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Nie tak dawno, kiedy Stary Sącz rozpoczął przygotowania do historycznej
wizyty Prezydenta RP, w tym samym czasie na terenie Gminy miało miejsce inne, przełomowe wydarzenie.
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Bardzo cicho i pomału przejechał przez Gminę jeden z pierwszych samochodów elektrycznych. I nikt pewnie by tego faktu nie odnotował, gdyby ten przejazd nie okazał się zbyt głośny. Starosądecki, doświadczony rowerzysta, przyzwyczajony do tradycyjnych znaków ostrzegawczych, podczas wykonywania
skrętu w lewo nie zarejestrował swoim zmysłem słuchu faktu nadjeżdżania
owego samochodu. Cały ten manewr wykonał czysto intuicyjnie, nie oglądając się za siebie. Na szczęście wszystko zakończyło się bez większych szkód,
pomijając nerwy i wyzwiska, jakie temu towarzyszyły.
Rozgorzała przy tym interesująca wymiana zdań, jak tak nieodpowiedzialnie
można jeździć po drogach (przez obie strony), która w krótkim czasie przerodziła się w bardziej merytoryczną dyskusję o ekonomicznej stronie jeżdżenia.
Okazuje się, że według rządowego Planu Rozwoju Elektromobilności, w Polsce do roku 2025 takich samochodów ma jeździć po polskich drogach aż milion sztuk. To bardzo ambitny plan, zwłaszcza, że jego częścią mają być samochody produkowane w Polsce. Mają w tym pomóc rządowe dopłaty, ulgi
podatkowe, rozwój przyjaznej infrastruktury, a także nowoczesne technologie. Miejmy nadzieję, że przyjazd Prezydenta w tym pomoże, a stary, ekologiczny rower nie zostanie przy okazji muzealnym eksponatem.
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Rada Miejska w Starym Sączu
24. sesja Rady Miejskiej

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Prezydent Andrzej Duda
Honorowym Obywatelem Starego Sącza

Na

XXIV sesji Rady Miejskiej w
Starym Sączu, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
otrzymał tytuł Honorowego Obywatela
Starego Sącza. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. O nadanie tytułu dla Prezydenta RP wnioskował burmistrz Jacek
Lelek.
W uzasadnieniu do uchwały napisano m.in. Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda urodził się w Krakowie 16 maja 1972 roku. Ze Starym
Sączem, rodzinnym miastem swojego
ojca profesora dr hab. Jana Dudy, pracownika naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie związany jest
od dzieciństwa. Tutaj mieszka nadal
jego rodzina. W 2006 roku premier Jarosław Kaczyński powołuje go na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Odtąd poświęca
się służbie publicznej, rezygnując z naukowej i zawodowej kariery prawnika.
Piastuje kolejno funkcję podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Le-

cha Kaczyńskiego, posła na Sejm VII
kadencji, posła do Parlamentu Europejskiego i zostaje wybrany na najwyższy urząd w państwie – zostaje Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Bez
względu na zajmowane stanowisko zawsze podkreśla w medialnych wypowiedziach związki ze Starym Sączem. Jest
z nich dumny i uważa je za ważną część
swojej życiowej drogi, te lata go kształtowały. To w Starym Sączu zaczęły się
przyjaźnie trwające do dziś. Do naszego miasta wraca z wielkim sentymentem i radością. Podczas wyborów prezydenckich Andrzej Duda osiągnął w
Gminie Stary Sącz poparcie blisko 80%.
To tutaj w wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskał najlepszy wynik ze
swojej listy. Cieszy się niesłabnącym zaufaniem społecznym. Wielką wartością
jest dla niego rodzina a całą zawodową
drogę definiują odpowiedzialność, zaangażowanie i profesjonalizm, dobro
państwa i obywateli. Politykę postrzega
jako rozumną troskę o dobro wspólne.

Redaktor naczelny:
Wojciech Waliszewski

e-mail: naczelny@kurier.stary.sacz.pl

Wydawca:
Centrum Kultury i Sztuki
im. Ady Sari w Starym Sączu
33-340 Stary Sącz, Rynek 5
tel. 18 4461641
e-mail: kurier@stary.sacz.pl
NAKŁAD: 1.500 ezgemplarzy
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ZDJĘCIE NA PIERWSZEJ STRONIE
WYKONAŁ RAFAŁ KAMIEŃSKI

Tym bardziej godzi się, by osobie piastującej najwyższy urząd w państwie i silnie związanej ze Starym Sączem, Panu
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzejowi Dudzie nadać tytuł Honorowego Obywatela Starego Sącza.
Rada Miejska w Starym Sączu przyjęła również szereg uchwał będących
kolejnym ważnym krokiem w stronę stworzenia starosądeckiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Zmieniono miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, uwalniając teren zarezerwowany pod lotnisko. Zdecydowano
również o zakupie kilku nieruchomości
pod SAG. – Chcemy, by nasza strefa aktywności gospodarczej była motorem
napędowym naszej gminy. Rozwój oparty na środkach unijnych kiedyś się skończy – mówił burmistrz Jacek Lelek, uzasadniając projekty uchwał.
Rada Miejska zdecydowała także
w dalszym ciągu powierzyć kierowanie starosądecką kulturą Wojciechowi
Knapikowi. Dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu będzie przez kolejne cztery lata.
Rada zdecydowała też o przystąpieniu
do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Gaboń” i Łazy Biegonickie 2. 15
uchwał dotyczyło wydzierżawienia nieruchomości pod garaże. Wydzierżawiono również nieruchomości na cele rolne i pod ogródki przydomowe. Uchwałą
Rady przyjęto również bardzo ważny Regulamin określający zasady udzielania
dotacji celowej osobom fizycznym na
„Dofinansowanie modernizacji kotłowni opalanych paliwem stałym w indywidualnych budynkach mieszkalnych w
Gminie Stary Sącz w ramach Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie
Województwa Małopolskiego”. (RKA)

Liczba, która cieszy

313
tyle wypożyczeń na 100 mieszkańców zanotowała w roku 2015 Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka w
Starym Sączu.

INFORMACJE

FOT .ILUSTRACYJNE

3 749 564 zł na drogi
W tym roku Gmina Stary Sącz realizuje 14 różnych zadań drogowych
na kwotę 3 749 564 zł.

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Inwestycje zrealiz./w trakcie realiz.:
Przebudowa drogi w Cyganowicach
z remontem mostu – 1 478 000 zł
Droga „ Na Kliny” w Barcicach
– 57 000 zł
Przepusty „ Na Kliny” w Barcicach
– 200 000 zł
Przebudowa skrzyżowania ul. Batorego
z ul. Szewską – 423 000 zł
Budowa drogi „Do Paduli” w Barcicach
– 102 000 zł
Droga do Bielaków w Popowicach
– 87 900 zł
Stary Sącz, ul. Wrzosowa – 187 370 zł
Remont drogi w Moszczenicy Wyżnej
– 103 600 zł
Ul. Bandurskiego wraz z kanalizacją
– 189 000 zł
Oświetlenie ul. Nadbrzeżna – 28 538 zł
Oświetlenie Wola Krogulecka – 32 456
zł, Oświetlenie Barcice – Stary Sącz
– Cyganowice – 155 200 zł, Remont
rowu w Mostkach 250 mb – 67 500 zł, Chodnik Łazy Biegonickie – 150 000
zł, Droga Janikówka w Łazach Biegonickich – 188 000 zł, Droga na Bachnate
Gaboń Praczka – 100 000 zł, Droga do Dunajca Gaboń – 100 000 zł, Droga
w Moszczenicy Niżnej – 100 000 zł.

Dodatkowo, Wojewoda Małopolski przyznał niedawno Gminie Stary Sącz promesę w wysokości 270 tys. zł na zadania finansowane z rezerwy celowej budżetu państwa. W ramach odbudowy dróg po powodzi dofinansowanie przyznano na dwie drogi gminne: Do Dziedziców i Kowalików w Skrudzinie i Na dolinę
w Przysietnicy. Urząd Miejski pozyskał również 340 tys. zł z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na remont drogi w Barcicach Na dzielnicy. Remont będzie
obejmował wymianę nawierzchni i budowę chodników. (WW)

Kazimierz Gizicki – zastępca
burmistrza Starego Sącza
Infrastruktura drogowa to nasz krwioobieg.
To bezpieczeństwo pieszych i kierowców
w drodze do pracy, do szkoły, bezpieczeństwo podczas codziennych obowiązków. Dlatego krok po kroku modernizujemy i budujemy nowe drogi, korzystając z różnych środków
zewnętrznych. Korzystamy z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, pomocy Wojewody Małopolskiego czy z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. Oczywiście warunkiem ubiegania się o dofinansowanie
przy tych inwestycjach jest wkład własny. Nie zaszkodzi również planować
z wyprzedzeniem i mieć przygotowany projekt. Dlatego równolegle z występowaniem o dotacje, a nawet wcześniej przygotowujemy projekt budowlany.
Bezpieczna droga dzisiaj to nie tylko nowa nawierzchnia, ale również chodniki i oświetlenie, dlatego sukcesywnie realizujemy na miarę potrzeb i środków kompletną infrastrukturę drogową gminy.

Dofinansowanie
dla najuboższych
Mieszkańcy Gminy Stary Sącz, którzy spełnią kryterium dochodowe
i są właścicielami bądź mają prawo
do dysponowania nieruchomością,
mogą złożyć wniosek o dofinansowanie do wymiany pokrycia azbestowego na blachę dotyczy to również
budynków mieszkalnych. Wnioski
będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu w pokóju nr 11
do 26 października.
Program „Demontaż i bezpieczne
składowanie wyrobów zawierających
azbest z obszaru Województwa Małopolskiego” został rozszerzony o rzeczowe wsparcie dla najuboższych
w przedmiocie przyznania blachy zarówno na budynki mieszkalne (do 200
m2) jak i budynki gospodarcze (do 400
m2). Do 26 października mieszkańcy
Gminy Stary Sącz mogą składać wnioski o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
ze swoich posesji. Program, którego Gmina Stary Sącz jest partnerem,
obejmuje nie tylko darmowy demontaż, odbiór i bezpieczne składowanie
eternitu i płyt azbestowych. W ramach
programu można ubiegać się również
o dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na blachę. Wniosek
może dotyczyć budynków gospodarczych (w tym garaży) i mieszkalnych.
Przy dofinansowaniu do blachy będzie
brane pod uwagę kryterium dochodowe. Wnioskodawca musi potwierdzić własność i prawo do dysponowania nieruchomością (w przypadku
spadkobierców możliwe jest złożenie
oświadczenia). Weryfikacja będzie
przeprowadzana na podstawie gminnego wypisu z rejestru gruntów.
Wnioskodawca jest zobowiązany do
złożenia dwóch wniosków. Szczegółowe informacje i składanie wniosków
w Referacie Spraw Obywatelskich, Administracyjno-Gospodarczych i Ochrony Środowiska UM w Starym Sączu,
pokój nr 11 tel. (tutaj można również
pobrać wnioski) 18 446 02 70 wew.
128. (red)
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Droga gminna Na kliny
gotowa

