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W NUMERZE
IMO Galeria
wiat zza obiektywu
"Kociajdy" do remontu
W g ry popłynie kasa na turystykę

GALERIA POD PIĄTKĄ
TO JUŻ HISTORIA. CZAS NA
RAFAŁ KAMIEŃSKI
Ze starego budynku Galerii pod Piątką
udało się ocali poddasze i przeznaczy je
na pomieszczenia administracyjne –
zajmą one mniej niż 10% powierzchni
całkowitej. Reszta obiektu zostanie
oddana do dyspozycji mieszka com
i go ciom - w tym sze pomieszcze
o zr żnicowanej powierzchni, kt re
będą przeznaczone na działalno
kulturalną i edukacyjną dla potrzeb
tzw. animacji kulturalnej. Nowa bryła
budynku to nowoczesna czę o dw ch

kondygnacjach nadziemnych i dw ch
podziemnych połączonych przeszkloną
windą. W obiekcie znajdzie się informacja
turystyczna i nowoczesna galeria sztuki
(pomieszczenia najniższej, podziemnej
kondygnacji). Obiekt posiada będzie
także swoje strefy otwarte, gdzie mogą
by realizowane ciekawe małe kameralne
koncerty. W holu sta będzie pianino
zachęcające do improwizowanych
koncert w. W planach jest też kino
plenerowe. Prace trwają.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 375,47 M ²
GŁÓWNA SALA 9 METRÓW POD ZIEMIĄ 300 M ²
TARAS Z WIDOKIEM NA
KLASZTOR KLARYSEK I BESKID
SĄDECKI
INKUBATOR KREATYWNY DLA
4–5 MŁODYCH FIRM
WINIARNIA/KAWIARNIA
ARTYSTYCZNA

Stan zero

Wykopy pod gł wną salę

WOJCIECH KNAPIK,
DYREKTOR CENTRUM
KULTURY I SZTUKI IM. ADY
SARI: CHCEMY BYĆ
NOWOCZESNYM,
WIELOWYMIAROWYM
MIEJSCEM SPOTKAŃ
I DIALOGU, OTWARTYM NA
POMYSŁY LUDZI
I ZASPOKAJAJĄCYM ICH
KULTURALNE POTRZEBY ORAZ
PRZYGOTOWUJĄCYM DO
AKTYWNEGO, KRYTYCZNEGO
UCZESTNICTWA W KULTURZE.
W
CENTRUM NASZEGO
ZAINTERESOWANIA JEST
CZŁOWIEK, DLATEGO CHCEMY
BYĆ MIEJSCEM PRZYJAZNYM
DLA WSZYSTKICH,
NASTAWIONYM NA
WSPÓŁPRACĘ I BUDOWANIE
WSPÓLNOTY, MIEJSCEM
CHĘTNIE ODWIEDZANYM I
WYBIERANYM DO
SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU.
fot. Materiały prasowe Panonnica Festival

Widok od ul. Kopernika
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NAJLEPSZE ZDJĘCIE?
TO, KT RE ZROBIĘ JUTRO
ROZMOWA Z AGNIESZKĄ MARCINOWSKĄ, FOTOGRAFKĄ, STAROSĄDECZANKĄ,
UCZENNICĄ TECHNIKUM TEB EDUKACJA W NOWYM SĄCZU
Wsp łpracowała
Pani
z
Adamem
Klimkiem
jednym
z
niewielu
ambasador w marki Canon w Polsce.
Proszę
opowiedzie
bliżej
o
tej
wsp łpracy...
Pana Adama Klimka poznałam na
wykładach, kt re prowadził w Chorzowie
w jednym z oddział w naszej szkoły. W
Nowym Sączu zresztą też jest wietnie
wyposażona pracownia fotograficzna.
Opowiadał o swoim życiu i pracy, czym
mnie zafascynował. Fotografuje też dla
National Geographic. Pod koniec wykładu
wspomniał, że chce przyją kogo na
praktykę - od razu wiedziałam, że to
muszę by ja. I faktycznie, rok p niej
pojechałam na praktykę do Katowic i
wsp łpracowałem przy jego projektach.
Było ciężko, jednak dużo się nauczyłam, a
z Panem Klimkiem mam kontakt aż do
teraz.
Pani fotograficzny autorytet?
Mateusz
Strelau.
Jest
fotografem,
filmowcem działającym na instagramie
oraz youtube. Mam nadzieję, że uda mi sie
jeszcze załapa na kursy, kt re prowadzi.
Stary Sącz, Dolina Popradu, czy
Sądecczyzna w og le to dobry temat na
fotograficzną wyprawę?
Oczywi cie, że tak! Okolica jest cudowna,
wystarczy się rozejrze
Fotografowie
zdecydowanie nie będą się tu nudzi . By
może zresztą wsp lnie z Andrzejem

