muchę?” i dodał: „Czy-
ściutko śpiewa to prawda, ale ja 
lepiej słyszę brzęczenie muchy lata-
jącej w pokoju, niż głos tej dziewczyny”. 
Mimo to, zgodził się przyjąć na naukę 
śpiewu Jadwigę, aby po dwóch latach 
jej ogromnej pracy, uznać swą uczen-
nicę za dojrzałą śpiewaczkę opero-
wą. Jego opinia pozwoliła na uzyska-
nie przez Adę Sari (bo taki pseudonim 
artystyczny przyjęła Jadwiga Szay-
erówna) angażu do rzymskiego Teatro 
Nationale, gdzie w 1909 roku zadebiu-
towała śpiewając partię Małgorzaty w 
operze „Faust” Gounoda. Prapremiero-
we przedstawienie obejrzał ze wzrusze-
niem ojciec debiutantki Edward Szayer. 
Entuzjastycznie oceniony występ i ko-
lejny sukces w „Pajacach” Leoncavalla 
(rola Neddy) zaowocował angażem na 
sezon jesienny do Teatro dal Verme w 
Mediolanie.

Tak rozpoczęła się historia scenicz-
nych sukcesów Ady Sari; występów, 
podczas których wzbudzała podziw i 
entuzjazm publiczności w kolejnych 
miastach na szlaku swego artystycz-
nego tourne. Przed wybuchem I woj-
ny światowej występowała w Neapolu, 
Aleksandrii. Petersburgu, Kijowie, Lwo-
wie, Krakowie i Wiedniu i ponownie we 
Włoszech, gdzie w zespole najwybitniej-
szych śpiewaków występowała w wie-
lu miastach, wszędzie przyjmowana z 
ogromnym aplauzem.

Tuż przed pierwszą wojną świato-
wą zadebiutowała w ojczyźnie w Te-
atrze Wielkim w Warszawie - w operze 
„Rigoletto” Giusseppe Verdiego śpie-

wając partię Gildy. Publiczność przy-
jęła artystkę niezwykle serdecznie, a 
prasa pisała: „Kto tyle daje w zaraniu 
swej kariery przyszłość ma przed sobą 
najświetniejszą”.

Wybuch wojny zastał Adę Sari w We-
necji, skąd na prośbę ojca w 1915 roku 
wróciła do Wiednia. Tam spotkał ją i za-
angażował do opery lwowskiej dyrektor 
tej placówki Ludwik Heller.

W 1917 roku artystka przeniosła się 
do Warszawy zaproszona przez kierow-
nika stołecznej sceny operowej Janinę 
Korolewicz - Waydową. Ada Sari świę-
ciła triumfy występując w bogatym re-
pertuarze operowym, a szczególne 
uznanie wzbudzała interpretacja partii 
Rozyny z „Cyrulika sewilskiego” Rossi-
niego. Obok występów w warszawskiej 
operze artystka przygotowała repertu-
ar koncertowy, z którym wystąpiła na 
scenach bardzo wielu polskich miast, 
a często dochód z tych koncertów prze-
znaczała na cele dobroczynne.

Była podziwiana przez publiczność i 
krytyków. Adam Dobrowolski z „Kurie-
ra Warszawskiego” w wydaniu z dnia 
3 września 1917 roku pisze: „Kolora-
tura należy do fenomenalnych z na-
tury, a jest rozwinięta wszechstron-
nie w technice do ostatecznych granic 
sprawności”.

Po zakończeniu wojny artystka po-

nownie wyjechała do Włoch. W jej 
życiu nastąpił czas największych 
sukcesów. Śpiewała na scenach 
niemal całego świata. Paryż, 
Włochy, Hiszpania, znów Wło-
chy, Portugalia, Anglia, Fran-
cja i wreszcie - zaproszenie do 
mediolańskiej La Scali w roku 
1923, w której występ dla śpie-
waków operowych jest ukorono-
waniem marzeń.
Zaproponowano jej rolę Królo-

wej Nocy w „Czarodziejskim flecie” 
Mozarta. Oczarowała publiczność, 

a także recenzentów i impresariów. 
Ci ostatni prześcigają się w zaprosze-
niach. Następują nowe podróże. Szwaj-
caria, a potem tournee koncertowe po 
całych Niemczech. Zmęczona przyby-
wa na odpoczynek do Polski. Przy oka-
zji śpiewa na krajowych estradach.