Stary Sącz przyjazny seniorom

Zakres robót obejmował rozbiórkę
uszkodzonych przepustów, wykonanie nowych przepustów o konstrukcji
ramowej z żelbetowych elementów
prefabrykowanych skrzynkowych.
Mostki są zabezpieczone barieroporęczami. Zabezpieczono brzegi
i dno potoku w obrębie przepustów
oraz odbudowaną drogę poprzez
narzut kamienny i gabionowe kosze siatkowo-kamienne. Odbudowano drogę na długości 300 metrów.
Całość robót kosztowała dokładnie 257 tys. złotych. Drogę zniszczyły obfite opady deszczu w latach
2013–2014. Gmina Stary Sącz występowała do Wojewody Małopolskiego o dofinansowanie tego zadania. Pozytywną opinię wojewody
zatwierdził Minister Infrastruktury
i Budownictwa. (red)

Certyfikat wręczył Łukasz Salwarowski prezes krakowskiego Stowarzyszenia „Manko”, które zainicjowało program Ogólnopolskiej Karty Seniora.
Dzięki karcie osoby po 60. roku życia
mogą korzystać ze zniżek na terenie
całego kraju. Prezes Stowarzyszenia
wręczył certyfikat burmistrzowi Jackowi Lelkowi za przystąpienie do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, ale
był to również wyraz uznania dla naszego samorządu za wspieranie wszelkich
inicjatyw podejmowanych dla i przez
seniorów. Burmistrz odebrał podziękowania za swoją przychylność od samych studentów. Certyfikaty dostały
też pierwsze starosądeckie firmy, które
przystąpiły do programu: Anglostacja,
Biurowiec i Restauracja Staromiejska.
– Dziękuję przede wszystkim studentom, bo nie widzę na tej sali seniorów, ale studentów za ich zaangażowanie i pasję – bez Was nie byłoby tego

A to ciekawe...

Dobre wieści – EuroVelo 11
Spotkanie przedstawicieli nadpopradzkich
gmin w Muszynie w sprawie trasy rowerowej EuroVelo 11 przyniosło dobre wieści. Projekt budowlany i pozwolenie na
budowę będą przygotowane do końca
roku. Budowa może rozpocząć się w
marcu 2017 r.
W spotkaniu razem z przedstawicielami między innymi Muszyny, Rytra i Piwnicznej wziął udział zastępca burmistrza
Starego Sącza Kazimierz Gizicki. "Starosądecki" fragment EuroVelo 11 będzie przebiegał przez
Barcice.
Na terenie gminy ma szansę powstać infrastruktura
wartości około 7 mln zł, z której będą korzystać również
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uniwersytetu i wielu innych inicjatyw. –
mówił burmistrz – Dziękuję również Annie Majdzie, spiritus movens naszego
uniwersytetu.
Zabrzmiał tradycyjny hymn "Gaudeamus igitur" w wykonaniu Moniki Rębilas, nowi studenci złożyli przysięgę,
a najbardziej pilni i zaangażowani w zajęcia seniorzy zaskoczeni zostali okolicznościowymi upominkami ufundowanymi przez Urząd Miejski w Starym
Sączu i Starostwo Powiatowe w Nowym
Sączu. Bardzo ciekawy wykład inauguracyjny wygłosiła dr Beata Lisowska
z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Imprezę prowadziły Anna Pych, prezeska Fundacji „Będzie dobrze” i Anna
Majda, szefowa i założycielka Fundacji
Rozwoju Sądecczyzny, pod której skrzydłami wyrósł starosądecki uniwersytet.
Nie mogło zabraknąć Przewodniczącej Rady Miejskiej w Starym Sączu Ewy
Zielińskiej.
Gratulacje dla Uniwersytetu Trzeciego
Wieku przesłała przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska i poseł na Sejm RP Jan
Duda, a gratulacje i życzenia od starosty
nowosądeckiego Marka Pławiaka złożyła Bożena Mynarek, zastępca dyrektora
wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
W organizacji uroczystości pomagali
harcerze z 5NDH „Sokoły” przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Starym Sączu. (red)

mieszkańcy. Całość będzie sfinansowana z funduszy Urzędu Marszałkowskiego i środków zewnętrznych. Trasa EuroVelo 11 (z północy Norwegii przez Polskę do Grecji) w
Małopolsce będzie miała 260 km długości. Trasy pozwolą zwiedzać Stary Sącz i Małopolskę na rowerze w sposób przyjemny i bezpieczny. Docelowo Małopolska będzie mogła się pochwalić ponad 1900
kilometrami zadbanych ścieżek rowerowych oraz nowoczesnymi Miejscami Obsługi Rowerzystów (altana, stojaki na rowery, grill), w których amatorzy dwóch
kółek będą mogli spokojnie odpocząć i
się posilić. Taki MOR powstanie w Barcicach. Dzięki temu Województwo Małopolskie będzie niekwestionowanym liderem
w turystyce rowerowej, a Stary Sącz nieodłączną częścią tej koncepcji. Odcinek trasy EuroVelo 11
z Muszyny, biegnący na przemian po polskiej i słowackiej
stronie granicy, przebiegający przez Stary Sącz i prowadzący do Nowego Sącza, będzie liczył 64 kilometry. (red)

FOT. UMIG

Zakończył się remont drogi gminnej „Na kliny” w Barcicach. Remont
drogi i odbudowa przepustów kosztowały ćwierć miliona złotych.

FOT. UMIG

FOT. UMIG

Starosądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zaingurował dzisiaj w CKiS
im. Ady Sari nowy rok akademicki, a burmistrz Jacek Lelek odebrał certyfikat „Stary Sącz przyjazny seniorom”.

FOT. UMIG

S

półka Sądeckie Wodociągi, której Gmina Stary Sącz jest udziałowcem, zakończyły inwestycję
zapewniającą stabilne dostawy czystej wody do Gabonia, Skrudziny i
Gołkowic Górnych.
Stacja uzdatniania powstała przy
istniejącym ujęciu wody na potoku Jaworzynka. Woda będzie oczyszczana
przez filtry piaskowe, lampy UV i dezynfekowana. Stacja jest wyposażona w
zbiornik o pojemności 100 m3. To oznacza stabilne dostawy w wodę do miejscowości, gdzie okresowo jej brakowało.
Maksymalna wydajność stacji to 400 m3/dobę. Koszt tej budowy to blisko 1,5 miliona złotych i sfinansowano ją przy wsparciu ze środków unijnych. Satysfakcji z
zakończenia prac nie kryją włodarze Starego Sącza. – Zrealizowana inwestycja to
przede wszystkim czysta woda, pewność i ciągłość dostaw – podkreśla zastępca
burmistrza Kazimierz Gizicki. – Trudno nie być zadowolonym z zakończenia realizacji takiego zadania. Dzięki dobrej współpracy z Sądeckimi Wodociągami czysta
woda popłynie do trzech tysięcy mieszkańców Gminy Stary Sącz. (red)

Hufiec aktywizuje młodzież
Od października br. do końca sierpnia 2017 r. Hufiec Pracy w Starym Sączu
będzie realizował projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” w ramach „Gwarancji
dla młodzieży” z „Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży” wypracowanego przez Komisję Europejską.
Projekt umożliwia młodym ludziom zwiększenie posiadanych kompetencji
zawodowych, a następnie podjęcie stażu zawodowego i pracy. Dotychczasowi
kandydaci zostali poinformowani, że udział w projekcie jest bezpłatny, przez
cały okres beneficjenci objęci są ubezpieczeniem, dofinansowane są koszty
dojazdu i wyżywienie w trakcie zajęć. Dziesięciu uczestników, którzy wyrażą
chęć udziału w projekcie i spełnią warunki uczestnictwa, będzie mogło skorzystać z różnych form wsparcia. Oferta projektu cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. (WW)

A to ciekawe...

Delegacja węgierska
w Starym Sączu

FOT. UMIG

Burmistrz Jacek Lelek gościł w Starym Sączu wicemarszałka węgierskiego parlamentu i byłego ministra przemysłu i handlu prof.
dr Janosa Latorcai oraz
ambasadora
Węgier
w Polsce dr Ivana Gyurcsika z małżonką.
Węgierskiej delegacji towarzyszyła pani
Adrienne
Körmendy,
konsul generalna Republiki Węgierskiej w Krakowie.
Niezwykli goście odwiedzili starosądecki klasztor, modlili się w kościele pw. św. Trójcy, a prof. Janos Latorcai złożył okolicznościową wiązankę

przy grobie św. Kingi. Był również czas
na rozmowę z ksienią klasztoru Klarysek Matką Elżbietą Wielebińską i wpis
do księgi pamiątkowej klasztoru, którego konkluzja brzmiała: „bez modlitwy i wstawiennictwa świętych nie ma
sukcesów narodu”.
Węgierscy politycy i urzędnicy zwiedzili także ołtarz papieski, pod
którym również złożyli wiązankę z szarfą w węgierskich
barwach. Z zaintere sowaniem
pr z y s ł uc hiwa li się szczegółom i anegdotom
związanym z wizytą w Starym Sączu św. Jana Pawła II
i kanonizacją św. Kingi. Po
ołtarzu i Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania oprowadzał gości ks. dr
Marcin Kokoszka. (red)

Kompleks sportoworekreacyjny w Mostkach
oficjalnie otwarty
Dobra zabawa, regionalna muzyka, pyszne jadło i obowiązkowy rzut
karny w wykonaniu burmistrza Jacka Lelka – tak wyglądało uroczyste
otwarcie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Mostkach.

FOT. UMIG

Stacja uzdatniania wody w Gaboniu już działa

4 września na długo zapisze się w
pamięci mieszkańców Mostek. Dopisała pogoda i goście, a otwarcie obiektów połączone było z dobrą zabawą.
Nie zabrakło lokalnych przysmaków, a
o muzyczną oprawę zadbał zespół regionalny Prehybianie. Gości witali sołtys Mostek Dariusz Weber i radna Janina Bawełkiewicz.
Burmistrz Jacek Lelek gratulował i
życzył mieszkańcom Mostek, by obiekty służyły nie tylko pracy nad tężyzną
fizyczną, ale by było to miejsce spotkań i integracji. Tradycją takich wydarzeń jest rzut karny wykonywany przez
włodarza gminy. Na bramce stanął sołtys Dariusz Weber i obronną ręką wyszedł z pojedynku z burmistrzem Jackiem Lelkiem. Na koniec nie mogło
zabraknąć meczów piłki nożnej. W jednym ze spotkań reprezentacja samorządu rozegrała mecz z reprezentacją
Mostek. Na boisku burmistrza Jacka
Lelka i zastępcę Kazimierza Gizickiego wspomagali między innymi ks. proboszcz Janusz Ryba i nadleśniczy Paweł Szczygieł.
Boisko w Mostkach kosztowało około 420 tys. zł. Na tę inwestycję Stary
Sącz pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przypomnijmy, że siłownia to pokłosie
ostatniego budżetu obywatelskiego.
Mieszkańcy Mostek mieli pomysł na
swój Stary Sącz i na ten projekt oddali 441 głosów. Obok boiska i siłowni funkcjonuje już plac zabaw (dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich), powstał więc kompleks, w
którym każdy znajdzie coś dla siebie,
a całość założenia sportowo-rekreacyjnego będzie idealnym miejscem do
spędzania czasu z rodziną. (red)
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Największa tegoroczna inwestycja w rozwój kultury w Gminie Stary Sącz

WIZUALIZACJA: UMIG, fot. W. Waliszewski

Biblioteka XXI wieku

Programu Rozwoju Czytelnictwa
Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016–2020 ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa,
a 1 092 300 zł. ze środków własnych Gminy Stary Sącz.