Ramsem, moim nauczycielm w TEB
Technikum uda się nam nam wi Adama
Klimka na przyjazd do Starego Sącza i
zrobienia tutaj materiału w jego stylu.
Był tutaj już na rowerowej wyprawie.
Czy fotograf inaczej patrzy na wiat?
Fotografia uczy patrze inaczej, więc
zdecydowanie tak. Wyja nię to na
przykładzie: przechodząc przez las zwykły
człowiek zobaczy drogę i kilka całkiem
ładnych drzew, a fotograf scenerię do
ciepłej sesji w tajemniczym lesie. Milion
pomysł w na minutę i ten "artystyczny
mętlik w głowie" to co , co uwielbiam
u artyst w.
W jakiej fotografii czuje się Pani mocna?
Portret, krajobraz, reportaż, sport?
Fotografuję od kilku lat, ale dalej szukam
swojej drogi. Najbardziej lubię fotografię
przyrody, oraz pracę w studiu, najlepiej
przy portrecie.
Najlepsze zdjęcie jakie udało się
pstrykną ?
Cytując klasyka - „Kt re z moich zdję jest
moim ulubionym? To, kt re zrobię jutro"
Jednak w moim sercu dalej trzymam jedno
z pierwszych wiadomie zrobionych zdję
i wła nie zdałam sobie sprawę, żeminęło
już pię lat! Motyl na węglu. Zrobione
całkowicie spontanicznie, aparatem
pożyczonym od mojej kuzynki.

A jak to jest z portretowaniem siebie? Co
jest w tym najtrudniejsze?
Autoportret jest trudny do zrobienia, jak
i do pokazania. Autoportretem nie jest
selfie, bo prawdziwy autoportret to co
więcej - chodzi w nim o pokazanie siebie,
swojej historii.
Rozmawiał Rafał Kamie ski

© Agnieszka Marcinowska

SĄDECCZYZNA I STARY SĄCZ TO

FOTOGRAFIA PRZYGODOWA - ADAM KLIMEK - CANON

ŚWIETNE MIEJCE NA FOTOGRAFICZNĄ

ADAMKLIMEK.PL

WYPRAWĘ
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POGROMCY LODU I WŁASNYCH SŁABO CI
REDAKCJA
Lokalna sekcja starosądeckich mors w szuka nazwy! Propozcyje - "Zimna krew"
ewentualnie "Pogromcy lodu". Hasło "Ta czący z lodami" przepadło w pierwszym
głosowaniu. Żarty żartami, ale dzięki modzie na zimowe kąpiele nawet w zimie
stawy mają wzięcie. Ta forma rekreacji nie tylko jest zdrowa. Nie wymaga ani czasu,
ani nakładu finansowego. Rzecz w tym, by jak do każdej formy aktywno ci
podchodzi z głową i zaczą na początek od kr tkich kąpieli. Morsy spotykają się na
starosądeckich stawach dwa razy w tygodniu: w niedzielę o 13.00 i rodę o 17.00.
Chętni powinni przyj min. 15 minut wcze niej na rozgrzewkę. Ale możliwo
kąpieli jak wida na zdjęciu obok, oferują też g rskie potoki, kt rych w gminie
(prawie 1/5 powierzchni to teren Popradzkiego Parku Krajorazowego) nie brakuje.
Miejsc wek nie zdradzamy. Szukajcie sami.

