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Czas na las
W Polsce stosunkowo niewiele dziedzin życia można określić jako w pełni pozbawionych ograniczeń. Ale jest jedna, która właśnie teraz odgrywa kluczową rolę, o której wiele się mówi, która zawsze przysparza wiele
emocji i jest w dodatku na tle całej Unii Europejskiej wyjątkowo liberalna.
To grzybobranie. Z danych GUS wynika, że przeciętnie zbieramy 6 tysięcy
ton grzybów rocznie o wartości około 200 mln zł.
Czy można sobie wyobrazić jesień bez podgrzybków, borowików, maślaków,
kani czy rydzy ukrytych w beskidzkich lasach? W naszej okolicy mamy ten
przywilej, że wystarczy wziąć koszyk i ruszyć prosto do lasu. W Polsce grzyby możemy zbierać do woli, gdyż większość leśnych terenów jest zarządzana
przez Lasy Państwowe. Jednak nie wszędzie jest tak dobrze jak u nas. Aby
pójść na grzyby we Francji należy uiścić stosowną opłatę, a we Włoszech wystąpić o specjalną kartę grzybiarza. W Belgii i Holandii w ogóle nie można
zbierać grzybów. Dodatkowo ustawodawstwo wielu państw UE określa precyzyjnie, ile kilogramów grzybów może zebrać jeden obywatel w ciągu roku.
Przy organizowaniu grzybobrania warto pamiętać, że leśnicy zawsze chętnie
służą pomocą i radą, gdzie szukać określonych gatunków. Mamy wprost nieograniczone możliwości wyboru, ponieważ w naszych lasach występuje kilkaset rodzajów jadalnych grzybów. Warto też pamiętać pierwszą zasadę grzybiarza, że wszystkie grzyby są jadalne lecz niektóre tylko raz. W ostateczności
można też, jak Wojski z Pana Tadeusza, zająć się zbieraniem muchomorów.
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Rada Miejska w Starym Sączu
10. sesja Rady Miejskiej

FOT. RYSZARD KUMOR

Zasłużone uhonorowanie i nowe zadania

31

sierpnia odbyło się 10. posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu. Zaproszony na sesję ks.
prałat Alfred Kurek został uhonorowany Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Julia Dziedzic, która wygrała wybory uzupełniające 26
lipca br. złożyła ślubowanie i została
radną.
Przed rozpoczęciem obrad w sali
reprezentacyjnej Urzędu Miejskiego
w Starym Sączu odbyła się krótka
uroczystość uhonorowania ks. prałata Alfreda Kurka Medalem Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej. To odznaczenie cywilne nadaje Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Do Starego Sącza medal
przywiózł Tadeusz Giza, działacz niepodległościowy, ojciec Jerzego Gizy
(też działacza niepodległościowego,
publicysty historycznego), wiceprezesa krakowskiego oddziału ROPWiM.
Antonina Rój, przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej, wręczyła Julii Dziedzic zaświadczenie o wyborze, a nowa radna złożyła ślubowanie. 26 lipca br. w wyborach

uzupełniających na os. Słonecznym
Julia Dziedzic z Gminnego Porozumienia Wyborczego otrzymała mandat zaufania.
Podczas sesji burmistrz Jacek Lelek przedstawił zwyczajowe sprawozdanie, w którym było skrótowe
podsumowanie ośmiu miesięcy. Pokazana została m.in. plansza „Inwestycje realizowane w 2015 roku”,
a na niej trzydzieści różnych pozycji. Zgromadzeni mogli obejrzeć slajdy z inwestycji i szeregu imprez społeczno-kulturalnych, które odbyły się
tego lata.
Omówiono również plan długo
oczekiwanej inwestycji dot. budowy
skrzydła Szkoły Podstawowej nr 1 im.
ks. Prof. Józefa Tischnera. Rada Miasta podjęła stosowną uchwałę aby na
jej podstawie we wrześniu został dokonany zakup działki przeznaczonej
na ten cel. Nowe skrzydło szkoły ma
pomieścić uczniów z klas I-VI, którzy
będą się uczyć w 7 salach lekcyjnych
oraz dużej sali gimnastycznej. Na tym
etapie pozostaje znalezienie źródła
dofinansowania projektu. Burmistrz
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jednak przyznał, że „będzie to niezwykle trudne zadanie, bo czasy na budowę szkół w Polsce już się skończyły. To co się udało to wybudowaliśmy,
jednak budowaliśmy tam gdzie była
dużo trudniejsza sytuacja niż w Starym Sączu. Stary Sącz znalazł się na
samym końcu, jednak ta inwestycja
jest priorytetowa.” W przyszłym roku
będzie wiadomo skąd gmina pozyska
pieniądze. Na razie nie ma funduszy
na realizację tej budowy.
Następnie zostały przedstawione zasady budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) na rok 2016,
program pn. „Starosądecka Karta Dużej Rodziny” oraz program poprawy powietrza „Kawka”. Odrębne
sprawozdanie przedstawiała również przewodnicząca Ewa Zielińska.
Pod koniec sesji składano interpelacje i zapytania oraz podziękowania.
Dziewiętnaście projektów uchwał
podjętych podczas 10. posiedzenia
Rady Miejskiej w Starym Sączu po
uprawomocnieniu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. (red)

Liczba, która cieszy

4594
Tyle metrów bieżących dróg zostanie wybudowanych/odbudowanych
na terenie gminy Stary Sącz w roku
2015.

INFORMACJE

Przegląd inwestycji

W gminie Stary Sącz rozpoczęły
się przyłącza do kanalizacji sanitarnej wybudowanej sieci.

fot. UMIG

Ten rok w gminie Stary Sącz będzie należał do wyjątkowo pracowitych.
Obecnie realizowanych jest aż 30 zadań, a kilka jeszcze czeka na wyniki przetargu. Koszt wszystkich tegorocznych inwestycji przekroczy
21 mln zł.

Nowe przyłącza do
kanalizacji sanitarnej

budowy placów zabaw w Barcicach Dolnych, Przysietnicy, Moszczenicy Niżnej,
Gołkowicach – wartość zadań to 334
tys. zł. Na powyższe zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 10,4
mln złotych z Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji, Urzędu Marszałkowskiego,
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Ministerstwa Sportu i Turystyki. Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie realizowanych robót. (WW)

Zakończyły się spotkania z mieszkańcami w celu wykonania przyłączy do kanalizacji w Łazach Biegonickich, Cyganowicach i Barcicach.
W tych miejscowościach zostały już
wykonane przyłączenia do 140 budynków . W najbliższych tygodniach
będzie możliwość przyłączenia się
do kanalizacji w Barcicach Dolnych.
Gmina dofinansowuje przyłącza
w wysokości 100 zł do metra bieżącego kanalizacji i 500 zł do wykonanej studzienki. Na dofinansowanie
przyłączy gmina otrzymała środki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Środki
będą dostępne dla mieszkańców do
końca 2015 roku, dlatego zachęcamy do niezwłocznego przyłączenia
się do sieci. Gmina Stary Sącz ukończyła realizację budowy kanalizacji
w ramach programu Funduszu Spójności wspólnie z Nowym Sączem
i przyległymi gminami. W ramach
programu na terenie gminy zostało wykonane 51 km kanalizacji i 10
km wodociągów za 42 mln złotych.
W obecnej chwili realizowane jest
dodatkowe zadanie w Przysietnicy,
które zostanie wykonane do końca
2015 roku. Dodatkowo zostanie wykonane 15 km kanalizacji i 20 km
wodociągu. (WW)