18

sierpnia 2016 roku rozpoczęły się prace związane z przebudową i rozbudową byłej szkoły położonej przy
ul. Mickiewicza 33 na potrzeby Powiatowej i Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, wraz z infrastrukturą techniczną i potrwają do października 2017
roku. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego udział wzięło siedem firm,
za najkorzystniejszą uznano ofertę
firmy PPH BUDMEX Sp. z o.o. z Nowego Sącza.
Projekt obejmuje głęboką przebudowę i rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku byłej
szkoły na funkcję biblioteki publicznej. W harmonogramie na 2016 r.
zaplanowane są roboty budowlane,
8 wrzesień – październik 2016

między innymi roboty rozbiórkowe
i prace izolacyjne.
Powierzchnia użytkowa nowego
obiektu wynosić będzie 784,99 m²,
a powierzchnia całkowita – 1168,62
m². Na parterze istniejącego budynku będą wypożyczalnia z czytelnią
oraz sale warsztatowe, natomiast na
piętrze administracja, sala wielofunkcyjna z przeznaczeniem na szkolenia, spotkania autorskie czy wernisaże. Do istniejącej części dobudowane
zostanie skrzydło przeznaczone na
Oddział dla dzieci i młodzieży.
Wartość inwestycji wynosi 3 092
300 zł., z czego 2 000 000 zł. to dofinansowanie zadania, jakie biblioteka otrzymała w ramach Narodowego

Jeśli wszelkie prace będą
wykonywane zgodnie z harmonogramem, to otwarcie nowego budynku nastąpi w listopadzie 2017 roku. Rola biblioteki
w ostatnich latach bardzo się
zmieniła. Nie jest tylko wypożyczalnią książek, ale również inicjatorem wielu ciekawych wydarzeń w środowisku lokalnym. Biblioteka ma być
miejscem międzypokoleniowej wymiany myśli i wiedzy; dlatego w planach jest poszerzenie oferty dla poszczególnych grup wiekowych:
• zajęcia
multimedialne
dla
najmłodszych,
• utworzenie młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i Klubu
Kodowania,
• udział w lokalnym partnerstwie
publiczno-społecznym na rzecz
czytelnictwa
• szersza współpraca z lokalnymi
stowarzyszeniami: LGD Brama Beskidu. (WW)

OPS w dawnym komisariacie

Krok po kroku w stronę SAG

WIZUALIZACJA: UMIG

Gmina Stary Sącz ogłosiła przetarg na modernizację budynku byłego komisariatu. Zostanie on zaadaptowany
na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.

Po generalnym remoncie i dobudowaniu skrzydła budynek
będzie lepiej przystosowany dla osób niepełnosprawnych
(wejście będzie się znajdować od ulicy Dąbrowskiego). Dobudowane zostanie nowe skrzydło. Kolorystyka i zewnętrzna elewacja została zaprojektowana pod bacznym okiem
konserwatora. Budynek przekazał gminie Wojewoda Małopolski z przeznaczeniem na pomieszczenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu. Wartość darowizny wyceniono na pół miliona złotych. Po przeprowadzce w obecnym
budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Batorego mają
powstać mieszkania socjalne dla rodzin w trudnej sytuacji
mieszkaniowej. (WW)

Pieniądze na Ośrodek Zdrowia
Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na rozbudowę.
Nowy budynek będzie gotowy w 2017 roku.

Na ostatniej sesji Rada Miejska w Starym Sączu
podjęła kolejne uchwały, które przybliżają nas do
starosądeckiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
Starosądecka SAG ma być w przyszłości kołem zamachowym rozwoju Starego Sącza i całej gminy.
Jedna z ważnych uchwał dotyczyła przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan nr 1”. Chodzi
o obszar obejmujący północno-zachodnią część Starego Sącza, a zlokalizowany pomiędzy granicą administracyjną Mostek, rzeką Dunajec, droga wojewódzką
969 i planowaną ulicą zbiorczą stanowiącą kontynuację tzw. „Węgierskiej bis”. Tym samym Rada Miejska
uwolniła te tereny, bo zapisy obowiązującego planu
ograniczały inwestowanie tam ze względu na lokalizację projektowanego lotniska.
Na obszarze przewidywanym do objęcia zmianą planu oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie Gmina Stary
Sącz zrealizowała w ostatnim czasie kolektor i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przejściem kolektorem przez
Poprad. Projektowane są tam również kolektor kanalizacji sanitarnej do granicy Mostek, wodociąg do granicy Mostek, droga od ul. Źródlanej do granicy Mostek
i przede wszystkim - Rozwój infrastruktury technicznej
i drogowej zapewniającej obsługę terenów produkcji
i usług komercyjnych, w przyszłości wyznaczonych jako
strefa biznesu. Polityka jest taka, że chcemy stworzyć
jak najlepsze warunki do rozwoju przedsiębiorczości –
mówi burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.
Rada zgodziła się też na kupno przez gminę trzech
działek przy ul. Wielki Wygon o łącznej powierzchni niemal jednego hektara również przeznaczonych pod SAG.
Działki te sąsiadują z działkami gminnymi.

WIZUALIZACJA: UMIG

Nowe władze LGD Brama Beskidu

Gmina zmodernizuje dotychczasowy budynek i dobuduje dodatkowe skrzydło, które pomieści kolejne gabinety.
Osobny pawilon będzie przeznaczony dla dzieci. W budynku znajdzie się miejsce na rehabilitację, stomatologię
oraz gabinety specjalistów. Nowy budynek otrzyma ciekawą aranżację, jak również będzie dostępny dla osób
niepełnosprawnych. Gmina będzie tę inwestycję realizowała ze środków własnych. W tegorocznym budżecie zabezpieczono 600 tys. złotych na ten cel. Gmina będzie
się jednocześnie starać uzyskać środki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację. –
Ośrodek w Gołkowicach wymaga gruntownej modernizacji, trzeba ją dobrze wykonać – podkreśla burmistrz Jacek
Lelek. (WW)

22 września w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu odbyło się
XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
LGD Brama Beskidu.
W związku z kończącą się kadencją 2012-2016
prezes Wioletta Derymacka podziękowała wszystkim
członkom Stowarzyszenia, którzy pełnili funkcje w Zarządzie, Radzie oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu.
W wyniku głosowania do Zarządu LGD Brama Beskidu na lata 2016-2020 wybrano następujące osoby: Wioletta Derymacka, Paweł Dybiec, Jan Kożuch. W
skład Rady Stowarzyszenia na lata 2016-2020 zostali wybrani: Ewelina Bulanda, Sławomir Czop, Piotr Dyrek, Mariusz Karpierz, Ewa Kmietowicz, Leszek Kotula, Katarzyna Kucharska, Wojciech Kulak, Małgorzata
Król, Krzysztof Maurer, Alina Plata, Urszula Potoniec-Mędoń. Do Komisji Rewizyjnej na lata 2016-2020 wybrano następujące osoby: Stanisław Śmierciak, Maria
Sosin, Józef Strączek, Sławomir Szczepaniak.
Walne Zebranie Członków połączone było z Konferencją Inaugurującą Wdrażanie Strategii Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata
2016-2023. (RKA)
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Budżet obywatelski ma się dobrze
W tegorocznym rozdaniu budżetu obywatelskiego w Gminie Stary Sącz mieszkańcy
złożyli 24 projekty. Wszystkie zweryfikowano pozytywnie i przeznaczono do głosowania. Projekty, które zdobędą największą liczbę głosów, poznamy 21 października.
W puli jest 15 projektów „miękkich” i 9 infrastrukturalnych na łączna sumę ponad
900 tys. zł.
RAFAł KAMIEńSKI

K

oszty przekraczają więc o ponad połowę pulę przeznaczoną na projekty obywatelskie, czyli 400 tys. zł.
Projekty dotyczą m.in. montażu różnych urządzeń
sportowych, wsparcia szeroko rozumianej kultury (wyposażenie świetlic wiejskich, zakupu strojów regionalnych i instrumentów), bezpieczeństwa, integracji społecznej, a jeden nawet ochrony zabytków. W poprzednich dwóch latach
na 20 projektów oddano 19 tys. głosów (jeden projekt
wycofano).
Lista projektów:
1. Siłownia zewnętrzna w Gołkowicach Górnych – Razem
możemy więcej! – 60 tys. zł. W ramach projektu planowana
jest budowa siłowni zewnętrznej w Gołkowicach Górnych na
placu przy boisku sportowym "Orlik". Obiekt byłby zlokalizowany na części działki nr 484, będącej własnością Gminy
Stary Sącz. Idea budowy otwartej siłowni zewnętrznej jest
kontynuacją pomysłów na zagospodarowania terenu w pobliżu powstałego w 2016 roku placu zabaw – także wybudowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego finansowanego
przez Gminę Stary Sącz.
2. Zakup kamer monitoringu oraz wiat przystankowych
dla Barcic Dolnych i Barcic BARCICZANIE RAZEM 2017
– 60 tys. zł. W ramach projektu przewidziano: zakup 6–7
kamer wraz z niezbędnym osprzętem, które zostaną zamontowane na budynku Szkoły Podstawowej w Barcicach
Dolnych (2 szt.), przy placu zabaw (1 szt.), przy drodze granicznej w stronę Popradu (1 szt.), na przystani rowerowej
w Barcicach (2–3 szt.) oraz zakup i montaż czterech wiat
przystankowych.
3. Aktywni seniorzy – 25 tys. zł. Projekt jest odpowiedzią
na zapotrzebowanie społeczne osób starszych i ich rodzin

dotyczących integracji społecznej, aktywizowania seniorów
i zagospodarowania im czasu wolnego, jak również podtrzymaniem tradycji przekazywanej w mowie, piśmie, śpiewie
i tańcu przez pokolenia starszych młodemu pokoleniu. Klub
Seniora, który działa w Gołkowicach i spotyka się w Bibliotece Publicznej w każdy wtorek, liczy obecnie 20 seniorów
i potrzebuje animatora.
4. Budowa chodnika – bezpieczeństwo pieszych na Osiedlu Lipie – ulica Brzozowa w Starym Sączu. 60 tys. zł. Bezpieczenstwo jest najważniejsze. Realizacja projektu poprawi estetykę otoczenia, uporządkuje tereny miejskie
i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych.
5. Doposażenie Zespołu Tamburmajorek w Starym Sączu
– 25 tys zł. Projekt obejmuje zakup: nowoczesnego sprzętu
grającego niezbędnego i potrzebnego do prowadzenie prób,
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku: buław – niezbędnych i potrzebnych do ćwiczeń, treningu oraz występów
każdej tamburmajorki: stroju letniego – bogato zdobionej
sukienki i profesjonalnych butów.
6. Starosądecki Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka.
25 tys. zł. Projekt dotyczy organizacji Pikniku Rodzinnego
z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich dzieci z miasta i gminy Stary Sącz.
7. Odbudowa aktywności społeczności lokalnej poprzez
doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach 24
641, 50 zł. W ramach projektu planowane jest doposażenie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach. Celem
poprawy funkcjonalności i atrakcyjności obiektu proponujemy zakup stołów, krzeseł oraz całych kompletów naczyń
i sztućców.