Jesienią 1923 roku wyjeżdża na wy-
stępy do Anglii, Szkocji i Irlandii, póź-
niej znowu olśniewające tryumfy w 
Niemczech.

Latem 1925 roku artystka udała się 
z włoskim zespołem operowym do Boli-
wii oraz Argentyny wzbudzając i w Ame-
ryce Południowej rzadki entuzjazm dla 
swojego głosu, talentu dramatycznego 
i urody.

Po powrocie do Europy bez przerwy 
podróżuje, zaliczając obok znanych już 
krajów, stolic i miast, wciąż nowe.

W latach 1926-1928 śpiewała w 
Szwecji, Norwegii, Szwajcarii, Francji, 
Holandii, Austrii, w Niemczech, w Pol-
sce, na Węgrzech, w Czechosłowacji, 
Danii, Finlandii, Estonii i Łotwie.

W Sztokholmie na uroczystym przed-
stawieniu z okazji zaślubin księżniczki 
szwedzkiej Astrid z królem belgijskim 
Leopoldem Ada Sari śpiewała Gildę 
w „Rigoletcie” Verdiego. Artystka po 
przedstawieniu, owacyjnymi oklaska-
mi tak gorąco była wywoływana przez 
dostojną publiczność (było wśród niej 
trzech panujących królów), pomimo, iż 
protokół na takich przedstawieniach 
zabrania bisów, zaśpiewała ponownie 
słynną arię, ku wielkiej radości zebra-
nych.                                                         

JOLANTA CZECH

Z KART HISTORII
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Hasło utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, czytane w kolejności 
od 1 do 22. Kupon z hasłem do krzyżówki prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście do 
Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu do 30 września 2011. Wśród osób, które prawi-
dłowo rozwiążą krzyżówkę wylosujemy Interaktywny Kurs Treningu Pamięci oraz kartę po-
darunkową do sklepów EMPIK o wartości 25 zł. Zwycięzcami Krzyżówki Starosądeckiej nr 
2 został Irena Myrda ze Starego Sącza oraz Antoni Radecki ze Starego Sącza. Nagrody 
można odebrać w siedzibie CKIS, Stary Sącz, Rynek 5.

2 września (piątek), godz. 18.00
Galeria SOKÓŁ w Nowym Sączu - wer-
nisaż wystawy fotografi i ANDRZEJA 
WINIARZA pt..„Totus Tuus”..
Ekspozycję będzie można oglądać do 
23 września br. 
www.mcksokol.pl

10 września (sobota), godz.19.00
MCK Sokół w Nowym Sączu - Koncert 
zespołu CRACOW CLARINET QUARTET 
w ramach promocji III Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzyki Kameralnej - 
MUZYKA NA SZCZYTACH..
Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. 
Rezerwacje do 7 września pod nr  tel.: 
18 448 26 03)

11 września, (niedziela), godz. 10.30
ŚWIĘTO OWOCOBRANIA w Łącku 
Regionalna impreza z licznym udzia-
łem zespołów folklorystycznych i or-
kiestr dętych z Polski i zagranicy, dru-
ga co do wielkości po organizowanym 
rokrocznie w maju Święcie Kwitnącej 
Jabłoni. 
www.owocobranie.lacko.org.pl

11 września (czwartek) godz. 10.00
Kino Sokół, Stary Sącz Stowarzysze-
nie Brydża Sportowego Alf zapra-
sza na Otwarty Turniej Brydża o Pu-
char Burmistrza Miasta i Gminy Stary 
Sącz. Więcej informacji pod nr telefo-
nu 668-460-454

16 września godz. 16.00
Kino Sokół, Stary Sącz wernisaż prac 
wakacyjnych z warsztatów CKiS. Prze-
widziane są liczne atrakcje!
www.ckis.stary.sacz.pl

19 września, (poniedziałek), godz.19.00
MOK Nowy Targ – Koncert zespołu 
STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO
Wstęp 35 PLN, rezerwacja pod nr tel. 
18 266 32 41