"KOCIAJDY"
DO REMONTU

Już niedługo słynne starosądeckie "kociajdy" zostaną
wyremontowane. Urokliwe uliczki, kt re zachwycały
reżyser w "Obławy" (Marcin Krzyształowicz) i "Rewizora"
(Jerzy Stuhr) przejądą gruntowną rewitalizację dzięki
dofinansowaniu mikroprojektu z pieniędzy Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A
Polska-Słowacja 2014-2020.
Partnerem projektu "Szlakiem redniowiecznych mnich w"
jest niezawodna Lewocza, historyczna stolica Spisza i nasze
miasto partnerskie. Zadanie przewiduje odnowienie
zabytkowych czę ci redniowiecznego centrum poprzez
zagospodarowanie otoczenia nawiązujące do historii miasta.
Planujemy modernizację traktu pieszego w ciągu ulicy
Szewskiej pomiędzy ulicami 11 Listopada, ul. Morawskiego
i ul. Daszy skiego o długo ci 130 m. Przej cie traktem, kt ry
dzięki odpowiedniemu oznakowaniu będzie r wnież cieżką
edukacyjną, połączy dwa klasztory: męski franciszkan w
(nieistniejący obecnie (budynki urzędu miejskiego i szkoły) i
że ski klarysek. Obydwa monastery funkcjonowały obok
siebie w Starym Sączu aż do XVIII w. Trakt jest symbolem
łączącym przeszło z tera niejszo cią.
STARY.SACZ.PL
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CZYTANIE - POZYTYWNY SNOBIZM
RK
Z tej strony wiceburmistrza nie znacie.
W domowej bibliotece Kazimierza
Gizickiego jest ponad 1000 książek
i wydawnictw, czyli jak poowiedziałby
bibliotekoznawca wolumin w pojedynczych fizycznych egzemplarzy
książki. W większo ci to dzieła
popularnonaukowe i historyczne, ale nie
brak też nie miertelnej klasyki.
Takie domowe księgozbiory nie są
zjawiskiem powszechnym. Jak pokazują
badania około 28 procent Polak w nie ma
w domu żadnych książek, a posiadanie
większych, czyli liczących ponad 1000
tom w bibliotek deklaruje zaledwie 4
procent społecze stwa (wyniki badania
czytelnictwa autorstwa Biblioteki
Narodowej). Raport Biblioteki Narodowej,
podaje także, że od 2019 roku można
odnotowa trwałe zatrzymanie spadku
czytelnictwa, a nawet niewielki wzrost
deklaracji czytelniczych.
C ż, rozw j nowych technologii miał
pono oznacza zmierzch tradycyjnej
książki. Ale... kino miało oznacza koniec
teatru, radio - gazet, a telewizja koniec
kina. Na szczę cie prognozy nie zawsze
się sprawdzają.

KIBICUJEMY SIATKARKOM POPRADU

W mediach mało miejsca poświęca się
siatkarkom Międzyszkolnego
Uczniowskiego Klubu Sportowego.
Niesłusznie. Podpieczne Janusza Pasiuta
i Krzysztofa Poprawy grają z niezłym
skutkiem w II centralnej lidze siatkówki
kobiet rywalizując z naprawdę mocnymi
ekipami, na przykład Wisłą Kraków. Dzięki
niedawnemu zwycięstwu nad
akademiczkami z Lublina starosądecka
ekipa umocniła się na czwartym miejscu II
ligi grupy 4.
TERMINARZ
30. 01.2021
MKS Pogoń Proszowice - MUKS Poprad
Stary Sącz
13.02.2021
MUKS Poprad Stary Sącz - TS Wisła Kraków
13.03.2021
CKiS Maraton Krzeszowice - MUKS Poprad
Stary Sącz
20.03.2021
MUKS Poprad Stary Sącz - SMS PZPS
Szczyrk II
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W G RY POPŁYNIE KASA NA TURYSTYKĘ
RAFAŁ KAMIEŃSKI
Gminy powiatu nowosądeckiego
otrzymają pomoc w ramach Programu
Wsparcia Obszar w G rskich. Stary Sącz
może skorzysta ze wsparcia w wysoko ci
nawet 8 mln zł. Projekt prezentował
wicepremier Jarosław Gowin. To
inicjatywa m.in. ministra Andrzeja GutMostowego. Ze szczeg łami do Starego
Sącza przyjechał natomiast Tomasz
Michałowski szef gabinetu politycznego
Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii Jarosława Gowina. Pieniądze przeznaczone będą na
podniesienie atrakcyjno ci turystycznej
i rekreacyjnej naszej gminy - zaznacza
burmistrz Jacek Lelek - Zrealizujemy