Jacek Lelek
– burmistrz Starego Sącza
To już trzecia edycja budżetu obywatelskiego w Stary Sączu i widać, że formuła współpracy z mieszkańcami już okrzepła. Dowodem na to jest coraz lepsze i precyzyjniejsze przygotowanie wniosków. Pomysły są różnorodne, tak jak różnorodne są potrzeby i wizje rozwoju
poszczególnych miejscowości. Budżet obywatelski to na pewno wzajemna edukacja mieszkańców i urzędników. Współpracując ze sobą, lepiej rozumiemy swoje potrzeby i ograniczenia. Wartość dodana budżetu obywatelskiego jako takiego to nie tylko finansowe wsparcie
przez samorząd pomysłów i projektów zdaniem mieszkańców ważnych i potrzebnych. Wartością jest również konieczność wspólnego działania, porozumienia, ukierunkowania działań – po prostu dogadania się i zaangażowania we wspólny pomysł. Budżet obywatelski zmusza do aktywności
i buduje poczucie wspólnoty, poczucie działania w ważnej dla małej społeczności sprawie.
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8. Rozbudowa placu sportowo-rekreacyjnego na Os. Słonecznym 60 tys. zł. Projekt przewiduje zamontowanie na
działce należącej do Gminy Stary Sącz (nr 614/2) zestawu
street workout wraz z montażem i gumową matą – wykonanie betonowych stołów do gry w chińczyka i w szachy, ping-ponga, stołu piknikowego.
9. Aktywne przejścia dla pieszych przy ulicy Piłsudskiego
– 60 tys. zł. Projekt zakłada instalację dwóch zestawów aktywnych przejść dla pieszych oraz uzupełnienie znaków poziomych na jezdni. Projekt zakłada zakup oraz montaż zestawów zasilanych ogniwami fotowoltaicznymi wyposażonych
w energooszczędną technologię LED w celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych.
10. Graj realnie – nie wirtualnie. Mostki RAZEM NA SPORTOWO – 60 tys. zł. Wykonanie oświetlenia boiska i zakup
wyposażenia sportowego dla Wiejskiego Domu Kultury
w Mostkach. W ramach niniejszego projektu pomysłodawcy
zamierzają: wykonać oświetlenie boiska sportowego w Mostkach, zakupić wyposażenie WDK w Mostkach na potrzeby
świetlicy organizowanej przez Stowarzyszenie Mostki Razem:
dwa składane stoły do ping-ponga wraz z akcesoriami, zestaw do badmintona, dziesięć zestawów do gry w szachy oraz
zegary szachowe, wyposażenie „kącika malucha”, stoły, ławki
i meble do WDK i przeprowadzenie kursu nauki gry w szachy.
11. Rewitalizacja zabytkowych figurek i obrazów znajdujących się w kapliczce w Woli Kroguleckiej wpisanej do rejestru
zabytków – 25 tys. zł. Projekt zakłada odrestaurowanie figurek oraz obrazów zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
12. Od przedszkola do seniora – kolektywna rekreacja 59
tys. 900 zł. Budowa zadaszonej wiaty drewnianej na betonowej podbudowie i budowa boiska do koszykówki na przygotowanym już terenie z wykorzystaniem posiadanych tablic
z koszami do gry. Jednocześnie montaż kolejki – huśtawki
linowej – na naturalnie ukształtowanym terenie. Dodatkowo
montaż zewnętrznego betonowego stołu do gry w tenisa stołowego i betonowego stoły do gry w szachy przy boisku „Glinik” w Moszczenicy Wyżnej.
13. Działalność i Rozwój Młodzieżowego Zespółu Muzycznego "Pokolenie JP II". Ok 50 tys. zł. Konieczne zasoby sprzętowe, czyli kolumny z końcówkami mocy, mikrofony, statywy,
kable, nagranie płyty, dofinansowanie wyjazdu na koncerty
do Irlandii i do USA.
14. Rozwój kulturalny Zespołu Regionalnego Prehybianie
25 tys. Pozyskane środki Prehybianie przeznaczą kolejno na:
stroje lachowskie dla młodzieży szkolnej i przedszkolaków, instrumenty – trąbki, klarnety, skrzypce i akordeon.
15. Przywrócenie tradycji Górali Nadpopradzkich w Przysietnicy 24 tys. 950 zł. W ramach budżetu zostanie zakupione pięć par strojów dla grupy młodzieżowej. Zakupione zostaną garnki, rondle, brytfanny, miski dla grupy gospodyń
służące do przygotowań potraw regionu górali nadpopradzkich z Przysietnicy.
16. Zakup sprzętu dla starosądeckich rycerzy Księżnej Kingi – 12 500 zł. Stowarzyszenie potrzebuje środków na działania oparte na statucie, tj. propagowanie wzorców patriotycznych, kultury, sztuki i architektury średniowiecza, działalność

oświatowo-edukacyjną, reprezentowanie Sądecczyzny, Starego Sącza oraz jego Patronki Świętej Kingi, organizacji i widowisk historycznych oraz udział w uroczystościach państwowych i kościelnych. Do realizacji zamierzonych działań
wymagany jest zakup następujących przedmiotów: dwie
zbroje średniowieczne paradne, sprzęt obozowy w postaci
czterech stylizowanych na średniowieczne krzeseł, amunicja do ćwiczeń łuczniczych (40 strzał), materiały potrzebne
do uszycia strojów.
17. Skrudzina – zakup wyposażenia do organizowania imprez plenerowych. 25 tys. zł. W skład w/w wyposażenia wchodzą: profesjonalne nagłośnienie, agregat prądotwórczy, namiot, ławy i stoliki składane, termosy oraz mobilna kuchnia
gazowa z doposażeniem. Zakupiony sprzęt będą mogli wypożyczyć inni mieszkańcy gminy. Głównym celem projektu
jest integracja lokalnej społeczności, mobilizacja do wspólnego działania oraz stwarzanie możliwości spędzania czasu
aktywnie, zdrowo i kulturalnie dla całych rodzin i ludzi w każdym wieku.
18. Czy Miejska orkiestra dostanie (w) trąbę i czy będzie
z tego kocioł? – 25 tys. zł. Do funkcjonowania na zamierzonym poziomie artystycznym orkiestra potrzebuje m.in. dwóch
kotłów i trąbki. Na każdy z minionych koncertów galowych instrumenty te musiały być pożyczane, co bardzo ogranicza organizację prób i elastyczność w planowaniu koncertów.
19. Oświetlenie drogi w stronę Korzeczkowa w Barcicach
– 60 tys. zł. Projekt zakłada budowę oświetlenia z zastosowaniem opraw ulicznych np. LED economy 1x30 W COB. Jest
to bardzo efektywne kosztowo rozwiązanie dla oświetlenia
ulicznego.
20. Wsparcie dla niosących pomoc 24 521 zł – OSP Stary
Sącz potrzebuje sprzętu: wyważacza do drzwi Holmatro, narzędzi ratowniczych typu hooligan, turbopompy, defibrylatora,
drabiny słupkowej i detektora prądu przemiennego.
21. "Świąteczna paczka" dla najuboższych rodzin z terenu
gminy Stary Sącz. – 25 tys. zł. Paczki mogą być zróżnicowane
w zależności od potrzeb danej rodziny, Rodzin, które potrzebują pomocy pomysłodawcy poszukają przez opiekę społeczną, pedagogów szkolnych i Caritas.
22. Kino letnie Stary Sącz – ok. 10 tys. zł. Wyświetlanie
filmów pod kinem lub na rynku za pośrednictwem telebimu. W zależności od zainteresowania i potrzeb mieszkańców można by wprowadzić podziały tematyczne według poniższego: komediowe poniedziałki, bajkowe środy, pełne akcji
soboty.
23. Budowa boiska do piłki siatkowej przy Świetlicy Wiejskiej w Popowicach – 60 tys. zł. Planowana inwestycja polegać ma na budowie boiska do piłki siatkowej o nawierzchni
syntetycznej (poliuretanowej) na odpowiedniej podbudowie
dynamicznej. Projektowane boisko będzie tworzyć prostokąt
o wymiarach ok 11x20m. W ramach projektu przewidujemy
również instalację atestowanych słupków do montażu siatki,
niwelację terenu, wykonanie obrzeży wokół boiska oraz konserwację istniejącego ogrodzenia
24. Instrumenty i wyposażenie dla Orkiestry Dętej w Barcicach. 25 tys. zł. Planowany zakup instrumentów i wytłumienie sali prób dla Orkiestry Dętej w Barcicach.
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Cudowne uzdrowienia za przyczyną
bł. Kingi w latach 1912–1935 część II
Paweł Glugla

I

stotne, że cuda i łaski za wstawiennictwem bł. Kingi nie
zdarzały się tylko u ludzi mieszkających na sądeckim terenie. Donoszono o cudownych uzdrowieniach nawet z Pomorza czy Lubelszczyzny. Ile jeszcze takowych uzdrowień
miało i ma miejsce i nie zostały oficjalnie zgłoszone? Nikt tego
nie wie. A sama św. Kinga podczas pobytu w starosądeckim
klasztorze zapadła na chorobę, która trawiła ją do końca życia.
Poniżej dalsza część relacji z cudownych uzdrowień w oryginalnym brzmieniu.
Uzdrowienie Franka Brotaja z Brzezny
10. W roku 1934 Franuś, 18-letni syn Zofji Brotaj z Brzezny,
par. Podegrodzie, miał wrzód na oku, a zapisane krople nie
przyniosły mu ulgi. Lekarz radził udać się z nim do szpitala, czego Brotajowa uczynić nie mogła z powodu braku pieniędzy. Po
całotygodniowem używaniu wody bł. Kingi widzi Franuś dobrze
i czuje się zdrów.
Uzdrowienie w Szalowej
11. W roku 1931. Kobieta jedna ze Szalowej koło Gorlic opowiadała Romanowi Pawlikowskiemu z Grybowa, że córka jej od
dłuższego czasu miała wrzód na nodze, a lekarze na to poradzić nie mogli. Upominana przez sen, udała się pieszo do Starego Sącza (około 4 mile) i stamtąd nabrała cudownej wody bł.
Kingi, a przyszedłszy do domu, obłożyła córce nogę i na drugi dzień żadnego znaku wrzodu nie było na nodze. Donosząc
o tem PP. Klaryskom, Roman Pawlikowski żałuje, że nie zapytał
tej kobiety o nazwisko.
Uzdrowienie Bronisławy Grzybowskiej z Częstochowy
12. W roku 1935, w sam dzień odpustu bł. Kingi, dnia 28 lipca, p. Grzybowska Bronisława z Częstochowy zeznała w klasztorze PP. Klarysek w Starym Sączu, co następuje: W roku 1890
utworzył się jej w żołądku guz czy wrzód tak duży, że zniekształcił ją na zewnątrz, zapiąć na sobie nie mogła ubrania, a sterczący obrzęk można było wziąć w rękę. Różne leki, wskazywane jej przez życzliwych ludzi, nic nie pomagały. Radzono jedynie
operację, której jednak poddać się nie chciała. Dopiero po 44
latach w roku 1934 posłyszała od pielgrzymów, przybyłych do
Częstochowy, że bł. Kinga cudownie leczy różne choroby wodą,
zaczerpniętą z Jej źródełka w Starym Sączu, którą Siostry przelewają przez kubek tej Błogosławionej. Przyjechała więc zeszłego roku do Starego Sącza przed Zielonemi Świętami, poleciła
się bł. Kindze, piła wodę ze źródełka, a nabrawszy jej do flaszki,
puściła się w powrotną drogę do Częstochowy, wciąż przez drogę popijając tę wodę. W Krakowie poszła do jednego z kościołów na nabożeństwo w sam dzień Zielonych Świąt i tam nagle
uczuła znaczną ulgę. Wrzód pękł, wypłynęła wielka ilość zielonej materji i puchlina spadła. Od tego czasu Grzybowska jest
zupełnie zdrowa, czego najlepszym dowodem jest odbyta przez
nią w ub. roku pieszo pielgrzymka z Częstochowy do Starego
Sącza z podziękowaniem bł. Kindze za doznaną tak wielką łaskę, a może i cud.
Uzdrowienie Władysława Otto z Kosobud na Lubelszczyźnie
W miesiącu wrześniu 1933 r. zachorował poważnie mój sio12 wrzesień – październik 2016