fot. UMIG

W ramach prowadzonych prac zostanie remontowanych aż 10 dróg o łącznej
długości prawie 5 kilometrów: w Starym
Sączu: ul. Cesarczyka – wartość inwestycji to 625 tys. zł., ul. Węgierska – 6
mln zł, Gaboń Wilkówka – 135 tys. zł.,
Gaboń Opalana – 587 tys. zł., Barcice
Facimiech - 138 tys. zł., Popowice Do
Bielaków – 486 tys. zł. Zabezpieczone
zostaną dwa osuwiska w Moszczenicy Niżnej i Cyganowicach. Trwają prace
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Z ławy poselskiej...
Szanowni Państwo, jak co roku byłem gościem Łemkowskiej Watry, która odbyła się już po raz XXXIII. W uroczystościach uczestniczył również
minister spraw zagranicznych RP Grzegorz Schetyna. Tradycyjnie wśród gości nie zabrakło posłów na Sejm Mirona Sycza (przewodniczącego sejmowej
Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych) i senatora Stanisława Hodorowicza. Wspólnie uczestniczyliśmy w tradycyjnej modlitwie, złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym
Akcję Wisła.
Ważnym wydarzeniem w lipcu była wizyta pani premier
Ewy Kopacz w Nowym Sączu. W trakcie spotkania w zakładach produkcyjnych Newag, towarzyszył jej marszałek
Marek Sowa. – To dla mnie zawsze ogromna radość, kiedy odwiedzam polskie firmy, które dbają nie tylko o swój
rozwój, ale też całego kraju. Tutaj, w Nowym Sączu, produkuje się na polskich częściach, a pracownikom gwarantuje się godne warunki pracy – chwaliła Newag premier Ewa
Kopacz, wspominając również o ostatnim wielkim sukcesie Małopolski, czyli zdobyciu nagrody Europejski Region
Przedsiębiorczości 2016. W trakcie wizyty w zakładach
produkcyjnych Newag premier Ewa Kopacz miała okazję
obejrzeć halę produkcyjną, a także niedawno wyprodukowanego Impulsa, który zakupiło Województwo Małopolskie. Następnie przejechała do Muszyny, gdzie spotkała
się m.in. z jedną z tamtejszych rodzin. Wieczorem premier
Kopacz odwiedziła Sromowce Niżne i wzięła udział w spływie Dunajcem.
Dostępność komunikacyjna A4 zwiększy się dzięki budowanej łącznicy pomiędzy autostradą A4 a DK 4 w Brzesku. Zadanie jest planowane do ukończenia w grudniu
2015 r. Mam nadzieję, że to pierwszy krok do większych
inwestycji w przebudowę DK 75. Generalnie przygotowanie inwestycji drogowych i kolejowych finansowanych
z funduszy UE będzie przebiegać sprawnej. Umożliwi to
wchodząca w życie 4 września br. nowelizacji ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Nowelizacja wydłuża
z 4 do 6 lat termin obowiązywania tzw. decyzji środowiskowych. Okres ten będzie mógł zostać przedłużony o kolejne 4 lata, jeśli przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo, a warunki jego realizacji nie zmienią się.
Warto moim zdaniem wspomnieć o Programie “Maluch” i inwestycjach w oświatę. Małopolska na tworzenie
i utrzymanie żłobków w ramach rządowego programu Maluch otrzymała w 2015 roku ponad 16,3 mln zł. W tym
roku o środki z programu mogły po raz pierwszy ubiegać
się także uczelnie. Dofinansowanie otrzymały żłobki przy:
AGH w Krakowie, Politechnice Krakowskiej, Społecznej
Akademii Nauk w Krakowie, Uniwersytecie Jagiellońskim,
Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie. Od
2013 roku budżet państwa zwiększył dotację celową dla
samorządów, tak by zagwarantować, że wszystkie zajęcia prowadzone w przedszkolach publicznych, wykraczające poza ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, kosztują nie więcej niż złotówkę. W 2013
roku wydano na ten cel około 0,5 miliarda złotych, w 2014
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roku – 1,57 miliarda złotych, a na 2015 rok w budżecie
zaplanowano kwotę 1,62 miliarda złotych. Rozwój edukacji przedszkolnej był dofinansowany także z funduszy europejskich. Z poprzednich Wieloletnich Ram Finansowych
UE (2007–2013) Polska wydała na ten cel ponad 416 milionów euro (około 1,6 miliarda złotych).
Jeśli chodzi o rolnictwo, to kontynuacja wsparcia dla wsi
w ramach nowych rozwiązań wspólnej polityki rolnej została zapewniona dzięki wynegocjowaniu przez Rząd w lutym 2013 r. bardzo dobrych warunków finansowych dla
polskiej wsi i rolnictwa na nową perspektywę UE. W procesie tym aktywnie brało udział resort rolnictwa. Budżet
unijny na WPR w Polsce na lata 2014-2020 wyniesie ponad 32 mld euro (nominalnie), tj. o około 12% więcej niż
w latach 2007-2013 (28,6 mld euro). Polska wynegocjowała najwyższą alokację EFRROW spośród państw UE.
Uczestnicząc w latach 2011-2013 w pracach Rady UE
ds. Rolnictwa i Rybołówstwa MRiRW współtworzyło nowe
unijne rozwiązania Wspólnej Polityki Rolnej UE pozwalające Polsce na lepsze ukierunkowanie płatności bezpośrednich i działań PROW na rzecz modernizacji i poprawy konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego. Do promocji
polskich interesów w tym obszarze skutecznie wykorzystano okres polskiej prezydencji w Radzie UE w 2011 r.
Zwieńczeniem tych wysiłków było terminowe wdrożenie
w Polsce nowych rozwiązań WPR na okres 2014-2020.
W 2014 r. opracowano założenia nowego PROW oraz nowego systemu płatności bezpośrednich. Polska znalazła się w grupie trzech państw członkowskich, które jako
pierwsze (w grudniu 2014 r.) uzgodniły z Komisją projekt
PROW 2014-2020. Pozwoliło to na terminowe przygotowanie (do 15 marca 2015 r.) krajowych przepisów i instytucji oraz uruchomienie naboru wniosków o płatności bezpośrednie i działań obszarowych PROW 2014-2020.
Równolegle do działań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE podjęto wiele krajowych inicjatyw poprawiających
funkcjonowanie sektora rolno-żywnościowego, m.in. przygotowano we wrześniu 2014 r. projekt ustawy o Funduszu
Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych.
Obecnie prace nad ustawą toczą się w Sejmie. Proponowane w projekcie rozwiązania przewidują rekompensatę
dla producentów rolnych w przypadku spadku dochodów
powyżej 30% i udokumentowania średnich dochodów
z trzech ostatnich lat lub niewypłacalności podmiotu odbierającego produkt od producenta rolnego. Przygotowano również rozwiązania w zakresie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego i małego
przetwórstwa. W dniu 9 kwietnia 2015 Sejm RP uchwalił
ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą
od 1 stycznia 2016 r. rolnicy przetwarzający w inny sposób niż przemysłowy produkty roślinne i zwierzęce będą
mogli korzystać z ryczałtowej formy opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży tych produktów.

Jubileusz w Przysietnicy

Karta korzyści

fot. RODZINA.GOV.PL

Władze gminy Stary Sącz wsłuchując się w głosy mieszkańców postanowiliły, że Starosądecka Karta Dużej Rodziny obejmie również rodziny z trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

K

arta jest wydawana bezpłatnie,
każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia
lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia wieku 25 lat.
Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia
o niepełnosprawności. Posiadacze
Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
nie muszą dodatkowo ubiegać się
o Starosądecką Kartę aby móc korzystać z ulg. Osoby, które jeszcze

nie posiadają Karty,
mogą złożyć wnisek
w Urzędzie Miejskim
w Starym Sączu, ul.
Batorego 25. Do wypełnionego formularza należy dołączyć
dowód osobisty małżonka i odpisy aktów
urodzenia dzieci.
Starosądecka Karty
Dużej Rodziny uprawnia m.in. do:
– 4 zł zniżki z tytułu
opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
na każde dziecko
w rodzinie.
– 30% zniżki na miesięczne bilety MPK
dla każdego posiadacza Karty Dużej
Rodziny
– 10 % zniżki na wodę i odprowadzenie ścieków
– 30% zniżki na bilety wstępu na
wszystkie wydarzenia organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki im
Ady Sari w Starym Sączu
Równolegle cały czas trwają rozmowy z prywatnymi firmami i przedsiębiorcami, którzy chcieliby przystąpić do programu i oferować swoje
usługi z rabatem dla wielodzietnych
rodzin. (WW)

W Przysietnicy obchodzono Jubileusz 40-lecia kapłaństwa księdza Prałata Jana Wąchały oraz 30-lat probostwa w Parafii Jana Chrzciciela w
Przysietnicy

fot. KAZIMIERZ GIZICKI

Starosądecka Karta Dużej Rodziny

Jak sam proboszcz Jan Wąchała podkreślił, parafię otrzymał na swoje urodziny 25 maja 1985 roku. W ciągu tych
trzydziestu lat powstał piękny kościół,
plebania, cmentarz parafialny słowem
powstała nowa parafia. Podczas mszy
jubileuszowej, burmistrz Jacek Lelek
wręczył księdzu Prałatowi w dowód
uznania, odznaczenie Zasłużony dla
Gminy Stary Sącz. Burmistrz powiedział „Owoce Twojej pracy w Przysietnicy widoczne będą przez wieki. Przypadło Ci rzeczywiste budowanie dopiero
co perygowanej Przysietnickiej parafii
jako wspólnoty ducha. Równocześnie
wziąłeś na swoje barki trud i przywilej
wznoszenia parafialnej świątyni. Czasy
były trudne. Ale Ty sobie i swoim parafianom wyznaczyłeś cele nie na miarę bieżącej koniunktury, ale na miarę
Tego, któremu służysz”. Po nabożeństwie w którym udział wzięli kapłani z
dekanatu starosądeckiego, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Przysietnicy
odbyło się okolicznościowe spotkanie
w Domu Strażaka w Przysietnicy. (WW)

Inwestycja w młodzież
Od września ruszyła kolejna, dwudziesta czwarta edycja Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków.
Celem Funduszu jest promowanie zdolnych uczniów,
wywodzących się najczęściej z ubogich rodzin. Jednym z partnerów tej akcji jest gmina Stary Sącz, która
współfinansuje stypendia dla uczniów z terenu Gminy.
Do tej pory Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków
wsparł naukę 4325 osób, zaś łączna kwota udzielonych
stypendiów wyniosła 3,5 mln zł. W tym roku z terenu
gminy Stary Sącz wsparciem zostanie objętych około
55 uczniów i uczennic. Na każdą złotówkę z Fundacji
Sądeckiej przypada złotówka od gminy Stary Sącz. Pieniądze trafiają do zdolnej młodzieży, która ma bardzo
dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe czy artystyczne. Często temu towarzyszy nienajlepsza sytu-

acja materialna w rodzinie. Stypendium przeznaczane
jest często na pomoce dydaktyczne takie jak książki
czy sprzęt komputerowy. – To jest element bardzo motywujący: mam dobre wyniki, więc otrzymuję stypendium - mam stypendium, więc mogę sobie pozwolić na
coś, na co wcześniej nie mogłem sobie pozwolić. Nie
ingerujemy w to, na co są te pieniądze wydawane, ale
jesteśmy przekonani, że są to rzeczy budujące, a nie
niszczące młodzież. Ta współpraca z młodzieżą działa
w obie strony. Do Funduszu wchodzą aktywni uczniowie, zaangażowani w akcje charytatywne i społeczne.
To również element przy ocenianiu wniosków. Stypendium pozwala młodym zauważyć, że ich zaangażowanie i nauka nie jest ludziom obojętne – podkreśla burmistrz Jacek Lelek. (WW)
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Nowe place zabaw oraz
wyposażenie dla szkół

Popowice świętują

Ze środków Unii Europejskiej wykonano cztery place zabaw: w Gołkowicach Górnych, Moszczenicy Niżnej, Przysietnicy i Barcicach Dolnych
oraz zakupiono wyposażenie dla
szkół w Gaboniu, Skrudzinie, Starym
Sączu i Popowicach. Wartość prac
i zakupów wyniosła 715 tys. złotych
Przedsięwzięcie finansowała w stu
procentach Unia Europejska, pieniądze zostały pozyskane przez gminę Stary Sącz poprzez Wojewódzki
Urząd Pracy w Krakowie w ramach
programu Doposażenia Oddziałów
Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych. (red)

Zarząd Związku Miast
Polskich w Starym Sączu
12 września w Starym Sączu obradował Zarząd Związku Miast
Polskich.

FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI

fot. UMIG

Gmina Stary Sącz zakończyła budowę placów zabaw zaplanowanych
w bieżącym roku budżetowym.