kolejne inwestycje na G rze Miejskiej i na
starosądeckich stawach. Pieniądze będą
przeznaczone między innymi na kładkę dla
pieszych i rowerzyst w, kt ra połączy nad
ul. Jana Pawła II dworzec "Parkuj i Jed "
z rynkiem.
W ramach tego samego przedsięwzięcia –
usprawnienia komunikacji między
miastem, a budowanej wła nie atrakcji na
Miejskiej G rze (le ne molo)
wyremontowana zostanie ul. Kr lowej
Jadwigi i wybudowana nowa kładka nad
potokiem Moszczeniczanka. Powstanie
szybki, bezkolizyjny i bezpieczny trakt
pieszy z rynku na Miejską G rę.

Pieniądze zostaną wykorzystane na
rozbudowę parkingu przy cieszącym się
niesłabnącym powodzeniem kąpielisku
na starosądeckich stawach. Co do zasady
pieniądze nie mogą by przeznaczone na
inwestycje, kt re już są realizowane,
takich, gdzie jest już podpisana umowa
na realizację. Gmina my li o poprawie
ciąg w komunikacyjnych w miejscach
ważnych turystycznie i parking w, pr cz
staw w będzie to parking na Woli
Kroguleckiej.

Ze Starosądeckiego Słownika Biograficznego
Prof. Henryk Barycz
Urodził się 120 lat temu w Starym Sączu jako syn Michała i Walerii z domu Korona –
rodzice byli rolnikami. W latach 1907-1911 uczęszczał do szkoły ludowej,
mieszczącej się wówczas w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego. Zachowały się
przechowywane w składnicy akta starosądeckiej szkoły nr 1, katalogi ocen, w tym
Henryka Barycza z bardzo dobrymi ocenami. Później uczęszczał do I Gimnazjum im.
Jana Długosza w Nowym Sączu, które ukończył w 1920 r. W styczniu 1921 r.
rozpoczął studia z zakresu historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W lutym 1924 r.
obronił doktorat z historii na Wydziale Filozoficznym UJ, a tematyka dotyczyła
historii kultury XVI w. Został asystentem w katedrze historii kultury UJ. Od 1934 r.
był pracownikiem archiwum uniwersytetu, zaś od 1935 r. jego kierownikiem. W tym
samym roku uzyskał habilitację. W czasie wojny odmówił współpracy z władzami
niemieckimi i utrzymywał się z pracy w Izbie Aptekarskiej oraz Radzie Głównej
Opiekuńczej, przez co został wyrzucony z mieszkania i zniszczono częściowo jego
warsztat naukowy. W grudniu 1946 r. Henryk Barycz uzyskał tytuł profesora
nadzwyczajnego historii oświaty i wychowania. W tym czasie prowadził badania
naukowe, zajął się reorganizacją Archiwum UJ i przyjmowaniem nowych materiałów.
Ponieważ prezentował niezależność badawczą, władze spowodowały jego
przeniesienie na Uniwersytet Wrocławski. W 1949 r. udało mu się powrócić do
Krakowa, gdzie ponownie kierował Archiwum UJ, a w 1956 r. został kierownikiem
Katedry Nauki i Oświaty do przejścia na emeryturę w 1971 r. W 1957 r. uzyskał tytuł
profesora zwyczajnego UJ. W latach powojennych związany był też z Polską
Akademią Umiejętności i Polską Akademią Nauk. Dorobek naukowy prof. Barycza
liczy 650 pozycji, w tym 30 książek. Prof. Barycz nie zapomniał o swoim rodzinnym
mieście; poświęcił mu, jak i całej Sądecczyźnie, szereg prac, z których należy
wymienić przede wszystkim książkę pod jego redakcją pt. "Historia Starego Sącza
od czasów najdawniejszych do 1939 roku", która ukazała się w 1979 r. Zmarł 9
marca 1994 r. i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Stary
Sącz uczcił go nazwaniem jednej z ulic jego imieniem. Oprac. Tadeusz Duda
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fot. Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie
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Z FOTOGRAFICZNEGO ARCHIWUM