1 października (sobota), godz. 17.00
Rynek Starego Sącza – Koncert ze-
społu WOŁOSATKI w ramach imprezy 
plenerowej harcerzy z powiatu nowo-
sądeckiego „W poszukiwaniu pierście-
nia św. Kingi”                   

              
Oprac.  J.L

POZIOMO

1 – wieś pomiędzy Gołkowicami G., a 
Praczką (na drodze pod Przehybę), z 
nowoczesną szkołą i schroniskiem
4 – miejscowość między Świniarskiem, 
a tymi spod 1 – pionowo 
7 – szachy
8 – twórca
9 – niektórzy tłumaczą tą nazwę od bel-
gijskiego uzdrowiska, inni – od łac. Sa-
mus per aquam, tj. uzdrowiony przez 
wodę
11 – kiedyś rejestracja na sądeckich 
samochodach, a także skrót nazwy jed-
nego z ważnych sądów
13 – organizowane w celu odnowy mo-
ralnej i pogłębienia wiary
15 – laryngologia wyspecjalizowana do-
datkowo w wiedzę o słuchu i o zmyśle 
węchu
21 – napęd wszelkich działań; pot. silnik
23 – wieś po drugiej stronie Popradu, 
vis-a-vis Cyganowic
25 – pocierasz o nią zapałkę (pot.)
27 – używane m. in. w ,,Rycerskim Raju’’
29 – w porzekadle – ponoć robione z igły
30 – efekt polerowania (wspak)
31 – imię Fontany, twórcy ołtarzy: głów-
nego i dwóch bocznych w kościele 
klasztornym Klarysek
34 – inaczej sączkowanie
35 – inaczej obniżka formy, także np. – 
wskaźników ekonomicznych
36 – roślina zielna (nie ma nic wspólne-
go z szaleństwem)
39 – kościół klasztorny pierwotnie był 
pod wezwaniem tej świętej
45 – legendarny jeździec w czarnej pe-
lerynie i masce
46 – przetwórstwo ptactwa hodowlanego
47 – ateizm
48 – książe krakowski ściśle związany z 
naszym miastem
49 – pot.: lekkoduch, postrzeleniec 
(starod.)
50 – rzadkie imię męskie (skojarz z 
Apolonią)

PIONOWO

1 – wieś w gminie Podegrodzie; jed-
na z najstarszych osad kolonijnych na 
Sądecczyźnie 
2 – bliska Staremu Sączowi (8 km) 
miejscowość nad Popradem, w której 
można znaleźć ,,Perłę…’’, a trochę dalej 
,,Bursztyn (?!)’’
3 – żaba olbrzym
4 – staropolski acan, także Polska Aka-
demia …
5 – ułatwia wypoczynek
6 – utwór liryczny o tematyce żałobnej
10 – system organizacji państwowej, w 
którym jedynym organem przedstawi-
cielskim jest sejm
12 – jest nim np. starosądeckie 
,,Gniazdo’’
14 – w języku koneserów nieudaczny 
twór: literacki, sceniczny itp.
16 – Sławomira Mrożka, albo na 2/4 
17 – jedna z starosądeckich szkół śred-
nich kształci młodzież do tego zawodu
18 – określenie tego, co daje zadowole-
nie, radość, pociechę
19 – w cerkwi na ołtarzach i ścianach
20 – ten z konfesjonału
22 – obok kożusznictwa oraz warszta-
tów szewskich i garncarskich – od daw-
na kwitło w naszym mieście
24 – obok Wołynia, również kiedyś na-
leżało do Rzeczpospolitej
26 – właściciel małego statku, np. ku-
tra rybackiego
28 – obrządek, ceremoniał
32 – dowodzi dworcem PKP
33 – starosądecki artysta, malarz o 
imieniu Czesław, twórca, m. in. pejzaży, 
portretu św. Kingi
37 – szczątki tej królowej – żony Wł. Ło-
kietka – spoczywają pod posadzką ko-
ścioła klasztornego
38 – miasto w Andaluzji założone przez 
Arabów na pocz. VIII w. n. e., zdobyte 
przez Hiszpanów pod koniec XV w.
41 – owady nie darzone sympatią
42 – instrument szarpany
43 – usypana między zbiornikami wod-
nymi dla przejścia ,,suchą nogą’’
44 – ukochany Desdemony
 