14

sierpnia w Popowicach miało miejsce uroczyste otwarcie budynku
kulturalno - oświatowego. W uroczystości wzięli udział Marian Cycoń poseł na sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Leszek Zegzda członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Grzegorz Baran Małopolski wicekurator
Oświaty, Stanisław Pasoń radny wojewódzki, Michał Mułka dyrektor biura Andrzeja Romanka, burmistrz Jacek Lelek z zastępcą Kazimierzem Gizickim, radni Rady Powiatu, radni Rady Miejskiej Starego Sącza na czele
z przewodniczącą Ewą Zielińską jak również liczna delegacja mieszkańców
Popowic.
Budynek Kulturalno-Oświatowy w Popowicach wybudowany został przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, LIDER, Odnowa i Rozwój Wsi. Koszt budowy świetlicy to 1 770 000 złotych z czego 500 000 zł to dotacja z programu LIDER. Program LIDER jest realizowany
przez Lokalną Grupę Działania Brama Beskidu, stowarzyszenie działające na
obszarze gmin Stary Sącz i Podegrodzie. Gmina Stary Sącz w latach 20072013 w ramach tych środków realizowała takie zadania jak: Przystań rowerową
w Barcicach, Zaplecze sportowe dla boiska w Przysietnicy, Platformę widokową
w Woli Kroguleckiej, Plac zabaw w Mostkach i Budynek Kulturalno-Oświatowy
w Popowicach. Powierzchnia zabudowy Budynku w Popowicach to 358 m2, powierzchnia użytkowa 524 m2, natomiast kubatura 3210 m3. Wybudowany budynek będzie służył mieszkańcom Popowic, Myślca na wszelkiego rodzaju spotkania, zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży jak również koła gospodyń
wiejskich. (WW)

fot. UMIG

Pieniądze na termomodernizację remizy

W spotkaniu w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania uczestniczyli
przedstawiciele władz Starego Sącza na czele z burmistrzem Jackiem
Lelkiem, wiceburmistrzem Kazimierzem Gizickim oraz Przewodniczącą
Rady Ewą Zielińską. (red)
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Gmina Stary Sącz otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska na
modernizację remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Moszczenicy
Niżnej.
Koszt termomodernizacji budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy Niżnej został wyliczony na 127 tys. złotych. Gmina

otrzymała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 12.623 zł oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w wysokości 58.043 zł.
W ramach prac zostaną wymienione
drzwi garażowe, rynny na budynku,
jak również wykonana zostanie termomodernizacja budynku płytami
styropianowymi. Prace potrwają do
końca września. (red)

Mieszkańcy sami decydują

Budżet Obywatelski 2016
Od

1 września rozpoczął się nowy
nabór projektów obywatelskich, które będą realizowane w roku
2016. Nabór trwa od 1 do 30 września, a głosowanie odbędzie się od
15 do 26 października br. Mieszkańcy
mogą zgłaszać swoje projekty korzystając z pomocy wszystkich placówek
Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu. Wnioski mogą być składane przez stronę www.budzet.um.stary.sacz.pl lub
w Urzędzie Miasta. Dzięki sprawnej
organizacji, zwycięskie projekty będą
realizowane już w pierwszym półroczu
2016 roku.
Przewidywana kwota środków
przeznaczona na budżet obywatelski
jest taka sama jak w ubiegłym roku
i wynosi 400 tys. zł. Kazimierz Gizicki, zastępca burmistrza informuje,
że jedna z nowości to progi kwotowe:
dla projektów infrastrukturalnych
(do 60 tys. zł) i dla tzw. projektów
miękkich (do 25 tys. zł), do których
zaliczono również zakup środków
trwałych (np. strojów dla zespołów).
W tegorocznej edycji konsultacje dot. regulaminu budżetu obywatelskiego trwały do końca sierpnia.
Włodarze uwzględnili uwagi mieszkańców i dokonali kilku zmian w regulaminie zgłaszania projektów
i głosowania. Za przykładem dużych miast takich jak Kraków, prawo
głosu będzie miał każdy, kto ukończył 15 rok życia, co zwiększy liczbę
uprawnionych osób o ponad 1,5 tys.
Ponadto system głosowania zostanie uszczelniony. Głos swój będzie
można oddać na podstawie numeru
PESEL oraz specjalnego hasła przesyłanego przez system na podany
numer telefonu komórkowego.
Zadania wybrane w głosowaniu
do budżetu obywatelskiego zostaną uwzględnione przez burmistrza
Starego Sącza Jacka Lelka w projekcie Budżetu Miasta na rok 2016
i przedstawione do uchwalenia przez
Radę Miasta. Budżet obywatelski na
rok 2015 był rozstrzygnięty stosunkowo późno, bo dopiero w maju, ale
już w realizacji są wybrane zadania.
Centrum Kultury i Sztuki zleciło szycie strojów dla Zespołu Starosądeczanie oraz Prehybianie z Gołkowic.
Jest to jednak praca długotrwała

i stroje będą gotowe pod koniec tego
roku. Ale członkowie zespołu już brali udział w przymiarkach, więc mają
świadomość, że projekt jest w realizacji. Podpisana została już także
umowa z wykonawcą placu zabaw na
osiedlu Lipie, gotowa jest także do-

kumentacja siłowni na Osiedlu Słonecznym. Prace rozpoczną się jeszcze we wrześniu. Częściowo także,
(w ramach posiadanych środków w limicie) zostanie wykonany projekt
z Cyganowic - boisko do piłki siatkowej. (WW)

Jacka Lelka
- burmistrza Starego Sącza

Czy nowy system głosowania wprowadzony w tegorocznej edycji projektów obywatelskich w Starym
Sączu będzie sprawniejszy i bardziej wiarygodny?
Nie mamy tutaj do czynienia z nowym systemem, lecz tylko z dostosowaniem dotychczasowego do
nowych reguł głosowania. Doprecyzowaliśmy zasadę oddawania głosu - teraz koniecznym będzie zweryfikowanie swoich danych kodem
SMS. Zatem do oddania głosu potrzebna będzie jeszcze komórka,
a jeden numer będzie mógł obsłużyć maksymalnie 5 głosujących.
Inne ciekawe zmiany to dopuszczenie do głosowania już piętnastolatków, zmniejszyliśmy także maksymalną wartość projektu (60 tys. dla
inwestycyjnych i 25 tys. dla nieinwestycyjnych), co przyczyni się do
zwiększenia liczby realizowanych
projektów.
Jakie opinie dominowały wśród
mieszkańców podczas spotkania
podsumowującego pierwszą edycję projektów obywatelskich, które odbyło się w 8 lipca 2015?
Spotkanie było zwieńczeniem bardziej lub mniej formalnych konsultacji o kształcie budżetu obywatelskiego, które toczyły się praktycznie

od momentu rozpoczęcia głosowania w kwietniu. Pamiętamy towarzyszące temu emocje! Dotyczyły
one przede wszystkim kwestii głosowania, zwiększenia listy wybranych projektów, ale także pojawiały się nowe pomysły np. podzielenia
budżetu pomiędzy poszczególne
osiedla/sołectwa. Wykorzystaliśmy
także to spotkanie na wysłuchanie
opinii o rozważanych już wówczas
pomysłach usprawnienia systemu,
które ostatecznie wprowadziliśmy
w nowej procedurze.
Czy budżet obywatelski może stać
się dla młodzieży platformą, dzięki której będzie mogła realizować
swoje marzenia?
To chyba najważniejsza zmiana
w tegorocznym budżecie. Bardzo
nowatorsko dopuściliśmy do głosowania młodzież i to już od 15 roku
życia. I na nich bardzo liczę. Mogą
się wykazać ciekawymi pomysłami,
a przede wszystkim zacząć czuć się
współgospodarzem we własnym
mieście i gminie. To pierwszy krok
w kierunku ich świadomego i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. Zachęcam
więc do ruszenia głową, zorganizowania się i przeforsowania swojego
pomysłu!
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13 lipca br. w Muszynie odbyło się
spotkanie burmistrzów Muszyny,
Piwnicznej Zdroju i Starego Sącza
z Zarządem Dróg Wojewódzkich
w Krakowie w sprawie odcinka trasy rowerowej EuroVelo11 (Szlaku
Europy Wschodniej) z Muszyny do
Starego Sącza.

Ranking czasopisma Wspólnota

Gmina nadal oszczędna

W czasopiśmie samorządu terytorialnego Wspólnota opublikowano
ranking samorządów, biorąc pod uwagę wydatki na administrację samorządową w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Stary Sącz w tym
roku, po raz kolejny, znalazł się w ścisłej czołówce „Najtańszego samorządu w Polsce".

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

Dyskusja o szlaku
rowerowym Europy
Wschodniej

fot. UMIG

O

W spotkaniu brali udział Rafał Górecki zastępca dyrektora Zarządu
Dróg Wojewódzkich, burmistrz Piwnicznej Zdrój Zbigniew Janeczek,
zastępca burmistrza Muszyny Włodzimierz Tokarczyk oraz zastępca
burmistrza Starego Sącza Kazimierz
Gizicki. Przedstawiciele Zarządu
Dróg Wojewódzkich przedstawili
przebieg trasy rowerowej w Polsce,
przebiegającej między Krakowem
a granicą ze Słowacją. Omówione
zostały miejsca kolizyjne z drogami
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad oraz przejścia przez tereny RZGW.
Budowa tras rowerowych, której
operatorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, realizowana jest ze środków Unii Europejskiej 2014-2020,
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego, z którego Zarząd Dróg
Wojewódzkich otrzymał 200 mln złotych dotacji. Na terenie gminy Stary Sącz powstanie dziesięć kilometrów trasy rowerowej wzdłuż Popradu
w kierunku Rytra. Szacunkowy koszt
tego przedsięwzięcia to dwa miliony
złotych. - Gmina Stary Sącz chętnie
włącza się w te przedsięwzięcia, które mają na celu rozwój turystyki. Turystyka rowerowa cieszy się coraz
większą popularnością, a Małopolski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2014-2020 stwarza niepowtarzalną szansę aby przy wsparciu
środków unijnych wybudować profesjonalną infrastrukturę dla rowerzystów – dodaje Kazimierz Gizicki. (red)
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ficjalne wyniki rankingu „wydatków bieżących na administrację
samorządową w 2014 roku” przygotowywanego przez Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota wskazują samorządy, które prowadzą racjonalną

politykę kadrową. Starosądecki magistrat znalazł się na szóstym miejscu
w Polsce pod względem poniesionych
kosztów na utrzymanie administracji,
kosztów zatrudnienia pracowników,
utrzymania urzędu i zakupu wyposażenia biurowego w 2014 roku. Gmina
Satry Sącz zajęła również dwunaste
miejsce w kategorii ogólnej rankingu
Miast i Gmin w Polsce. Ten dobry wynik nie byłby możliwy gdyby nie dyscyplina w wydatkach i dobra polityka
kadrowa. – Naszym celem jest ciągłe doskonalenie aby być najlepszym,
najbardziej przyjaznym i skutecznym
samorządem – komentuje wyniki burmistrz Jacek Lelek. (WW)

Nowy rok szkolny

W

roku szkolnym 2015/2016
w szkołach podstawowych na terenie Gminy rozpoczęło naukę 1687
uczniów tj. o 96 uczniów więcej w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast do oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych, jak również w publicznym przedszkolu, zapisano 316 dzieci tj. o 70 mniej niż w roku
ubiegłym. Zarówno wzrost w szkołach podstawowych jak i spadek w oddziałach przedszkolnych związane są
z wprowadzeniem obowiązku szkolnego
dla dzieci sześcioletnich. W obecnym
roku szkolnym jest 752 gimnazjalistów
w szkołach, dla których Gmina Stary

Sącz jest organem prowadzącym. Jest
ich o 40 mniej w stosunku do minionego roku szkolnego. Niezmiernie cieszy fakt, że z roku na rok wzrasta liczba uczniów w szkole muzycznej. W tym
roku rozpoczęło naukę 97 uczniów,
o 14 uczniów więcej niż w roku poprzednim. Nowością w tym roku jest otwarcie dwóch oddziałów integracyjnych tj.
w Przedszkolu Gminnym w Starym Sączu jak również w kl. I w Szkole Podstawowej w Popowicach. Natomiast w podstawach programowych nowością jest
nauka języka obcego w oddziałach,
w których realizowane jest obowiązkowe wychowanie przedszkolne. (red)

A to ciekawe...