strzeniec Władysław Otto, nadleśny w Kosobudach, woj. lubelskie, w ordynacji hr. Zamoyskiego, liczący lat 36, na tyfus
brzuszny. Choroba przybrała zastraszające rozmiary, wytwarzając ciężkie i niebezpieczne komplikacje, jak: nawrót tyfusu, zapalenie otrzewnej, pęknięcie jelita cienkiego, co spowodowało
ryzykowną operację, szczęśliwie jednak przeprowadzoną. Później nastąpił skrzep w nodze lewej, a wreszcie ciężkie zapalenie stawów. Stan taki groźny utrzymywał się przeszło rok, bo do
miesiąca listopada 1934 r. Do chorego wzywane były powagi
świata lekarskiego z Warszawy, Lwowa, a ponadto okoliczni lekarze wraz z lekarzem miejscowym Drem Wróblewskim odbyli 10 konsyliów, nie mając jednak nadziei uratowania chorego,
mówiąc, że jeden Bóg tylko cuda działa.
Chory, trawiony gorączką i cierpieniami, przedstawiał widok
ostatecznego wychudzenia i wycieńczenia. Chory wychowany był religijnie i był wierzącym, lecz w ostatnich latach przed
chorobą swoją był niepraktykującym. W czasie choroby jednak, zdając sobie sprawę z beznadziejnego stanu swego, często bardzo zwracał się o pomoc do Matki Boskiej Częstochowskiej, której medalik stale nosił na piersiach, jak również i do
błog. Kingi. Pewnej nocy miał sen, którego treść z całą świadomością umysłu mnie opowiedział po przebudzeniu się. Śniło mu się mianowicie, że ze swoją młodszą siostrą znajduje się
w kościele klasztornym PP. Klarysek w Starym Sączu pod chórem i widzi, jak z za kraty klasztornej, oddzielającej nawę kościoła od kaplicy zakonnej, zstępuje błog. Kinga, taka jak na
obrazie Matejki, wyprowadza go za rękę z kościoła do pokoiku,
mieszczącego się przy furcie klasztornej, tam wyjmuje i rozwija
pergamin, czytając mu treść pisma, którego chory jednak nie
zapamiętał, opatruje swym podpisem i pieczęcią, wymagając,
aby i on to uczynił. Poczem powiedziała do niego: ,”Pamiętaj dopełnić tego, coś przyrzekł!”. Wyprowadziła go na wzgórze ogrodu klasztornego i tam pokazując mu jego dom rodzinny, rzekła:
„Tam mieszka twoja matka i ciotki” – i znikła mu z przed oczu.
Chory pozostał pod silnym wrażeniem tego snu, zastanawiał
się, co miał oznaczać, czego żądać mogła od niego bł. Kinga.
Tłumaczyłam mu, że widocznie modlitwy rodziny szukały ratunku u błog. Kingi, ta więc zwraca się do niego i żąda ufności
z jego strony. Chory, idąc za moją radą, postanowił złożyć większą ofiarę na rzecz kanonizacji bł. Kingi po swem wyzdrowieniu. W niedługi czas przed czekającą go operacją przyjął Sakramenta święte i z ufnością poddał się operacji. Gdy chory nieco
do sił przychodził, codziennie modlił się ze mną, odmawiając
litanię do Serca Pana Jezusa i modlitwę do bł. Kingi, pił wodę,
przelewaną przez kubek tejże. Dziś chory, po długiej rekonwalescencji cieszy się dobrem zdrowiem, a lekarze, powagi naukowe, słysząc ten wypadek, wierzyć nie chcieli w możliwość wyzdrowienia, mówiąc, że może to być wypadek jeden na 10.000
podobnych.
Tak otoczenie najbliższe, jak i sam chory, wyzdrowienie swoje przypisuje cudownej opiece Bożej i wstawiennictwu bł. Kingi. Prawdziwość tego faktu stwierdzić może pod przysięgą niżej
podpisana ciotka chorego, która go pielęgnowała i na widomy
cud Boży patrzyła.
Maria Pawlikowska, emeryt. kier. szkoły.
Stary Sącz, 1 września 1935.

O rabacji galicyjskiej 1846 roku
w cyrkule Sądeckim
Niezwykle ciekawe, aczkolwiek brutalne, są opisy rabacji galicyjskiej z połowy XIX wieku. Jedną z
miejscowości na Sądecczyźnie, gdzie owa rzeź galicyjska miała miejsce, była wieś Izdebniki. Wówczas
należała ona do cyrkułu Sądeckiego, a obecnie przypisana jest do województwa podkarpackiego, w
powiecie brzozowskim, w gminie Nozdrzec, nad potokiem Magierką, będącym dopływem Sanu.

Rzeź galicyjska, J. N. Potocki, Wiki Commons

Paweł Glugla

Wieś ta była założona na prawie
niemieckim w I połowie XV wieku. Już
w 1436 r. miejscowość składająca się
z dwóch osad Izbica i Izdebka, wchodziła w skład dóbr dynowskich, których właścicielem była Małgorzata
z Kmitów Mościcowa. W 1436 r. Jan
Goligyan – w imieniu żony Małgorzaty wystąpił do sądu grodzkiego w Sanoku przeciw Mikołajowi Kmicie kasztelanowi przemyskiemu, który zajął
gwałtem dobra ojczyste Małgorzaty
Goligyan, przypadłe jej po bracie zm.
Janie Kmicie i jego dzieciach z Raciborza, tj. zamek Sobień z należącymi wsiami Olszanica, Myczkowce, Rajskie i Izdebki oraz inne. Spór ten trwał
do 1441 r., kiedy to doszło do ugody
między Małgorzatą, a jej stryjem Mikołajem Kmitą z Wiśnicza, kasztelanem
przemyskim. Małgorzata była wtedy
żoną Mościca z Wielkiego Koźmina.
Odstąpiła Mikołajowi i jego synom zamek Sobień z wsiami do niego należącymi jak Huzele, Myczkowce, Uherce
i Izdebki oraz inne. Nazwa wsi zmieniała się kilkakrotnie. I tak, w 1440
r. nazywała się Gysdbycza, Isdbycza,
w 1460 r. Iszdebky, zaś od 1468 r. Hystepky, Istepka. W 1593 r. Katarzyna
Wapowska z Maciejowskich – wdowa
po Andrzeju Wapowskim, właścicielu Dynowa – wykupiła cerkiew i przeznaczyła na kościół. W 1593 r. założona została parafia rzymskokatolicka,
a w 1601 r. wybudowano drewnia-

ny kościół, który przetrwał do
1919 r. Po nim
postawiono
murowany.
Poniżej przedstawiam
oryginalny
zapis
z
wypadków,
które
miały
miejsce w dniu
20 lutego 1846
r. w izdebnickim
dworze.
„Niektóre obrazy, z wypadków, w Galicyi, w Lutym
1846 r. przez naocznego świadka
skreślone.
Motto: Infandum dolarem iubes renovare [dolorem]. Aeneid [Wirgiliusz,
„Eneida” – Księga druga].
Wieś Izdebki, w Cyrkule Sandeckim,
należąca do pana Leona Bukowskiego, (znany to i poważny wiekiem, światły, i wziętością obywatel) napadniętą
została, dnia 20 lutego [1846 r.], przez
rozbójniczą bandę chłopów obcych,
składającą się z urlopników, uszłych
z więzień, i przebranych osób, z muzyką piekielną, i krzykiem szatańskim;
banda ta otoczyła dwór w Izdebkach,
w którym znajdowali się: pp. Bukowscy, dwaj ich synowie, Bonawentura i Edward, ostatni z żoną z Polski
przybyli, zięcie, Józef Kotarski z żoną
i pani Szymeńczewska w podeszłym
wieku wdowa, siostra p. Bukowskiej.
Mężczyźni, wyprowadzeni najprzód
zostali na dziedziniec domu, otoczywszy ich przy odgłosie muzyki, zaczęli
bić okrutnie, obdzierać z sukien, i pastwić się w dziki sposób. Kobiety zaś
trzymane przez tych zbójów, z ganku
wysokiego przypatrywać się musiały
tej scenie nieszczęśliwe ofiary po kilkogodzinnych mękach, pobite, pokaleczone, i obdarte do naga, złożone
zostały na jeden stos powiązane, poczem, kazawszy przygrywać muzyce
wesoło, zapraszali kobiety do tańca,
słowami: „Hrabianeczki, magnateczki

teraz z nami w taniec”.
Gdy te pomdlałe, okrutnym widokiem przerażone, iść nie chciały
i nie mogły, gwałtem ich ciągniono,
z skrwawionemi rękami, z ganku tego,
na dół spychane, a potem obwłóczono w koło ofiar pobitych; w końcu
zrabowawszy i zniszczywszy wszystko, co tylko było i dało się zniszczyć
i zabrać, mało żywe ciała, pokładli na
wozy pańskie i poposadzali na nich
kobiety, i w tryumfie z muzyką pieszo
i konno zbrojni prowadzili ich do Cyrkułu do Sanoka dwie mile odległego,
w drodze kobiety ujść potrafiły z straży chłopów, gdy ci przy karczmach po
drodze zapijać się poczęli.
Żydzi wszędzie za łupy dostarczali
im hojnie trunku i pieniędzy, pochwalili im, iż dobrze tak z panami robią, za
to że ich wiernych rządowi, z karczem
wypędzali, doradzili nadto tym zbójcom, aby, gdzie dużo wzięli, za swą
pracę, lepiej żywych nie odwozili, bo
się mogą o swoje kiedy upomnieć.
Kobiety nocą, bezdrożami, boso,
bez dobrego okrycia, w śród zimy,
uprzedziły transport i dostały się do
Sanoka, tam już zastały podobny
transport, i w ruchu wszystkie władze, błagały nadaremnie o pomoc
i ratunek dla swoich, władze były głuche, nadszedł na koniec późno w noc
ten okropny transport przed Cyrkuł,
odebrano go, i ofiary bez opatrzenia,
okrycia i posiłku, do piwnic w ratuszu wrzucono, tak, jak z rąk chłopów
wyszły, tam przez 48 godzin, w takim
stanie zostawały, w końcu słyszane
jęki tych co żyli, obudziły uwagę, litość i oburzenie mieszczan Sanoka,
na domaganie się których, władze kazały przenieść żywych do innego więzienia, a nieżywych po prostu zakopać za miastem w polu; przez litość
lekarzy i mieszczan Sanoka, opatrywano, i żywiono te ofiary długo w więzieniu, bo do amnestyi, po wypadkach
wiedeńskich”.
Tak oto przedstawia się żywa relacja z rzezi galicyjskiej.
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Fotograf nie jest najważniejszy
J