Podmajerz 100 lat temu
ZASIL STAROSĄDECKĄ E-SKARBONKĘ, KLIKNIJ W PUSZKĘ

W tym roku, dokładnie 12 marca przypada
90 rocznica urodzin ks. prof. Józefa
Tischnera. Warto przy tym sięgnąć po
wydaną w roku 2020 biografię urodzonego
w Starym Sączu księdza i filozofa. „Ktoś mi
kiedyś powiedział, że jak Tischner wchodził
do pokoju, to jakby się drzwi otwierały w
człowieku. Drzwi się otwierały – i żyć się
chciało. Każdy z nas nosi w sobie
pragnienie, że przyjdzie taki ktoś, kto mu
powie: «Słuchaj, cała ta twoja szamotanina
ma sens». Każdy chce to usłyszeć – czy to
będzie poeta, czy gość, który ma budę z
warzywami, polityk, który już nie wie, za
czym głosuje, czy zdesperowana matka
niepełnosprawnego dziecka…”Wojciech Bonowicz, autor biografii
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Starosądecki
Słownik
Biograficzny
Tadeusza Dudy jest do nabycia w Muzeum
Regionalnym w Starym Sączu. W muzeum,
które cały czas jest otwarte od poniedziałku
do piątku w godz. od 10.00 do 13.00 można
też wzbogacić swoj bibliotekę jeszcze o
"Historię Starego Sącza w zarysie" Leszka
Migrały i publikację autorstwa Bogusława
Kaczyńskiego "Ada Sari kulisy wielkiej
sławy" wraz z płytą CD. Całkowity dochód
ze sprzedaży przeznaczony będzie na
działalność muzeum. Zachęcamy do
zakupów, a tym samym wsparcie budżetu
Towarzystwa Miłośników Starego Sącza.
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"Historia Starego Sącza w zarysie”, wydana
przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,
przy wparciu Gminy Stary Sącz zawiera nie
publikowane wcześniej treści dotyczące
m.in. wydarzeń, które miały miejsce w wieku
XIX, podczas I i II wojny światowej, a także w
PRL-u.
"Na uwagę zasługuje fakt, że w czasie II
wojny światowej starosądeczanie odmawiali
podpisywania Volkslisty. Na ponad sto
takich wniosków podpisano tylko dwa, a
mieszkańcy przedkładali dokumenty
świadczące o tym, iż są Polakami" - autor
książki, sądecki historyk Leszek Migrała.
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Jak założy PROFIL ZAUFANY on-line i wygodnie
korzysta ? Kr tki przewodnik.
Dzięki koncie na e-PUAP załatwisz wiele spraw w różnych urzędach bez wychodzenia z domu –
przez internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu. Nie ograniczają cię
godziny pracy urzędów – sam decydujesz, kiedy złożysz wniosek. Wniosku nie musisz
podpisywać ręcznie – do podpisu elektronicznych dokumentów służy bezpłatny profil zaufany.

Wejdź na epuap.gov.pl
Kliknij Zarejestruj się.
Wypełnij krótki formularz.
Otrzymasz kod potwierdzający SMS.
Wpisz go do formularza i zatwierdź.
Potwierdź w punkcie potwierdzającym (masz na to 14 dni), czyli Urzędzie
Miejskim w Starym Sączu, Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji, pokój 47, II
piętro.
Wcześniej umów się telefonicznie (18) 449-77-40 lub (18) 449-77-42.

Usługa jest bezpłatna: zakładasz konto na ePUAP i korzystasz bez opłat.

WE DOTACJĘ - WYMIE STARY PIEC
Początek roku to dobry czas na długo być może
odwlekaną decyzję i wymianę starego pieca.
Zachętą jest dofinansowanie z budżetu Gminy
Stary Sącz. Wysokość dotacji wynosi 50%
kosztów, ale nie więcej niż 5000 zł. Na wsparcie
mieszkańców w budżecie zabezpieczono pół
miliona złotych.
O przyznaniu dotacji decyduje kolejność wpływu
wniosków do urzędu, a pula jest ograniczona.
Dotację można uzyskać na koszty kwalifikowane,
czyli demontaż starego kotła oraz zakup i montaż
nowego pieca. Dotacja dotyczy wymiany
niskowydajnych i nieekologicznych kotłów
węglowych na kotły gazowe, ewentualnie na
biomasę (kotły na pellet lub zgazowujące
drewno).
SZCZEGÓŁY NA STARY.SACZ.PL

REDAKCJA: REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU LOKALNEGO URZĄD MIEJSKI W STARYM SĄCZU , tel. (18) 449-77-41
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