Beskidzka Droga św. Jakuba
Beskidzka Droga św. Jakuba składa się z odcinków od czeskich Olomouc
aż do Starego Sącza i liczy ponad 480 km. 29 sierpnia droga ta została oficjalnie połączona ze słowacką Jakubską Cestą. Otwarto bowiem odcinek,
który rozpoczyna się w Koszycach na Słowacji i biegnie przez Litmanową i
Piwniczną Zdrój aż do Starego Sącza. Szlak zaczyna się w Koszycach na Słowacji i przebiega przez Litmanową i Piwniczną- Zdrój, a kończy się w Starym
Sączu. To właśnie tutaj łączy się z pozostałymi odcinkami drogi.
Droga św. Jakuba, nazywana po hiszpańsku Camino de Santiago jest jednym
z najważniejszych, chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych. Istniejący od
ponad 1000 lat szlak, przetrwał do dnia dzisiejszego i przebiega przez niemal
całą Europę, kończąc się w katedrze w Santiago. (WW)

Patriotyczne wydarzenie przy Krzyżu Jubileuszowym

Święto patriotyzmu

Polak stąd między narodami słynie, że bardziej niźli życie, kocha kraj rodzinny
słoneczną wrześniową niedzielę harcerze z barcickiej
drużyny im. ks. Władysława Gurgacza wraz z pocztami sztandarowymi
Szkoły Podstawowej im. Franciszka
Świebockiego z Barcic oraz Gimnazjum im por. Andrzeja Buchmana
ps. „Korsak” z Barcic uczestniczyli w patriotycznym wydarzeniu przy
Krzyżu Jubileuszowym nieopodal
Kamienia św. Kingi tuż pod szczytem Prehyby.
Msza święta za ojczyznę co roku
gromadzi rzeszę ludzi. Nie inaczej
było w tym roku. Na uroczystość
przybyło wielu znakomitych gości
min: Marek Gróbarczyk, eurodeputowany z woj. Zachodniopomorskiego, posłanka Anna Paluch, burmistrz
Starego Sącza, Jacek Lelek, Marta Mordarska, radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jan Duda,
przewodniczący NSZZ RI ”Solidarność”, nadleśniczy Leśnictwa Stary Sącz, Paweł Szczygieł, przedstawiciele Związku Podhalan z Łącka
z księdzem Robertem Bielem na
czele.
Płomienne kazanie nacechowane
potencjałem wielkiego, niekłamanego patriotyzmu wygłosił ks. prałat
Mieczysław Szabla, który przewodniczył mszy świętej. Burmistrz Starego
Sącza, Jacek Lelek podziękował ks.
Kazimierzowi Koszykowi, proboszczowi parafii Gołkowice za przygotowanie uroczystości i zwrócił uwagę,
że wszyscy obecni na uroczystości
doskonale zdają sobie sprawę z tego
że „..Naród który traci pamięć traci
życie”. Podkreślił, że nasza mała ojczyzna jest częścią wielkiej, wspanialej, która nosi imię Polska, a patriotyzm i miłość do niej nie musi się
objawiać tak wielkimi ofiarami jak
ofiary tych, których wspominamy i za
których się modlimy w tej mszy.
Na zakończenie ks. proboszcz Kazimierz Koszyk podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości oraz pocztom
sztandarowym i harcerzom, którzy
uświetnili niedzielną uroczystość.
Po uroczystości wszyscy mogli
się posilić tradycyjnymi kołaczami
ufundowanymi przez Firmę Gastronomiczna Andrzeja i Kingi Stawiarskich. (red)

fot. Maksymilian Tomasiak

W
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Z KART HISTORII

PRYMAS W STARYM SĄCZU
24 lipca 1966 roku w Starym Sączu odbyły się uroczystości Millenium Chrztu Polski. Obecny był Episkopat Polski z prymasem Stefanem kardynałem Wyszyńskim na czele. W prastarym grodzie jego patronki – ówczesnej
błogosławionej (obecnie świętej) Kingi odbyły się niezapomniane uroczystości.
Paweł Glugla

S

tefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem jako drugie dziecko Stanisława (organisty miejscowego kościoła) i Julianny (z d. Karp)
Wyszyńskich. W 1910 r. rodzina przeniosła się do Andrzejewa, gdzie zmarła jego matka. W latach 1912–1915 był
uczniem Gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie. Z
powodu wojny w latach 1915–1917 uczęszczał do Prywatnej Siedmioklasowej Szkoły Handlowej Męskiej w Łomży.
W latach 1917–1920 uczył się w liceum włocławskim im.
Piusa X (Niższe Seminarium Duchowne). W latach 1920–
1924 był klerykiem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie przyjął 3 sierpnia 1924 r. (w dniu swoich 23. urodzin) we włocławskiej
bazylice katedralnej z rąk biskupa Wojciecha Stanisława
Owczarka. W latach 1925–1929 był studentem Wydziału
Prawa Kanonicznego oraz Wydziału Prawa i Nauk Ekonomiczno-Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który ukończył z doktoratem na temat Prawa rodziny,
Kościoła i państwa do szkoły. W 1931 r. był wikariuszem w
parafii Świętej Rodziny w Przedczu. Od 1932 r. pełnił obowiązki redaktora naczelnego miesięcznika włocławskiego
„Ateneum Kapłańskie”, kierując jednocześnie Sodalicją
Mariańską prowadził chrześcijański uniwersytet robotniczy i działalność społeczno-oświatową w chrześcijańskich
związkach zawodowych. Po wybuchu II wojny światowej z
polecenia bpa Michała Kozala ukrywał się przed gestapo
we wsi Stanisławka w województwie lubelskim. W okresie powstania warszawskiego pod pseudonimem „Radwan III” był kapelanem Grupy AK Kampinos, działającej
m.in. w Laskach oraz szpitala powstańczego. Po zakończeniu wojny wrócił do Włocławka, gdzie reorganizował seminarium duchowne i pełnił obowiązki rektora. W 1946 r.
został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji lubelskiej. Święcenia biskupie otrzymał z rąk kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski.
W swoim herbie biskupim umieścił słowa „Soli Deo” (Samemu Bogu). Służba Bogu samemu przez Maryję była widoczna w jego całym życiu. Zapiski więzienne zawierają
pewną syntezę jego maryjności, której początki sięgają
czasu dzieciństwa i młodości: „Wcześnie – napisał – straciłem matkę rodzoną, która miała szczególne nabożeństwo do Matki Ostrobramskiej, dokąd jeździła z pielgrzymką, jeszcze z Zuzeli. Mój ojciec natomiast ciągnął zawsze
na Jasną Górę. Cześć Matki Bożej w życiu domowym była
bardzo rozwinięta. Często odmawialiśmy wspólnie różaniec w godzinach wieczornych”. Po śmierci prymasa Augusta Hlonda w 1948 r., gdy najpoważniejszy kandydat na
jego następcę, biskup łomżyński Stanisław Kostka Łukomski, zginął w wypadku samochodowym, Wyszyński niespodziewanie został mianowany arcybiskupem metropolitą
gnieźnieńskim i warszawskim oraz prymasem Polski. 12
stycznia 1953 r. na konsystorzu w Rzymie został nominowany przez papieża Piusa XII kardynałem, członkiem kolegium kardynalskiego. Brał udział w czterech konklawe: w
1958 r., 1963 r. oraz w sierpniu i październiku 1978 r. W
12 wrzesień - październik 2015

1958 r., kiedy oddano na niego kilka głosów, i w 1963 r.
był jedynym przedstawicielem Europy Wschodniej. Był inicjatorem zawarcia 14 lutego 1950 r. porozumienia z władzami komunistycznymi. Wyszyński był pierwszym w historii Kościoła katolickiego hierarchą, który zdecydował
się na układy z państwem rządzonym przez komunistów.
Na wieść o jego podpisaniu papież Pius XII, prowadzący politykę antykomunistyczną, miał zagrozić cofnięciem
uznania Wyszyńskiemu. W zamian za zagwarantowanie
nauczania religii w szkołach i funkcjonowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego polski Kościół uznał granice Ziem Odzyskanych Polski Ludowej. Punkt 8. porozumienia głosił, że „Kościół katolicki, potępiając zgodnie ze
swymi założeniami każdą zbrodnię, zwalczać będzie również zbrodniczą działalność band podziemia oraz będzie
piętnował i karał konsekwencjami kanonicznymi duchownych, winnych udziału w jakiejkolwiek akcji podziemnej i
antypaństwowej”.
We wczesnych latach 50. XX w. w okresie napięć między państwem a Kościołem polityka władz PRL, zależnych
od ZSRR, zmierzała do złamania opozycji i wszelkich niezależnych instytucji. Sprawą zajęło się Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, powstałe na bazie Resortu
Bezpieczeństwa Publicznego przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego, internując go 25 września 1953 w
ramach represji komunistów wobec Kościoła katolickiego. Przetrzymywany był w katolickich klasztorach z siostrą
zakonną Marią Leonią Graczyk i księdzem Stanisławem
Skorodeckim. Przebywał w następujących miejscach odosobnienia: Rywałd (25 września 1953 – 12 października 1953), Stoczek Warmiński (12 października 1953 – 6
października 1954), Prudnik (6 października 1954 – 27
października 1955), Komańcza (27 października 1955 –
26 października 1956). Podczas uwięzienia w klasztorze
Sióstr Nazaretanek w Komańczy nie chciał pisać tekstu
ślubów. Do ich powstania przyczyniła się Maria Okońska,
dając za przykład św. Pawła, piszącego listy do wiernych z
więzienia. W końcu 16 maja 1956 r. napisał tekst ślubów
narodowych, które miały być odnowieniem królewskich
ślubów lwowskich Jana Kazimierza w ich trzechsetną
rocznicę. 26 sierpnia 1956 pielgrzymom w liczbie około
miliona, zebranym na Jasnej Górze odczytał je bp Michał
Klepacz, pełniący obowiązki przewodniczącego Episkopatu Polski.
W latach 1957–1966 przeprowadził obchody Tysiąclecia
Chrztu Polski. W 1958 doprowadził do obniżenia rangi dyplomatycznej ambasady polskiego rządu emigracyjnego
przy Stolicy Apostolskiej. Uczestniczył w obradach soboru
watykańskiego II. W 1965 był jednym z inicjatorów wystosowania orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. Wspierał działania posłów środowisk katolickich
(Znak, „Pax” i ChSS) w Sejmie PRL.
W dniu 24 lipca 1966 przybył do Starego Sącza, gdzie
wraz z Episkopatem Polski współcelebrował uroczystości
Millenijne, wygłosił wówczas wzruszające kazanie.