                                                       (S.Ch)
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ANNA WOLAK

Do turnieju stawiły się zarówno drużyny ze Starego 
Sącza: Harnasie Śródmieścia, Partyzanci, Beerbu-
sters, jak również drużyna z Chełmca – Zieloni oraz 

dwie drużyny z Nowego Sącza: Grawik i Deportivo. Turniej 
był organizowany z myślą o zawodnikach – amatorach, któ-
rzy nie grają w drużynach ligowych, ale swój wolny czas lu-
bią spędzać na boisku. Wybór takich zawodników miał rów-
nież zagwarantować w miarę wyrównany poziom gry. Już 
pierwszy dzień pokazał, które drużyny zawalczą o pierwszą 
pozycję. Zieloni z Chełmca i Grawik z Nowego Sącza zdobyli 
komplet punktów. Mecz o miejsce na podium następnego 
dnia potwierdził przypuszczenia zasugerowane wcześniej-
szymi doskonałymi wynikami tych drużyn. Na nic się zdały 
wysiłki Gawlika, drużyna z Chełmca okazała się nie do po-
konania. Zwyciężyła z przewagą siedmiu punktów, osiąga-
jąc wynik 8:1. Zasłużone drugie miejsce zdobyła drużyna 
Grawik z Nowego Sącza, trzecie – Harnasie Śródmieście ze 
Starego Sącza, którzy w drugiej połowie meczu przechylili 
szalę zwycięstwa na swoją stronę. Kolejne miejsca zdobyły 
dwie starosądeckie drużyny: na czwartej pozycji usytuowa-
li się Partyzanci, na 5 – Beerbusters. Na ostatnim miejscu 
znalazła się drużyna Deportivo z Nowego Sącza. 

Wygrana Zielonych przyczyniła się nie tylko do zdobycia 
uznania na szczeblu lokalnym, ale dała też szansę na ko-
lejny sukces. Na zaproszenie organizatorów turnieju przy-
jechał do Starego Sącza Kamil Zyzak – Naczelnik Wydziału 
Sportu i Rekreacji Gminy Chełmiec i poinformował zwycię-
ską drużynę, że będzie reprezentować gminę i miasto Stary 
Sącz na Ogólnopolskim Turnieju Orlik. Już 3 września w Świ-
niarsku odbędą się zawody w ramach Projektu Orlik Polska 
o zasięgu lokalnym. Sławomir Szczepaniak nie krył, że cały 
Stary Sącz liczy na wygraną Zielonych i kolejne awanse.

Pomimo dużej konkurencji (w sobotni wieczór na staro-
sądeckim rynku wystąpowali bracia Golcowie), publiczność 
dopisała. Kilkaset osób dopingowało grającym drużynom. 
Dodatkową atrakcją, która na pewno wpłynęła na zainte-
resowanie imprezą sportową, były niedzielne liczne kon-
kursy dla dzieci zorganizowane przez Placówkę Opiekuńczo 
– Wychowawczą Wsparcia Dziennego na czele z jej kierow-
nikiem – Jolantą Koszkul. Dzięki tej inicjatywie całe rodziny 
mogły czerpać przyjemność z imprezy.

Sportowe plany
Choć niewiele czasu upłynęło od Turnieju, organizatorzy 

już myślą o kolejnych tego rodzaju akcjach sportowych. Dla-
czego? To proste, ponieważ jest zapotrzebowanie na tego 
typu formy rekreacji. Im więcej się dzieje, tym lepiej. Dla 
osób, które grają w koszykówkę, siatkówkę, czy w piłkę noż-
ną turnieje to naprawdę coś fajnego, to możliwość poka-

zania się, zaprezentowania swoich umiejętności – dodaje 
Sławomir Szczepaniak, członek Komisji Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Rady Miejskiej Starego Sącza.

Najbliższa zima zapowiada się równie sportowo. W okre-
sie styczeń – luty planowane jest zorganizowanie kolejnej 
już VII edycji Turnieju Halowego w Piłce Nożnej o Puchar 
Burmistrza w Starym Sączu. Ten turniej stał się już swoistą 
tradycją nie tylko dla mieszkańców gminy Stary Sącz. Od 
dwóch lat w rozgrywkach biorą udział drużyny z poza Stare-
go Sącza do ubiegłorocznego turnieju zgłosiły się drużyny z 
Łącka, czy Nowego Sącza. 