Skąd wziął się pomysł na temat tegorocznej, jubileuszowej wystawy?
Pomysł powstania wystawy to oczywiście okrągły, dwudziesty jubileusz Jesiennego Festiwalu Teatralnego, którego od początku organizatorem jest
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Festiwal ten to od lat największa
i najbardziej znana impreza teatralna
w regionie, a w środowisku teatralnym
mówi się często „Jesienią spotykamy
się w Nowym Sączu”. Z racji tego, że już
od wielu lat wykonuję fotografie dla sądeckich teatrów, jak również towarzyszę
z aparatem Jesiennemu Festiwalowi Teatralnemu od początków jego istnienia,
powstała ogromna kolekcja ciekawych
prac, które docenili organizatorzy, zapraszając mnie do przygotowania tej
wystawy. Pragnę zaznaczyć, że wystawa ma dwóch autorów – mnie oraz Jerzego Cebulę. Motywem przewodnim
całego przedsięwzięcia są portrety aktorów występujących na deskach festiwalu w poprzednich jego edycjach oraz,
co ważne, większości tych, którzy gościć będą podczas tegorocznej imprezy.
Bohaterowie fotogramów zostali zaproszeni do małego happeningu, podczas
którego będą sygnować prezentowane
prace swymi autografami. Z tej prostej

FOT. ANDRZEJ RAMS

edną z atrakcji tegorocznego XX
Jesiennego Festiwalu Teatralnego
w Nowym Sączu jest wystawa prac starosądeczanina – fotografika Andrzeja
Ramsa. O kunszcie fotografii, urokliwych miejscach w Starym Sączu oraz
o poradach dla fotografów – amatorów rozmawia Wojciech Waliszewski.

między innymi przyczyny powstał tytuł
„Autografy”.
Z ilu fotografii musiałeś wybrać te,
które są prezentowane na wystawie?
To jedno z poważniejszych wyzwań
podczas planowania wystawy. Dziewiętnaście edycji pomnożyć przez ilość
spektakli, pomnożyć przez ilość aktorów każdego spektaklu, dodać imprezy
około festiwalowe, dodać fotosy z produkcji spektakli.... hmm... ja tego nie
policzyłem jeszcze. Z pomocą przyszły
nam jak zwykle możliwości gabarytowe Galerii Teatralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu oraz, jak to
zwykle bywa, ekonomia. Chociaż muszę tutaj szczerze przyznać że Dyrekcja
MOK oraz Miasto Nowy Sącz podchodzą do tematu niezwykle profesjonalnie
i podczas pracy nad przygotowaniem
wystawy nie było kompromisów co do
jakości. To widać zresztą w całej organizacji festiwalu. Skutkiem takiego podejścia jest dzieło o wyjątkowym znaczeniu. Ogólnie mówiąc, przygotowaliśmy

Andrzej Rams
Absolwent Akademii Pedagogicznej
w Krakowie na Wydziale Nauk Społecznych oraz Otwartego Studium
Fotografii na Wydziale Historii Architektury Odnowy i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej. Uczeń
między innymi prof. Zbigniewa Łagockiego. Współorganizator i jeden
z pomysłodawców oraz dyrektor artystyczny Festiwalu Fotografii "Widzi Się" w Starym i Nowym Sączu. Współzałożyciel oraz wieloletni wiceprezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
DOM w Łazach Biegonickich - jednej z pierwszych organizacji pozarządowych
w Małopolsce. Zajmuje się fotografią dokumentalną, artystyczną oraz użytkową. Więcej na www.andrzejrams.pl (WW)
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osiemdziesiąt pięć prac w formatach
sto na siedemdziesiąt centymetrów
z festiwali na przestrzeni lat 1997 –
2015. Technika wykonania prac jest
mieszana, analogowo/cyfrowa. Musimy pamiętać, że fotografowaliśmy festiwal jeszcze w latach, gdzie rzadkością
były materiały kolorowe, generalnie niedostępne w kraju. Tak więc, obok zdjęć
wykonanych supernowoczesnymi aparatami cyfrowymi, mamy skany nagatywów czarnobiałych oraz kolorowych.
Gdzie i do kiedy będzie można zobaczyć wystawę?
Jak wspomniałem, wystawę będzie
można oglądać podczas XX Jesiennego
Festiwalu Teatralnego w Nowym Sączu
w Miejskim Ośrodku Kultury przy Alei
Wolności 23. Jak długo będzie można
ją oglądać, zależy to od organizatorów.
Zwykle w Galerii Teatralnej trwa to kilka miesięcy. Z pewnością każdy będzie
mógł spokojnie obejrzeć ją nawet po zakończeniu festiwalu. Wszystkich mieszkańców gorąco zapraszam. Zdjęcia
prawdopodobnie będą jeszcze podróżować po kraju, być może zawitają do
Starego Sącza, kto wie? Zawsze pamiętam, że to w Starym Sączu rozpoczynała się moja wielka przygoda z fotografią.
Co wyróżnia tę wystawę?
To jest bardzo dobre pytanie na które trudno jest mi odpowiedzieć. Być
może dlatego, że żyjemy w bardzo obrazkowych czasach. Wszędzie kolorowe
widoczki, doskonałe, cyfrowo przetworzone obrazy. Technicznie nienaganne
pocztówki, buźki, dzióbki bez zmarszczek, nienaturalnie wygładzone osłodzone cukierki. I tak dobrze było by się
wpisać w tę tendencję, prawda? Otóż
nie! Nie ma na tej wystawie fotografii
w stylu amerykańskiego plakatu, prze-

Co dla Ciebie jest najważniejsze
w fotografowaniu?
Studiując, miałem to niebywałe szczęście być przez kilka lat u boku nieżyjącego już profesora Zbigniewa Łagockiego,
pierwszego polskiego profesora fotografii. Mówił czasem że to "coś" znajduje się poza kadrem. Właśnie to sobie
cenię, odrobinę metafizyki w pracach
fotograficznych. Lubię podejmować ryzyko dyskusji z odbiorcą poprzez obraz.
To jest niezwykłe. Myślę że udało mi się
to doskonale podczas prezentacji cyklu
"Okolice Ciała". W dzisiejszych czasach
jest to niezwykle trudne. Króluje obraz
oczywisty, emocje podane na tacy często nie wymagające od odbiorcy wysiłku intelektualnego. Fotografia mobilizuje, wręcz prowokuje do poznawania
ludzi, odkrywania miejsc, obserwowania świata. Jest dokumentalna, ale również artystyczna, oczywista i niedopowiedziana, mówi prawdę ale w znacznej
mierze okłamuje. Leczy, a zarazem rani.
Kocha, ale i zdradza. Lawirowanie między tymi symbolami jest fascynujące.
Czy trudno jest fotografować twarze,
zwłaszcza aktorów?
Trudno i zarazem nietrudno. Trudno
ze względów technicznych. Na spektaklach często jest to niemożliwe. Coraz
częściej są to bardzo wyrafinowane produkcje i każdy szelest, dźwięk migawki,
ruch lustra słychać jak w konfesjonale.
To jest bariera. Podczas spektaklu często jest bardzo ograniczona ilość światła. To wszystko powoduje, że używany
sprzęt jest bardzo wyrafinowany technicznie. Każdy spektakl to inna historia, inna wrażliwość, inne oczekiwania
reżysera. Pamiętajmy, że nasza wystawa przedstawia aktorów w określonych
rolach. Nawiązuje więc do konkretnych
spektakli. Tak więc każda praca oddaje jego ducha. Zawodowy aktor potrafi
doskonale wcielać się w setki ról, mało
tego, powtarzać je w dowolnym momencie oraz dowolnej kolejności. To
jest niesamowite, to także ułatwia, np.
gdy trzeba szybko powtórzyć ujęcie. Ale
generalnie lepiej nie doprowadzać do
takiej sytuacji z winy fotografującego.
Często przecież zdarza się ze słyszę:
"Dobrze Andrzej, masz kwadrans na te
zdjęcia. Zrobimy Ci trzy sceny i z tego

Idea parku powinna być szczególnie
chroniona. Interesuje mnie architektura. Kilkanaście lat obsługiwałem z aparatem Starosądecki Festiwal Muzyki
Dawnej. Z racji wykonywanego zawodu często poszukuję pleneru do wykonywanych fotografii na zlecenie. Uwielbiam w tym Stary Sącz. Jest tutaj tak
ogromna ilość fotogenicznych miejsc
stanowiących doskonały plan dla fotografii, że nie sposób ich wymienić. No
i zawsze życzliwi ludzie! Kilkakrotnie
robiliśmy tutaj zdjęcia dla producentów odzieży, wody mineralnej i wielu innych. Fotografowaliśmy motocykle, manewry służb specjalnych. Nie wspomnę
o wielu akcjach artystycznych podczas
Festiwalu Fotografii Widzi Się. Muszę
się pochwalić, że jako pierwszy wyprowadziłem na miasto parę młodą! No,
działo się wtedy, oj działo. Było to swego rodzaju przełamanie tabu. Bohaterami niestety nie byli Sądeczanie, ale
Włoszka i Krakowianin. Teraz widzę, że
nie ma weekendu, żeby młodej pary nie
spotkać na ulicach. To dobrze. Bo to
przepiękne miasteczko. Brakuje tutaj
tylko ścieżki rowerowej wzdłuż Dunajca
z Nowego Sącza z kładką na Popradzie.