Fotorelacja z Millenium w Starym Sączu

fot. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie

Oto fotorelacja z tychże przeżyć sprzed niemal 50 laty. Zdjęcia pochodzą z Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie, które skrywa wiele cennych materiałów o starosądeckim Grodzie i jego Kościele.
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STAROSĄDECZANIE
Starosądeczanin prof. dr. habilitowany Andrzej Jaworski doktorem honoris causa
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Uczciwość w każdej dziedzinie

20 listopada 2014 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu Prof. dr. hab. Andrzejowi Jaworskiemu, emerytowanemu pracownikowi Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

fot. ARCHIWUM

WOJCIECH WALISZEWSKI

P

rof. dr. hab. Andrzej Jaworski
jest wybitnym naukowcem
w dyscyplinie leśnictwa,
niekwestionowanym
liderem w Polsce najważniejszego działu w leśnictwie - hodowli lasu. Urodził się 2 stycznia 1944 w Laszkowie
(województwo tarnopolskie) i jako 5
tygodniowe niemowlę przybył z rodzicami do Starego Sącza.
W roku 1961 ukończył starosądeckie Liceum Ogólnokształcące,
a w roku 1966 na Wydziale Leśnym
Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu uzyskał tytuł magistra inżyniera leśnictwa. W tym też roku rozpoczął pracę na Wydziale Leśnym
Wyższej Szkoły Rolniczej W Krakowie.
W roku 1972 uzyskał stopień doktora, a w 1979 doktora habilitowanego
nauk leśnych. W 1986 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w roku 1995 stanowisko profesora zwyczajnego Akademii Rolniczej
w Krakowie. W latach 1987-1990 był
dziekanem Wydziału Leśnego. Profesor od 1986 do października 2014
roku kierował Katedrą Szczegółowej
Hodowli Lasu. Jest wychowawcą wielu
pokoleń wspaniałych polskich leśników. Naukowo interesuje się głównie
poznaniem warunków ekologicznych
wzrostu i rozwoju odnowień jodły oraz
drzewostanów jodłowych, oceną przydatności gospodarczej ważniejszych
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gatunków drzew leśnych obcego pochodzenia, zagospodarowaniem lasów górskich, badaniem drzewostanów o charakterze pierwotnym oraz
wdrażaniem zasad hodowli lasu bliskiej naturze w górach. Opracował
model zasad pielęgnacji odnawiania jodły wdrożony w lasach karpackich. Jest autorem lub współautorem
96 publikacji naukowo-badawczych
oraz 6 podręczników. W latach 2011
i 2013 nakładem Państwowego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego wydana została monumentalna trylogia
hodowli autorstwa Profesora, licząca
łącznie 1553 strony. Dzieło to wyróżnia się na tle europejskim obejmującym podręczniki hodowli lasu. Jest
skarbnicą wiedzy o trudnym zadaniu
polegającym na prowadzeniu takiej
hodowli lasu, która w najwyższym
stopniu buduje i chroni trwałą wielofunkcyjność ekosystemu leśnego.
Jest to dzieło, z którego przez długie
lata będą korzystać studenci, nauczyciele akademiccy oraz leśnicy praktycy. Ostatnie podobne akademickie
syntezy wiedzy z tej dziedziny ukazały
się w druku 50 lat temu. Prof. Andrzej
Jaworski prowadzi badania i utrzymuje stałe kontakty z Katedrą Hodowli Lasu Uniwersytetu Technicznego
w Zwoleniu, Politechniką Federalną
w Zurychu, Ukraińskim Państwowym
Uniwersytetem Techniczno-Leśnym
we Lwowie oraz Komisją Ochrony Alp
i Szwajcarską Organizacją Ochrony
Przyrody. Jest też członkiem Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich,
Komitetu Nauk Leśnych PAN oraz Komitetu Nauk Rolniczych i Leśnych
PAN oddziału w Krakowie.
Profesor obok organizacji i prowadzenia badań prowadził bardzo intensywną działalność dydaktyczną.
Wymagając bardzo dużo od siebie
wymagał również dużo od swoich
uczniów. Jest promotorem 9 przewodów doktorskich. Egzamin z hodowli lasu należał, jak wspominają byli
studenci leśnictwa, do najtrudniejszych. Około 100 osób uzyskało ty-

tuł inżyniera magistra u prof. Andrzeja Jaworskiego.
Profesor wniósł ogromny wkład
w zapewnienie społeczeństwu właściwego stanu lasów polskich, które są ważnym elementem chronionej
przez nas przyrody, wpływającym na
jakość życia ludzi. Na uroczystości
nadania tytułu doktora honoris causa laudację wygłosił profesor doktor
habilitowany Roman Gomowicz - Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu: Powiedział między innymi: „Profesor Andrzej Jaworski jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie hodowli
lasu, a jego zasługi dla nauki polskiej
i światowej oprócz praktyki leśnej są
wybitne i wyjątkowe pod względem
wartości".
Profesor zawsze chętnie i z sentymentem wraca do Starego Sącza. W okresie jubileuszu 60-lecia
I Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu w 2008 roku, jako absolwent został zaproszony na spotkanie
z młodzieżą. Powiedział wtedy: „Przekraczając próg tej szkoły odczułem
wzruszenie. Bardzo dobrze wspominam okres liceum, wspaniałych pedagogów, kolegów i przyjaciół. Tu
uzyskałem solidne podstawy wiedzy,
nauczono mnie samodzielności, szacunku do ludzi i miłości do naszej
małej ojczyzny”. Powiedział również
uczniom liceum, że największą wartością jest samodzielna praca, dążenie
do realizacji wytyczonych celów i marzeń oraz uczciwość w każdej dziedzinie życia. Droga życiowa człowieka,
jego sukcesy, nie zależą od miejsca
gdzie się wychował ani od szkoły,
w której się uczył. Zależy ona od własnego wysiłku, upartego dążenia do
celu i trochę od tego, jakich ludzi spotka się na swojej drodze.
Starosądeczanin, prof. Andrzej Jaworski poznał lasy Austrii, Szwajcarii,
Ukrainy, ale jak sam mawia, najbardziej kocha sądeckie lasy i pachnące
jedliny z okolic Kosarzysk.

WYDARZENIA
profesor Marian Nowiński:

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

„Nie byłoby nas tutaj, w Starym Sączu, gdyby nie moja żona, świętej pamięci Teresa. To Ona pomagała mi
w życiu i dzięki niej osiągnęliśmy to,
co osiągnęliśmy. To Ona wykreowała międzynarodowy plener malarski
i sympozjum w Starym Sączu i często cytowała tytuł jednego z obrazów Paul’a Gauguin’a, Malarza francuskiego z XIXw. "Skąd przyszliśmy?
Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?".
Poczatek tego zdania bardzo dobrze
wpasowuje się w całą dziesięcioletnią
historię plenerów Starosądeckich.
Także druga część tytułu (Kim jesteśmy?) pięknie komentuje moje wyróżnienie ze strony Rady Miejskiej w Starym Sączu. Dokąd idziemy? to dobre
wskazanie dla wszystkich, którzy pomagali i będą starali się kształtować
siłę i wysoki poziom sztuki zapraszanych artystów, przygotowując przyszłe plenery. Na dzisiaj i najbliższą
przyszłość celem niech będzie zbiór
współczesnych dzieł sztuki w "zbudowanej galerii" skierowanych do społeczności starosądeckiej i wszystkich
odwiedzających miasto Stary Sącz".
10. Międzynarodowy Plener Malarski

Złota odznaka dla Profesora

trakcie tegorocznego, 10. Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Starym Sączu w starosądeckim Sokole odbyło się Sympozjum,
które poprowadził Antoine Lopez
z Clermont Ferrand.
Sympozjum było też okazją do uhonorowania Kuratora Artystycznego
Pleneru, prof dr. hab Mariana Nowińskiego. Rada Miejska, na wniosek
Burmistrza Starego Sącza postanowiła przyznać Profesorowi złotą odznakę za zasługi dla Miasta i Gminy Stary
Sącz. Odznakę wręczył burmistrz Jacek Lelek oraz przewodnicząca Rady
Miejskiej Ewa Zielińska. – Nie byłoby
tych wspaniałych artystycznych spotkań w Starym Sączu gdyby nie dwie
najważniejsze osoby , śp Teresa Plata-Nowińska i Jej mąż Marian Nowiński – powiedział Jacek Lelek – dzięki
tym plenerom bardzo wiele otrzymaliśmy i bardzo wiele zyskaliśmy. Dziękujemy! W uznaniu wielkich zasług
i wkładu pana profesora Mariana
Nowińskiego w życie Starego Sącza,
Rada Miejska w dniu 22 czerwca br.
podjęła uchwałę w sprawie nadania
złotej odznaki. (WW)

fot. EWELINA WIśNIEWSKA

W
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WYDARZENIA
Harcerska Akcja Letnia 2015

Od harcerza do rycerza

Dzięki przychylności burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka oraz Pani Janinie Nalepa kierownikowi MOPS
w Starym Sączu w tym roku po raz jedenasty organizowany był letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z Barcic. Każdy HAL miał czegoś nauczyć, zwrócić na coś uwagę. Tematyka i działania tegorocznej Harcerskiej Akcji
Letniej nawiązywały do korzeni harcerstwa. Średniowieczny rycerz był i nadal jest niedościgłym wzorem dla
harcerza. Obaj zdążają do doskonałości. Obaj walczą z wrogiem, pokonują swoje słabości. Nie poddają się nałogom. Harcerz, czyli współczesny rycerz uczy innych swoją postawą, przykładem. Wskazuje właściwą drogę
postępowania.
Kiedy rankiem ze skowronkiem,
Powitamy nowy dzień,
Rosy z trawy się napijesz,
Pierwszy promyk słońca zjesz.