Jest również pomysł, aby latem zorganizować turniej 
sołectw i osiedli Starego Sącza przy współpracy z burmi-
strzem i radą miejską. Planowane jest wykorzystanie do 
tego celu dwóch boisk – w Gołkowicach, na którym grały-
by drużyny z najbliższych okolic oraz w Starym Sączu, gdzie 
poza zwykłymi rozgrywkami drużyn lokalnych, odbyłyby się 
finały. Choć idea nie została jeszcze ogłoszona oficjalnie, 
Sławomir Szczepaniak mocno wierzy w jej sukces, dlate-
go już dziś zachęca sołtysów i przewodniczących zarządów 
osiedli do przygotowań: Już teraz można kompletować dru-
żyny i wykorzystywać te obiekty, którymi dysponuje gmina. 
Marzę o tym, aby w przyszłym roku każde sołectwo i każde 
osiedle wystawiło swoją reprezentację. Duża liczba drużyn 
zapewni na pewno niemało atrakcji i zaprezentuje ciekawą 
rywalizację – dodaje.

Bez nich by się nie udało
Pozytywny odbiór Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej o 

Puchar Lata Starego Sącza zarówno przez lokalne media 
jak i przybyłe na rozgrywki drużyny i kibiców  utwierdza or-
ganizatorów w przekonaniu, że taka impreza jest potrzebna 
i przydałaby się jej kontynuacja w następnych latach. Sła-
womir Szczepaniak oraz Marcin Szmigiel jednak doskona-
le zdają sobie sprawę, że Turniej nie odbyłby się, gdyby nie 
pomoc wielu osób dobrej woli, które w różny sposób przy-
służyły się realizacji tej sportowej idei takich jak burmistrz 
Starego Sącza - Marian Cycoń, Stanisław Majca, Wioletta 
Nowak, dyrekcja Gimnazjum w Starym Sączu, Leszek Le-
śniak (instalacja  sprzętu nagłaśniającego), Marian Kuczaj 
(prezes OZPN), członkowie Zarządu Osiedla Śródmieście w 
Starym Sączu  oraz animatorzy Orlika – Maciej Mamak i 
Zbigniew Jasiński. Trzeba również przypomnieć o sponso-
rach, którzy chętnie pomogli doprowadzić Turniej do reali-
zacji, a były to: Firma Gastronomiczna Raj z Gołkowic Dol-
nych, OZPN z Nowego Sącza, Zarząd Osiedla Śródmieście w 
Starym Sączu, Wypożyczalnia samochodów AutoAres z No-
wego Sącza, Motel Miś oraz Kantor Wymiany Walut ze Sta-
rego Sącza.                                                                                       

Rozgrywki o Puchar Lata 
W dniach 13 – 14 sierpnia br. na boisku ,,Orlik 2012’’ można było odczuć prawdziwego ducha walki i rywalizacji. 
Wszystko to za sprawą futbolowych rozgrywek w ramach Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Lata Sta-
rego Sącza. Organizatorzy tej pionierskiej imprezy w Starym Sączu: Sławomir Szczepaniak – Radny Rady Miej-
skiej Starego Sącza oraz Marcin Szmigiel - społecznik mogą śmiało powiedzieć, że turniej się udał, drużyny po-
kazały przyzwoity poziom, a kibice dopisali. 

Pod patronatem Kuriera Starosądeckiego
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BURMISTRZ MARIAN CYCOŃ WRĘCZA PUCHAR ZA ZAJĘCIE I MIEJSCA DRUŻYNIE ZIELONI Z CHEŁMCA

DRUŻYNY ZIELONI, GRAWIK, HARNASIE ŚRÓDMIEŚCIA, PARTYZANCI, BEERBUSTERS. W ŚRODKU MARIAN CYCOŃ, SŁAWOMIR SZCZEPANIAK, MARCIN 
SZMIGIEL, STANISŁAW MAJCA, KAMIL ZYZAK.

MECZ GRAWIK NOWY SĄCZ - PARTYZANCI STARY SĄCZ MECZ HARNASIE ŚRÓDMIEŚCIA - ZIELONI
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