FOT. ANDRZEJ RAMS

pięknych obrazków na scenie, emocjonujących zachodów słońca czy idealnie
wyprofilowanych dziewczyn. Zobaczycie
Państwo zdjęcia postaci wykreowanych
przez aktorów. A więc częścią składową każdej pracy nie jest sam aktor jako
osoba lecz postać kreowana przez Niego. To było moim zamierzeniem.

trzeba wybrać na plakat i do katalogu". To są bardzo trudne sytuacje. Tak
w skrócie: ciężko, ale przyjemnie.
Które miejsca wg. Ciebie są najbardziej fotogeniczne na terenie gminy
Stary Sącz?
Stary Sącz – miasteczko, które kocham. Zmienia się niesamowicie. Czasem wręcz nie nadążam za tymi zmianami. Fotografuję tutaj od dziecka.
Moje miejsca fotogeniczne znikają, jak
z pewnością zdążyłeś zauważyć cenię sobie takie małe inne rzeczy, których gdzie indziej nie ma. Uwielbiałem
fotografować stare popadające w ruinę kamieniczki starosądeckie. Małe
kolorowe krzywe okienka ze starymi
firankami, kolorowymi mini kwiatami
w ceramicznych doniczkach opatrzone świętymi obrazkami. Ale to już znika. Znikają stare ciemne kociajdy, nie
ma już fantastycznego jarmarku na
Starosądeckim rynku, zamiast tajemniczych drewnianych pomostów na stawach mamy nowoczesne nierdzewne
barierki ochronne. Oczywiście wszystkie te zmiany są bardzo pozytywne,
pokazuję tylko, co lubię fotografować.
I, na przykład handel kolorowymi chryzantemami na rynku przed Wszystkimi
Świętymi jest dla mnie niezwykle fotogeniczny. Ginące tradycyjne zawody
rzemieślnicze. Poza tym wydaje mi się
że najcenniejszą rzeczą, która na terenie Gminy Stary Sącz jest to przyroda
Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Jakie miałbyś rady dla młodych fotografów pragnących odnieść sukces
w tym niełatwym biznesie?
Najzabawniejsze pytanie. Owszem,
fotografia jest moim głównym źródłem
utrzymania. Jeśli mówimy o sukcesie to
zależy w jakiej kategorii. Z pewnością
daje wiele satysfakcji. Jeśli zdobędziesz
dobre podstawy do wykonywania zawodu, a należy pamiętać że fotografia
jest jakby mixem wielu dziedzin, w którym łączą się zdolności manualne z plastycznymi. Musisz znać podstawy fizyki, chemii, optyki, powinieneś posiadać
dużą wrażliwość artystyczną, pracowitość, musisz umieć nawiązywać i podtrzymywać kontakty z ludźmi.
Jeśli zamierzasz sprzedawać wytwór
swojej wyobraźni przelany na zdjęcie,
powinieneś posiąść wszystkie wymienione podstawy. Polegaj na wyuczonych
umiejętnościach. Przygotuj się do zadania. Jeśli fotografujesz produkt – przedstaw swoją koncepcję. Jeśli człowieka poznaj Go. Jeśli dziecko – poprzebywaj
z nim. Jeśli spektakl - przeczytaj scenariusz. Jeśli ślub – zachowaj się jak należy. Zasada numer jeden – fotograf nie
jest najważniejszy. Zasada numer dwa
– unikaj standartowych rozwiązań. Zasada numer trzy – fotografia to świadomie tworzony obraz.
Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych
sukcesów.
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Nowy sezon, nowe filmy

Tworzenie w plenerze po raz XI

Rozpoczęliśmy kolejny sezon filmowy w naszym Klubie
Kinematograf. W tym roku
ekran naszego kina zdominuje kinematografia brytyjska,
godnie reprezentowana przez
jeden z mniej znanych i nieco
zapomnianych filmów Alfreda
Hitchcocka "Starsza pani znika" z 1938 (20 października).
Mistrz suspensu już we wczesnej fazie swojej twórczości udowadniał, że
doskonale rozumiał język filmu i potrafił
opowiadać zajmujące oraz tajemnicze
historie. Równie inteligentną grę w zagadki z widzem prowadzi Tomas Alfredson w filmie "Szpieg" (27 październik)
– adaptacji jednej z powieści znanego
pisarza Johna le Carre, w której Gary
Oldman daje przykład swoich mistrzowskich umiejętności aktorskich. Scenografia zaś buduje napięcie w równym
stopniu, co ukazana w filmie intryga,
rozgrywająca się w szeregach słynnego
brytyjskiego wywiadu MI6. W listopadzie natomiast przywdziejemy kostiumy
z epoki i będziemy świadkami starcia
dwóch największych detektywów w historii. Pierwszym jest oczywiście ekscentryczny mistrz dedukcji – Sherlock
Holmes (w tej roli ujmujący Robert Downey Jr.), w zaskakującej, dynamicznej
interpretacji Guya Ritchiego (Sherlock
Holmes – 3 listopada). Film Brytyjczyka
skonfrontujemy z bardziej stonowanym,
specyficznym i artystycznie wysmakowanym filmem francuskiego reżysera, Pitofa, w którym poznamy historię
nieustępliwego śledczego – EugèneFrançois Vidocq'a, w którego wciela się
charyzmatyczny Gérard Depardieu (10
listopada). O tym, kto wygrałby starcie tych dwóch tytanów kryminalistyki i który z nich był postacią autentyczną, będziemy mogli porozmawiać na
czwartkowych spotkaniach. W drugiej
połowie listopada pozostajemy w konwencji filmu kostiumowego, ale porzucamy brudne ulice pełne opryszków
i morderców, przenosząc się w niezwykły świat Jane Austen. Zobaczymy zarówno klasyczną adaptację jednej z jej
książek (17 listopada) oraz rozgrywającą się współcześnie wariację na temat jej literackiego dorobku. "Rozważni
i romantyczni. Klub miłośników książki
Jane Austen" (24 listopada) to prosta,
ale ciepła historia, ukazująca, jak wielką rolę w naszym życiu odgrywają pozornie zwyczajne przyjemności, takie
jak czytanie książek czy oglądanie filmów. Zaprasza Filip Nowak, zawsze w
czwartki o godz. 1900. (WW)

J
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ak co roku artyści z całego świata odwiedzili nasze
piękne Beskidy i wzięli udział
w starosądeckim Międzynarodowym Plenerze Malarskim,
który odbył się w dniach 2 –14
sierpnia br. Niezrównany żywioł gór z połączeniem wartkich potoków, zielonych łąk
i splendoru nieba stał się niezwykle barwnym i niełatwym
malarskim wyzwaniem. Bo
przecież, jak pisał Zbigniew
Herbert, umiłowanie przyrody jest
sposobem na zbliżenie się do doskonałości, a obcowanie ze „źródłem zarannym”, ptakiem i drzewem – szansą na transcendentalne przeżycie.
W otoczeniu lasów i z przyśpiewką góralską w tle bogatych doznań mogło
doświadczyć czternastu uczestników
pleneru, którzy w tym roku przybyli do
Grodu Kingi z Japonii, Chin, Włoch,
Francji i Polski.
Artyści zostali powitani przez burmistrza Jacka Lelka i prof. Mariana Nowińskiego w restauracji Marysieńka. W tym
roku w Starym Sączu gościliśmy: Janusza Motylskiego (Karpacz), Onji Tae (Japonia), Anne Roche (Francja), Kin Taii
(Japonia), Isabelle Morange (Francja),
Luo Wei (Chiny), Piotra Nowińskiego
(Warszawa), Yuki Ideguchi (Japonia),
Mauro Baldino (Włochy), Yu Wei (Chiny)
oraz Tsutomu Fujitę, założyciela i dyrektora firmy Solpac działającej w dziedzinie technologii informacyjnych.
Artyści tworzyli swoje prace w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu. Na dwa tygodnie szkolne
klasy zamieniły się w prawdziwe pracownie artystyczne. Część uczestników
przygotowywało swoje szkice w plenerze. Oprócz malowania artyści zwiedzali
okolice Starego Sącza. Podjęli się rów-

FOT. UMIG

fot. W. WALISZEWSKI
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nież innych prac. Kin Taii na przykład
tworzył oryginalną muzykę będącą odbiciem jego refleksji nad Starym Sączem oraz film ukazujący unikatowe oblicze miasta.
W restauracji Staromiejska odbyło
się otwarte spotkanie z starosądecką
społecznością w ramach Sympozjum
Kultur Lokalnych, gdzie każdy z uczestników pleneru miał okazję pokazać autorski film o swojej sztuce. Wywołało to
żywą dyskusję o tym, jak lokalne środowisko może sprowokować artystów
do czerpania tematów z otoczenia. Jak
zdradził kurator i pomysłodawca pleneru prof. Marian Nowiński, wiele prac
malarskich uczestników pleneru zdobi
biuro Tsutomu Fujity w Tokio, a on sam
konsekwentnie i z wielką chęcią stara
się promować ideę starosądeckiego
pleneru.
Uwieńczeniem sierpniowej pracy artystów był wernisaż w Galerii pod 5, po
którym odbyło się widowiskowe spalenie rzeźby na rynku. Mamy nadzieję,
że zarówno malownicze krajobrazy, jak
i klimat Starego Sącza urzekły naszych
gości swym pięknem i że spotkamy ich
podczas kolejnego pleneru malarskiego, planowanego na drugą połowę lipca
przyszłego roku. Cieszy nas również to,
że coraz więcej artystów wyraża chęć
uczestniczenia w starosądeckim wydarzeniu. (WW)

Starosądecka fraszka
Kocie Łby
Polubiwszy spacery po kocich łbach Rynkiem,
Czy w słoneczną pogodę czy deszczową chlapę,
Nie wiem, czy może być to przyczynkiem,
Że wielu zapragnie żyć na... kocią łapę.
Adam Wkość

Koncert jesienny Miejskiej Orkiestry Stary Sącz

Opowieści spod ziemi

fot. W. WALISZEWSKI

22 października o godz. 1900 w starosądeckim Sokole rozpocznie się niezwykły koncert Miejskiej Orkiestry
Stary Sącz. Tematem przewodnim tego muzycznego spotkania będzie filozoficzno-muzyczna opowieść o życiu i jego przemijalności. Tytuł koncertu SubTERRA, który w wolnym tłumaczeniu oznacza „pod ziemią” będzie nawiązywać do nieszczęśliwego wydarzenia, jakie miało miejsce w Chile w jednej z tamtejszych kopalni.
W drugiej części koncertu ten ponad dziesięciominutowy wymagający utwór Daniela Weinbergera, który po
raz pierwszy zostanie wykonany w Polsce, opowie historię górnika, który cudem przeżył wypadek.