Dzięki panu Pawłowi Szczygłowi,
Nadleśniczemu Leśnictwa Stary Sącz
mogliśmy zorganizować biwak na leśnej polanie u stóp Prehyby. Jesteśmy
cząstką przyrody. Nic więc dziwnego,
że ciągnie nas do lasu. Po raz kolejny powitał nas szum potoku i przyjemne iglaki.Nad ranem niebo rozpogodziło się. Jeszcze trochę mokro, ale lekki
wiatr ociera pot z czoła. Do wieczora
wysuszy wszystko wkoło.
Miejsce pod obóz już uprzątnięte.
Zaraz rozbijemy namioty. Bardzo miło
jest położyć się w cieniu i wsłuchać
się w odgłosy przyrody. Niby cisza,
ale nie do końca.Echo niesie odgłosy
pionierki.
Harcerze sprawnie poznosili sprzęt.
Kuchnia polowa już dymi. Kilku druhów pracowicie uwija się przy ognisku. Rusza Harcerska Akcja Letnia.
Zuchy, harcerki i harcerze środowiska
ZHR Barcice uczą się wypoczywać. To
wcale niełatwe oderwać się od super
elektronicznego sprzętu, zacisza domowego ogniska i zamieszkać na łonie przyrody… na dobre i złe.
Ustawimy mały obóz.
Bramy zbudujemy z serc
A z tych dusz, co tak gorące
Zbudujemy sobie piec.

Wiele można się tu nauczyć. W lesie przydatne są tylko te umiejętności
i informacje, które pozwolą nam prze16
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trwać: gdzie rozbić namioty i jak; jak
rozpalić ognisko od jednej zapałki; jak
pokonać krwiożercze owady; jak poradzić sobie ze skaleczeniami? Dajcie
apteczkę!
Jak korzystać z wszystkiego, co nas
otacza, by tego nie zniszczyć? Praca pozwala na to, by z siebie wydobyć same najlepsze cechy. Nie widać
tu osób, którym się nie chce. Przecież każdy robi wszystko dla siebie;
dla siebie i innych. Wspólna praca jednoczy. Siadamy w cieniu brudni, strudzeni. Źródlana woda inaczej smakuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Zegarki
nie są nam potrzebne. Słońce jeszcze wysoko, więc można się poopalać,
ale nie za długo. Wieczorem wszystko musi być przygotowane: drewno na
opał, ognisko, namioty, jedzenie.
Wieczorem aż miło popatrzeć. Obóz
jak z obrazka. Noc. Ileż gwiazd na
niebie!
Rozpalimy mały ogień,
A w tym ogniu będziesz piekł,
Naszą przyjaźń, która łączy,
Która da ci to, co chcesz.

Po porannej toalecie w potoku każdy nabiera wigoru. Tak naprawdę rozumiemy się bez słów. Nikt nie jęczy, nie
narzeka, każdy robi swoje.
Zajęcia w terenie. Kompas, mapa,
droga, ruszamy. Na wszystko patrzę inaczej. Jak w filmie przewijają
się kolejne obrazy.Żyjemy w symbiozie z przyrodą. Miło posłuchać, popatrzeć, poczuć.
Szyfrujemy meldunki. Życie niesie
ze sobą wiele niespodzianek, dlatego

uczymy się wiązać węzły. Ratowniczy,
umiejętnie zawiązany na linie, pomaga nam wydostać się z wąwozu! Ciągnij, jestem gotowy!
Obóz uczy współpracy, solidarności.
Pozwala na tworzenie właściwych relacji i uczy pokory. W lesie musisz wiedzieć, że masz na kogo liczyć. Tu nie
ma miejsca na fochy ani kłótnie. Razem znaczy łatwiej. Harcerze są dla
siebie nawzajem wzorem. Kierują się
w życiu Prawem Harcerskim i Dekalogiem. To ogromnie pomaga. Wydobywa z każdego jego najlepsze cechy.
Scala wszystkich w jedną, wielką, doskonałą rodzinę. Wzywa do walki ze
słabościami oraz ze złem.
Szkoda, że pierwszy biwak się kończy. Wracamy do domów, wiedząc, że
w razie potrzeby możemy na siebie nawzajem liczyć.
My tu jeszcze powrócimy,
Nie za rok, no to za dwa.
Więc dlaczego płacze rzeka,
Więc dlaczego szumi las?

Niedziela. Służba. W godzinę „W”
uczciliśmy pamięć tych, którzy oddali życie za Wolną Ojczyznę walcząc wPowstaniu Warszawskim. Tacy,
jak my... „O, Panie Boże, Ojcze nasz,
w opiece swej nas miej”. Nigdy więcej
wojny!
Na słowie harcerza polegaj jak na
Zawiszy. Tak rycerze, jak i harcerze,
uczą się walczyć ze swoimi słabościami. Nie zawsze się to udaje, ale próbować trzeba. Człowiek jest obdarzony
wolną wolą, ale nie każdy potrafi mądrze z tej wolności korzystać. W każ-

fot. Maksymilian Tomasiak

Grzegorz Garwol, dyrektor
Zespołu Szkół w Barcicach:

dym człowieku drzemie skłonność do
ulegania nałogom. Trzeba nie lada odwagi, by wśród otaczających nas pokus umieć powiedzieć: NIE!. Odwaga nie jest nam dana. Odwagę trzeba
w sobie wypracować.W trakcie urządzania obozu, życia wśród dzikiej przyrody, pojedyncze osoby mogą nie poradzić sobie z trudnościami. Wtedy
pomoc druha, stojącego obok,jest
nieoceniona.
Wszystko to, czego nauczyliśmy się,
wykorzystujemy w życiu. „Warszawo,
walcz!” – u nas też wybiła godzina „W”.
Przyszedł czas na gr terenową. Ciepło,
deszczowo, pochmurno. Były kanały,
groził ostrzał snajpera. Zawiszacy roznosili pocztę, dostarczali meldunki.
Sanitariuszki bez lęku spieszyły na pomoc rannym. Czuwaj! Wcieliliśmy się
w naszych kolegów z Szarych Szeregów. Tak, jak Oni, z pieśnią na ustach,
zdobywaliśmy PAST-ę. Hurra!

czą na ciebie. Zmieniaj świat, zawsze
bądź sprawiedliwy i odważny. Śmiało zwalczaj wszelkie zło, niech twym
bratem będzie każdy”. Słowa harcerskiej piosenki śpiewanej przy ognisku
brzmią jak drogowskazy. Nikt nie jest
doskonały, ale każdy może dążyć do
doskonałości.
Nucimy z nostalgią: „Śpiewam dla
was i do nieba, żeprzyjaźni mi potrzeba, płomiennego ogniobrania, rąk
przyjaciół, i kochania”. Hierarchia wartości od lat się nie zmienia.
Przy pożegnalnym ognisku gościmy naszych „Przyjaciół”. Tych, na których zawsze możemy liczyć. To dzięki
Nim możemy zaszyć się w leśnej głuszy. To dzięki Ich funduszom nie musimy martwić się o wikt. Dziękujemy Im
z każdego, młodego sercaza wszelakie wsparcie!
Po „Bratnim słowie” układamy się
do snu.

Wszak przyjaźni naszej wspólnej
nie rozłączy promień zła.
Ona mocna jest szalenie,
Więc my wszyscy jeszcze raz.

Potem wracać trzeba będzie
Pożegnamy rzekę las
Bądźcie zdrowi przyjaciele,
bądźcie zdrowi, na nas czas.

Nazwa i logo tegorocznego HAL-u: „Od harcerza do rycerza” wynika
z Prawa Harcerskiego – Harcerz postępuje po rycersku. Swoje życie opiera na średniowiecznych tradycjach rycerskich: odwaga, honor, braterstwo,
pomoc, dobro, prawość.
Zawołanie „Czuwaj” nawiązuje do
najlepszych tradycji polskich rycerzy. Bądź gotów! „Ramię pręż, słabość krusz i nie zawiedź w potrzebie.
Podaj swą pomocną dłoń tym, co li-

Harcerska Akcja Letnia dobiega końca. Dziś ćwiczymy skupienie, wytrwałość, celność, dokładność. Strzelnica
zapełniona po brzegi. O, rety! Trafiłem
trzy dziesiątki! To ja tak potrafię?!
Po podsumowaniu zmagań indywidualnych i zastępowych wyłaniamy
najlepszych. Czas na nagrody.
Do zobaczenia znów! Żałujesz, że
Cię tam nie było? A może…
Zuchy, harcerki i harcerze ZHR
z Barcic

"Harcerstwo w naszej szkole to
nie tylko Harcerskie Akcje Letnie
czy Zimowe. Harcerstwo to system wychowawczy wkomponowany w program wychowawczy oraz
profilaktyczny szkoły oparty o trzy
zasady:
• służba, czyli czynna, pozytywna postawa wobec świata i drugiego człowieka,
• braterstwo, czyli przyjacielska
i serdeczna postawa wobec innych,
• praca nad sobą, czyli nieustanne kształtowanie i doskonalenie
własnej osobowości.
Dwie drużyny – chłopców i dziewcząt udało się stworzyć dzięki przychylności wielu ludzi i instytucji
oraz poświęceniu kadry w osobach
Pani Marii Dyjas, Mateusza Boruckiego i Maksymiliana Tomasiaka.
Praca metodą harcerską ma na
celu wychowanie – w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego –
dzielnych, prawych i zdolnych do
poświęceń ludzi. Wychowanie harcerskie polega przede wszystkim
na stwarzaniu warunków do harmonijnego i pełnego rozwoju człowieka we wszystkich obszarach
jego osobowości: duchowym, emocjonalnym, intelektualnym i fizycznym oraz pomocy w odnalezieniu
miejsca w społeczeństwie.
Podstawą wychowania harcerskiego jest służba – przede wszystkim bliźniemu. Jednak bez przygody
i harcu nie da się zarazić młodzieży
bakcylem służby harcerskiej. Harcerze z ZS w Barcicach swoją służbę wypełniają na wiele sposobów,
również inicjując i angażując się
w wiele inicjatyw lokalnych i regionalnych. Wielką rolę przywiązujemy do wychowania patriotycznego. Staramy się uczestniczyć we
wszystkich wydarzeniach patriotycznych na terenie gminy i poza
nią. Dobry przykład dla innych jest
najlepszą metodą wychowawczą.
Poprzez młodych ludzi skupionych
wokół harcerstwa staramy się oddziaływać na pozostałą młodzież
naszej szkoły. W meandry harcerskiego życia staramy się wprowadzić już najmłodszych uczniów
naszej szkoły tworząc Gromadę Zuchowską. Dzieci z klas młodszych
szkoły podstawowej poprzez zabawę i harce wdrażają się do harcerskiego życia, żeby potem godnie
i w pełni pełnić służbę harcerską".
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Fenomen bałkański

W ostatnim tygodniu sierpnia było można poczuć klimat Bałkanów w miejscu, w którym ludzie są życzliwi, a muzyka potrafi oczarować nawet największych sceptyków. Gdzie? Oczywiście w Barciach, na festiwalu Pannonica. To tutaj słowo „fenomen” pojawia się najczęściej jako najkrótsze określenie tego, co udało się
osiągnąć organizatorom w ciągu zaledwie trzech lat.
WOJCIECH WALISZEWSKI

Po pierwsze: ludzie
Zazwyczaj na festiwalach widoczny
jest podział na „my” - czyli organizatorzy i „oni”- czyli publiczność. W Barcicach trudno szukać takiego nastawienia. Przez trzy festiwalowe dni wszyscy
przyjezdni i miejscowi stanowią jedną
społeczność tworząc przez to niezwykle przyjazną i życzliwą atmosferę. Po
stronie organizatorów zauważalny jest
entuzjazm, pozytywne nastawienie, gościnność i chęć niesienia pomocy, a po
stronie uczestników – szacunek, zrozumienie, a często również zwyczajna
ludzka wdzięczność. Jest to efektem
dobrego zarządzania oraz zaangażowania wielu osób, w tym pracowników
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari
w Starym Sączu. – Prace nad festiwalem zaczynamy dzień po zakończeniu
poprzedniej edycji i intensywnie pracujemy przez cały rok – mówi jeden
z pomysłodawców festiwalu, Wojciech
Knapik i jednocześnie dyrektor Centrum Kultury i Sztuki. – Nad festiwalem pracuje cały sztab ludzi, w tym 30
wolontariuszy, a także spora grupa samych Barciczan, na czele z radną Elżbietą Łomnicką, którzy nam kibicują,
bo cieszą się, że biorą udział w czymś
wyjątkowym i widzą sens w tym, co
wspólnie robimy. Bez nich nie byłoby
tego festiwalu i za to jestem im ogromnie wdzięczny – dodaje.
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W ostatnim tygodniu sierpnia zapopradzkie pola zamieniają się w żywą
i coraz bardziej kolorową wioskę festiwalową. Wspólnymi siłami powstaje
cała niezbędna infrastruktura: dwie
sceny z pełnym nagłośnieniem, parkingi, pola namiotowe, kramy, sanitariaty. Zawsze pomocni wolontariusze potrafią w 10 minut zamontować
przenośne kabiny prysznicowe, zarażając przy tym innych swoim entuzjazmem. W szczerym polu pojawia się
bezprzewodowy internet, zaczarowany ogródek dla dzieci, wypożyczalnia
rowerów, miejsca do biesiadowania,
a nawet mongolska jurta. Przyjeżdżają ciężarówki wypełnione sprzętem, najlepszymi muzykami z całych
Bałkanów, a także tzw. truck foody
ze znakomitym jedzeniem. Można by
rzec, że jak za dotknięciem magicznej różdżki Barcice na trzy dni stają się bałkańskin pępkiem świata.
Tylko tutaj i tylko w tym czasie można przenieść się w inny wymiar i zakosztować bałkańskich smaków praktycznie wszystkimi zmysłami. Dlatego
na festiwal przyjeżdżają ludzie z całej Polski, wszelkimi możliwymi środkami lokomocji. Trafiają osoby, które
szukają niebanalnych miejsc, wydarzeń i emocji. Jak co roku wśród malowniczych postaci nie zabrakło Jurka Rojka z Kalwarii Zebrzydowskiej

w swoim, oklejonym patriotycznymi
nalepkami samochodzie terenowym.
Nie brakuje też „zabłąkanych” owieczek, które wcześniej pytają np. jak
dojechać z Gdańska do Barcic, bo
są również Barcice w województwie
mazowieckim. – Ludzie, którzy przyjeżdżają na festiwal do Barcic stanowią nasz największy skarb. Są to
przeważnie pozytywnie zakręceni ludzie w różnym wieku, o dużej kulturze
i wrażliwości, którzy decydują się na
przyjazd na wiele tygodni wcześniej
i wiedzą, po co przyjeżdżają. Często
przyjeżdżając do nas, szukają własnych wyimaginowanych korzeni lub
miejsc gdzie można odnaleźć inspirację. Ci, którzy odwiedzają Sądecczyznę pierwszy raz, są oczarowani tym
miejscem. Dla nich Barcice na pewno będą kojarzyć się z czymś wyjątkowym – dodaje Wojciech Knapik.
Po drugie: atmosfera
Atmosferę panującą w wiosce festiwalowej nie sposób wyrazić słowami
czy obrazem. Słowo „wyjątkowość”
w tym przypadku pozostaje mało znaczącym frazesem. Pozostają wrażenia samych uczestników:
– Barcice to zaczarowane miejsce.
Nigdy o tej miejscowości nie słyszałem i pewnie bym nie usłyszał, gdyby
nie festiwal Pannonica. Szum Popra-

fot. TOMIKAART

du w jakiś tajemniczy sposób oddziałuje na nas wszystkich – na pewno łagodzi obyczaje i otwiera serca.
W wiosce festiwalowej wszyscy zachowywali się jakby znali się już od
dobrych kilku lat – podkreśla Jakub
z Łodzi, który wykupił trzydniowy karnet już na początku maja.
– Przyjechałem z grupą przyjaciół
do Barcic aby pobalować, wypocząć,
porozmawiać i pomoczyć się w rzece.
Wioska festiwalowa tętniła życiem od
rana do wieczora, jak za dawnych lat.
Miejsce jest sprawdzone i kameralne.
Mam nadzieję, że komercja jeszcze
długo nie wkradnie się w festiwalowe
szeregi. Za rok przyjadę tu na pewno – mówi Marcin Janas z Wrocławia,
który na festiwal przyjechał autostopem i zamieszkał pod namiotami na
łące nad Popradem.
– Kiedy byłam na Bałkanach mężczyzna z którym podróżowałam zatrzymał się nagle na środku drogi.
Wyskoczył z auta, żeby pocałować
i uściskać swojego przyjaciela. My
też pragniemy przeżywać tak mocno,
ale jesteśmy zblokowani. Ten festiwal
poza muzyką buduje ideę wspólnoty
i chyba dlatego tak nas przyciąga –
mówił Maria z Warszawy.
– Do tej pory myślałam, że tylko
w Serbii można doświadczyć prawdziwego muzykowania. Na Bałkanach

kapele nie wstydzą się grania na weselach i w knajpach. Wiedzą, że grają dla ludzi. A tu proszę, w Barcicach,
nad Popradem, atmosfera jest równie
niezwykła. Po kilku godzinach czułam
się jak w grupie przyjaciół. Ten festiwal wyzwolił mnie z codziennej rutyny. Wspomnienia pozostaną do końca
życia – dodaje Natalia z Sochaczewa.
– Wspaniała i kameralna atmosfera. Idealne miejsce na odpoczynek
i posłuchanie dobrej muzyki. Nie, nie
przyjeżdżajcie do Barcic, bo jest tutaj za dobrze – podsumowuje Jurek
z Rzeszowa.
Po trzecie: pasja
– Festiwal Pannonica powstał
z prawdziwej pasji do muzyki i ludzi.
Dla mnie kultura jest czymś naprawdę ważnym, czemu warto poświęcić
swoje siły i energię – dodaje Wojciech
Knapik. Ta pasja udziela się nie tylko
organizatorom i uczestnikom, ale także występującym artystom, którzy na
wszystkich tegorocznych koncertach
dali z siebie wszystko. Muzyka jak co
roku była bardzo bałkańska, bardzo
energetyczna i bardzo ognista. Dreszcze przechodziły po plecach, a nogi
same rwały się do tańca. – Muzyka
w tym przypadku jest katalizatorem
stanu ducha Festiwalowiczów. Ten
stan ducha to potężna ilość radości

i pozytywnej energii, która unosi się
nad Barcicami. Uczestnicy Festiwalu
to w większości „bałkanofile” (do których należy również piszący te słowa).
Znajdując na barcickim polu mały kawałek bałkanów, czerpią z tego faktu
radość trudną do opisania – opisuje
jeden z blogerów, Andrzej Wodziński.
Na festiwalu nie zabrakło także
przedstawicieli lokalnej społeczności, którzy zaprezentowali swój kulturalny dorobek na przeglądzie muzycznym. Scena ledwo wytrzymała ten
występ, a w świat poszła szerokim
echem wieść, jak to w Starym Saczu
grają, tańczą i śpiewają z prawdziwą
pasją i z przytupem. – Pasja udzielała się również mieszkańcom. Z roku
na rok zainteresowanie festiwalem
wśród Barciczan jest coraz większe.
Odbiór festiwalu wśród osób, które
znam, jest bardzo pozytywny. Pannonica to naprawdę super sprawa. Słyszałam, że podobno komuś zależy na
tym, aby festiwal przenieść nad starosądeckie stawy. W mojej opinii nie
jest to dobry pomysł. Klimat w Barcicach jest idealny na tego typu imprezy. Barciczanie naprawdę cieszą się,
że w końcu coś dużego dzieje się tutaj – podkreśla Elżbieta Łomnicka,
radna oraz prezes Stowarzyszenia
Mieszkańców Barcic.
I niech ta pasja trwa dalej.
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Galowy Koncert Miejskiej Orkiestry Stary Sącz

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

Jesienna uczta kulturalna

W

sobotę, 24 października
o godz. 1900 w starosądeckim
Sokole odbędzie się wyjątkowy Galowy Koncert Miejskiej Orkiestry Stary Sącz pod tytułem „Et in terra PAX”
Jana von der Roosta.
Gośćmi koncertu będą zagraniczni
muzycy i ksiądz wywodzący się z Męciny, a obecnie proboszcz w Fislisbach w Szwajcarii - ks. dr Rafał Lupa.
Orkiestra zagra w pełnym składzie.
W repertuarze znajdzie się utwór tytułowy oraz wiele innych atrakcji muzycznych. Ponadto Orkiestra wykona
przepiękny utwór „Finlandię” Jeana
Sebiliusa i 2. Koncert na Waltornię
W. A. Mozarta (solista Marek Kaleta)
– Music for the royal firreworks, dla
którego będzie to bardzo duże wyzwanie. Bardzo mało koncertujących
solistów na tym instrumencie garnie
się do tego bardzotrudnego, ale przepięknego utworu. – Jest to bardzo
specjalny koncert, zarówno z programem klasycznym, jak i programem
dzisiejszych symfonicznych orkiestr
dętych. Program, który pozwala na
bardzo szerokie spojrzenie na spektrum możliwości. Bardzo się cieszę,
że moja orkiestra jest w stanie taki
program zagrać i że z bardzo dużym
zaangażowaniem przygotowuje się
do tego występu, by naszym słuchaczom przedstawić swoje możliwości.
Na pewno warto będzie posłuchać!
– zachęca Georg Weiss, dyrektor
orkiestry.
20
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Przygotowania do koncertu odbywają się regularnie i są bardzo intensywne, co nie wyklucza bardzo dobrej atmosfery. Pomysł na ten koncert i tytuł,
który w wolnym tłumaczeniu oznacza
„pokój na ziemi” zrodził się z bieżących wydarzeń na świecie i spojrzenia na to, co dzieje się tuż obok nas. Muzyka może pomóc zastanowić się,
co my możemy zmienić, co możemy
w ogóle sami zrobić. Bo my, muzycy,
musimy w orkiestrze razem funkcjonować, musimy słuchać się nawzajem, musimy czasami z naszych mądrości zrezygnować w imię naszej
wspólnej muzyki, aby ona w ogóle mogła zaistnieć, by była dobra, aby nasi
odbiorcy ją chcieli słuchać. Dużo można jeszcze na ten temat powiedzieć
ale myślę , że jeszcze lepiej jest posłuchać naszego koncertu. Program
jest bardzo ambitny. Powiem może
nieco nieskromnie ale bardzo mało
orkiestr jest w stanie z własnym muzykiem zagrać waltorniowy koncert
Mozarta. Zagramy także przepiękne
utwory Haendela, Finlandia Sibeliusa i główny utwór tego wieczoru - Et
in terra PAX. Cieszę sie bardzo, że
mogę jedną perełkę muzyczną za drugą przedstawić naszej publiczności –
mówi Georg Weiss. Tytułowy utwór Et
in terra PAX niewątpliwie będzie najbardziej wymagający, z jego niesamowitą aranżacją, śpiewem.
A co z niespodziankami? – Niespodzianki niech zostaną niespodzianka-

mi. Niesamowitą niespodzianką jest
sam fakt, że możemy taki koncert
na takim poziomie z naszą orkiestra
zagrać. Tutaj należy się wszystkim
muzykom ogromne podziękowanie!
Oni włożyli bardzo dużo pracy, emocji i czasu, ale przede wszystkim zaufania w to, że możemy po tak krótkim czasie taki program na takim
poziomie zagrać. Mogę też zdradzić, że szykujemy specjalnie na ten
wieczór napisany i zaprezentowany
wiersz Wacława Jagielskiego – dodaje Georg Weiss.
Mamy też dobrą wiadomość dla
wszystkich, którzy chcieliby wziąć
udział w koncercie, a nie kupili biletu w przedsprzedaży. Pomimo, że
wszystkie bilety na koncert zostały już dawno wysprzedane, dyrektor
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari,
Wojciech Knapik obiecał, że w dniu
koncertu, od godziny 1800, w kasie
Kina Sokół zostanie uruchomiona dodatkowa pula biletów bocznych stojących. O zakupie będzie decydować
kolejność. Jedna osoba będzie mogła
kupić maksymalnie dwa bilety. Natomiast wszystkich, którzy nie będą mogli uczestniczyć w koncercie, mogą
posłuchać otwartej próby generalnej, w piątek, 23 października o godz.
1900 w Sokole. Bilety będą dostępne
w kasie od godziny 1800. Miejska Orkiestra Stary Sacz bardzo serdecznie
zaprasza wszystkich miłośników dobrej muzyki dętej. (WW)

A to ciekawe...

3 lata z Fudnacją Będzie dobrze

Fonoteka Powiatowa w
internecie

Swoje początki ekipa Fundacji rozpoczynała już od 2009
roku współorganizując koncerty charytatywne. Od 2012
roku działa formalnie i zrzesza ludzi o wielkich sercach,
którzy na terenie Starego Sącza i nie tylko pomagają
potrzebującym.

Wydawnictwa te mogły powstać dzięki ogromnej pracy samych autorów, przy finansowym
i organizacyjnym wsparciu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz Powiatowego
Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu. Fonoteka to unikalnych zbiór płyt nagranych przez zespoły, kapele ludowe, instrumentalistów, chóry i grupy śpiewacze. Do tej pory
zostało nagranych ponad 100 płyt. Nie każdy
wie, że w Fonotece Powiatowej zgromadzone
zostały nagrania wielu czołowych wykonawców ludowych z naszego regionu. To unikalny
zbiór lokalnej kultury i tradycji. Fonoteka zmieni też swoje miejsce pobytu. Studio nagrań zostanie, podobnie jak cały PMDK, przeniesiony
do internatu po byłym liceum w Starym Sączu
na ul. Partyzantów.

– Fundacja organizuje cykliczne
koncerty i imprezy. Koncert jesienny pod hasłem "Daj Szczęście innym", akcje walentynkową
"Pomagam z miłości", oraz zbiórkę pieniędzy w szkołach "Złotówka dla zdrówka". Od zeszłego roku
rozpoczęliśmy tzw. Dzień wolontariatu dla młodzieży, gdzie organizujemy koncert hiphopowy.
Staramy się także o status Organizacji Pożytku Publicznego
–mówi prezes Fundacji, Anna Pych.
Aktualnie siedziba Fundacji znajduje się w Mostkach. Członkowie organizacji starają się w miarę możliwości działać także
w sferze edukacyjnej. Fudnacja współpracuje także z placówkami edukacyjnymi. Zajmuje się także wolontariatem. Pieczę
nad wolontariuszami sprawuje opiekun, Marcin Kukla, który
stara się organizować dla nich szkolenia, ciekawe spotkania
oraz zajęcia sportowe. Więcej na temat działalności starosądeckiej organizacji można przeczytać na stronie www.bedziedobrze.pl (WW)

fot. ARCHIWUM FUDNACJI

Krzysztof Szewczyk, dyrektor Powiatowego
Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu zapowiedział udostępnienie wszystkich
utworów z Fonoteki Powiatowej w sieci. Ma
to nastąpić niebawem.

Starosądecki Sokół,
17.10.2015, godz. 1700
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72. Tour de Pologne

Ostry start w Starym Sączu

Od 1 września br. nastąpiły
zmiany w zasadach zwalniania
uczniów z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego,
wprowadzone rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z 10
czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych.
Do tej pory dyrektor szkoły, po
przedstawieniu przez ucznia opinii
lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach
wychowania fizycznego, zwalniał
go całkowicie z tych zajęć. Od roku
szkolnego 2015/2016 przepisy
wprowadzają dwa rozwiązania:
1. Możliwość zwolnienia ucznia
z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. Takie rozwiązanie nie było dotychczas stosowane.
Podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza o ograniczonych
możliwościach wykonywania przez
ucznia ćwiczeń wskazująca, jakich
ćwiczeń fizycznych uczeń nie może
wykonywać oraz przez jaki okres.
W tym przypadku uczeń uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania
niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten
jest oceniany i klasyfikowany. Nauczyciel wychowania fizycznego ma
obowiązek dostosować wymagania
edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
2. Możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie
opinii lekarza o braku możliwości
uczestniczenia ucznia w zajęciach
wychowania fizycznego, przez okres
wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wf i przez okres zwolnienia nie
jest z nich oceniany. Jeżeli okres
zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia
ustalenie śródrocznej, rocznej lub
semestralnej oceny klasyfikacyjnej,
uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu
nauczania pozostanie nadal „zwolniony/a" . (WW)

6 sierpnia ostry start 5. etapu 72. Tour de Pologne z Nowego Sącza do
Zakopanego wyznaczono na starosądeckim Rynku. Na najdłuższym w
tym wyścigu etapie (233 km) było aż osiem premii górskich (Głodówka, Gubałówka, Ząb).
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Trudniejsze unikanie
lekcji wychowania
fizycznego

rasa 5. etapu Tour de Pologne UCI
World Tour z Nowego Sącza do Zakopanego miała 233 km (najwięcej
w tegorocznym wyścigu).
O godz. 1120 kolarze podpisywali listę startową, a o 1240 nastąpił start
honorowy z Rynku w Nowym Sączu
i przejazd (9,2 km) do Starego Sącza.
Ostry start odbył się ze starosądeckiego Rynku o godz. 1300. Mimo upału
kolarzy podziwiało bardzo dużo Starosądeczan. Była to też dobra okazja do
promocji Gminy w środkach masowego przekazu. (WW)

A to ciekawe...

Zwycięstwo w Muszynie
27 sierpnia zawodnicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym
Sączu wzięli udział w spartakiadzie sportowej zorganizowanej przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Muszynie. Zawodnicy ze wszystkich organizacji toczyli zacięte boje w poszczególnych konkurencjach drużynowych. Sportowcy
z ŚDS w Starym Sączu zwyciężyli w przeciąganiu liny, drugie miejsce zajęli
w sztafecie z piłką lekarską a trzecie miejsce w sztafetowym biegu w workach.
Gratulujemy! (WW)

fot. OSKAR SOŁTYS
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3. FESTIWAL PANNONICA

fot. TOMIKAART

10. MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI W STARYM SĄCZU

fot. J. MoTYLSKI