U

słyszymy pełną gamę dźwięków od snu górnika, w którym
dysonanse i nietypowe dźwięki zwiastować mają rychłe nadejście
katastrofy przez rytmiczną, codzienną
ciężką pracę, dźwięki alarmowe, które
powodują chaos, panikę i uwięzienie
po nadzieję, kiedy pod gruzami górnik odzyskuje przytomność i zaczyna
się modlić, by w końcu przyszło ocalenie, czyli pomyślne zakończenie. Poza
tym Orkiestra zaprezentuje premierowo poetycko ubarwiony utwór Titanic
autorstwa Stephana Jaeggi. Dzieło
to powstało 12 lat po tragicznym rejsie i znakomicie opisuje całe wydarzenie od uruchamiania maszyn, radości
pasażerów wyruszających w ten rejs
po wieczorne spacery po statku i odkrywanie bogactwa tego angielskiego statku. Sielską atmosferę przerwie
nagłe zderzenie z lodowcem, narastająca nerwowość oraz panika, gdy ten
olbrzym zacznie tonąć. Tuż przed utonięciem Orkiestra zagra słynny utwór
Zbliżam się Panie Boże. I wreszcie
główny komin nabierze wody.
Kolejne zaplanowane na ten dzień
premiery to koncert klarnetowy Jana
van der Warda w wykonaniu Honoraty Opyd i Sławka Drzyzgi oraz koncert Aleksandra Głazunowa w wykonaniu Anety Baziak. – Nasze koncerty
jesienne są koncertami dla melomanów muzyki symfonicznej dla orkiestr
dętych. Staram się więc dobierać od-

powiednie utwory, a że jesteśmy tuż
przed Wszystkimi Świętymi, postanowiłem przygotować koncert podejmujący refleksje nad cudem naszego
życia, jakie ono bywa kruche i jak nieoczekiwanie można je stracić. Nic nie
może tego głębiej opowiedzieć niż muzyka, a Miejska Orkiestra Stary Sącz
jak najbardziej może podjąć się tego
trudnego przedsięwzięcia – podkreśla
Georg Weiss, dyrektor Orkiestry.
Orkiestra cały czas intensywnie przygotowuje się do koncertu. Próby odbywają się regularnie w starosądeckim
Sokole w poniedziałki i środy i trwają
do późnych godzin nocnych. – Jestem
bardzo zadowolony z przebiegu przygotowań. Każdy daje z siebie wszyst-

ko, publiczność może liczyć na wydarzenie wysokiej rangi. Jestem bardzo
dumny że mamy tak wspaniałych instrumentalistów w naszej orkiestrze.
Martyna Kaleta będzie swoim kolorowym wokalem ten koncert uświetniać.
Po raz drugi pokazała swoje umiejętności na międzynarodowym konkursie orkiestr dętych Złota Lira w Rybniku, gdzie wygrała konkurs w kategorii
wokalu. Nasza orkiestra zdobyła Złote Pasmo, poprawiając swój dorobek
o prawie 10 punktów w porównaniu do
roku poprzedniego. Dobra muzyka zawsze coś przekazuje, maluje, wyraża
emocje, uczucia, zaprasza do maszerowania albo do tańca. Ten program
jest bardzo wymagający ale my dołożymy wszelkich starań, aby dla naszej
publiczności jak najpiękniej go zagrać
– dodaje Georg Weiss. Bilety na koncert można nabyć w dniu koncertu
w kasie kina oraz przez Internet.
Miejska Orkiestra Stary Sącz cały
czas prowadzi nabór do zespołu.
Wszyscy zainteresowani, którzy chcieliby spróbować swoich muzycznych sił
i grać w doborowym składzie na mistrzowskim poziomie, mogą się zgłaszać w Sokole w poniedziałki i środy
o godz. 1845. Można wówczas posłuchać prób, nawiązać kontakt z członkami zespołu oraz dyrektorem i dołączyć do tej niezwykłej muzycznej
społeczności. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. (WW)
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10. urodziny Starosądeczan

część I

Trudno wyobrazić sobie imprezę na starosądeckim rynku bez folkloru. Muzyka, śpiew i taniec, barwne stroje od dawna wprowadzały klimat swojskości i radości bez względu na pogodę. Toteż od początku swojej działalności regionalny zespół Starosądeczanie towarzyszy wielu imprezom i pomaga odkrywać nasze
piękne dziedzictwo, pokochać nasz regionalizm, bo jak mawiał ks. Janusz St. Pasierb regionalizm poprzez
emocjonalny kontakt z ‘małą ojczyzną’ pozwala zbliżać to co nasze i małe, ku temu, co wielkie.
WOJCIECH WALISZEWSKI

T

ego roku obchodzimy X-lecie
powstania
starosądeckiego
młodzieżowego zespołu regionalnego Starosądeczanie. Zespół został założony w kwietniu 2006
roku i od tego czasu z dumą kultywuje
folklor ludowy w stroju, tańcu i pieśni.
ZR Starosądeczanie powstał z inicjatywy burmistrza Mariana Cyconia, który, będąc zapraszany do zagranicznych
miast partnerskich często musiał „wypożyczać” zespoły z innych gmin, gdyż
wedle zwyczaju oficjalnej delegacji powinien towarzyszyć zespół muzyczny.
Ale tak naprawdę prawdziwym powodem było zamiłowanie burmistrza do
folkloru oraz chęć promowania poczucia świadomości regionalnej wśród Starosądeczan i nie tylko.
Przesłuchania…
Tworzenie zespołu folklorystycznego
było jednym z wielu przedsięwzięć przygotowywanych dla godnego uczczenia jubileuszu 750-lecia lokacji Starego Sącza. Wszystko zaczęło się w dniu
7 marca 2006 r. w Gimnazjum w Starym Sączu. Tam odbyło się spotkanie,
na którym zamierzano wyłonić grupy
dziewcząt i chłopców przejawiających
zdolności muzyczne i rytmiczne do młodzieżowej grupy zespołu regionalnego.
Skład zespołu stanowić mieli uczniowie
gimnazjów i szkół średnich z terenu miasta i gminy Stary Sącz. Nie sprawdziły
się opinie niektórych młodych ludzi, że
udział w grupie folklorystycznej nie jest
na czasie. Ponad setka zainteresowanych niecierpliwe oczekiwała na szkolnym korytarzu, by zaprezentować przed
komisją kwalifikacyjną swoje umiejętności. Nie wszyscy dotrwali do końca,
część nie zdecydowała się zaśpiewać
wielkiego przeboju tamtego dnia, jakim okazała się być piosenka Wlazł kotek na płotek, może zjadła ich trema.
Spośród tych odważnych utworzono 13
par, ale w efekcie ciężkich prób wytrwało 8 par – wspomina Grażyna Laśniak,
współzałożycielka, opiekunka i kierowniczka ZR Starosądeczanie.
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Pierwszy skład zespołu tworzyli: Joanna Sobczak, Paulina Tokarska,
Agnieszka Weber, Katarzyna Jop, Katarzyna Leśniak, Katarzyna Sławiec, Natalia Bieryt, Marzena Zaremba, Jakub
Nalepa, Jakub Król, Marek Jop, Marek Michalik, Marcin Zaremba, Łukasz
Mordarski, Maciej Garbacz i Michał Nalepa. Wybrana grupa młodzieży pod
czułym okiem pani Barbary Sławeckiej – kierownika zespołu regionalnego Sądeczoki, rozpoczęła naukę tańca.
– Na początku zespół składał się z 8
par, była to głównie młodzież ze Starego Sącza, którą mile wspominam. Ludzie młodzi, utalentowani, spontaniczni
i pełni energii. Potrafili wszędzie zagrać
i zatańczyć, nawet na ulicy. Interesowali się folklorem i byli niezmiernie
dumni ze swojej Małej Ojczyzny.
Bardzo dobrze mi się z nimi pracowało – przyznaje Grażyna Leśniak.
Debiut nad Balatonem
Starosądeczanie od razu zostali rzuceni na głęboką wodę – ich
pierwszy występ miał miejsce poza
granicami kraju, nad Balatonem,
a przygotowania do niego trwały
prawie cały rok. Najwięcej trudności nie sprawiała nauka tańca,
słów czy gry na instrumencie, ale
zdobycie tradycyjnych strojów lachowskich, które wykonywane były
ręcznie we własnym zakresie przez
osoby opiekujące się zespołem. Zespół zadebiutował w czerwcu 2007
roku w partnerskim mieście Keszthely podczas obchodów 760-lecia
jego powstania. Węgierska publiczność nie szczędziła braw. Tańczyli
przepięknie – mówili z zachwytem
burmistrzowie obu miast. W tym
samym roku Starosądeczanie zatańczyli i zaśpiewali także na starosądeckim Rynku podczas uroczystości jubileuszowych 750-lecia
Starego Sącza, gdzie swoim występem urzekli licznie zgromadzoną publiczność. Na Węgry powrócili
w 2008 roku. W Dunakeszi wystę-

Keszthely

Lewocza

Dunakeszi

cu ludowym można wyrazić siebie, swoją indywidualność, popisać się swoimi
umiejętnościami, wcielić w jakąś rolę
i cudownie się przy tym bawić. Według
starosądeckich tancerzy taki taniec to
niezła szkoła życia. Kilka osób z pierwszego składu do dziś tańczy w zespole,
reszta osób z przyczyn osobistych niestety musiała zrezygnować, najczęściej
z powodu studiów, wyjazdu za granicę
czy pracy zawodowej.
Zespół Regionalny Starosądeczanie
składał się z grupy młodych tancerzy
i kapeli. Zespół w krótkim czasie został
uznany za jeden z najciekawszych nurtów wielu odrębności etnograficznych
w Beskidach, w którym dominują tańce
grupowe oparte na rytmie walca o charakterze lirycznym, a także żywe tańce,
takie jak cięta polka, szurok czy słynny
krakowiok sądecki z podkładem muzycznym skrzypiec, kontrabasu, klarnetu i trąbki.

powali podczas Wielkiej Gali Folkloru.
W 2009 roku zespół gościł w Szekelykerstur w Rumunii podczas uroczystości 550-lecia tego miasta. Starosądeczanie występowali kilkakrotnie
również u naszych sąsiadów, w szczególności w partnerskim mieście Lewocza. Poza większymi wydarzeniami
młodzi tancerze byli zapraszani na festyny i imprezy charytatywne organizowane na terenie miasta i gminy Stary
Sącz oraz całego powiatu nowosądeckiego, w tym na Starosądeckim Jarmar-

Muzyka, taniec, radość…
Taniec ludowy wcale nie jest taki prosty. Czasami jest męczący, szczególnie
krakowiak. Daje jednak ogromnie dużo
satysfakcji, szczególnie wtedy, gdy opanuje się bardziej złożony układ. Efekt
jest wtedy piorunujący. Osoby, które nigdy nie tańczyły krakowioka sądeckiego w pełnym stroju na scenie oświetlonej gorącym światłem, pewnie nie
wiedzą, o czym mówię – zaznacza jedna z tancerek, a inna dodaje – W tań-

Z okazji 10. urodzin Zespołu Regionalnego Starosądeczanie wszystkim
członkom zespołu oraz jego opiekunom
życzymy jak najwięcej występów z przytupem, kolorowych strojów oraz morza
braw i tyle samo lajków na Facebooku.
Równocześnie solenizanci serdecznie zapraszają wszystkich czytelników
na jubileuszowe spotkanie z zespołem
Starosądeczanie, które odbędzie się
we środę 19 listopada w starosądeckim Sokole o godz. 1800.

Z wizytą w Budapeszcie

FOT. GRAŻYNA LEŚNIAK

ku Rzemiosła.
Pomimo tak krótkiego „stażu” zespół regionalny Starosądeczanie już
wtedy prezentował wysoki poziom artystyczny i był dumą starosądeckiego
środowiska. W swoim dorobku zespół
może pochwalić się swoją pierwszą autorską płytą pn. Zagrojcie mi ładnie…,
która powstała w grudniu 2010 roku
przy udziale finansowym środków Unii
Europejskiej w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
– 2013. Płyta zawiera nagrania DVD
(10 utworów) oraz audio (26 utworów),
będące prezentacją folkloru Lachów
Sądeckich.

Kalendarium (lata 2006 – 2010)
• Marzec 2006 – przesłuchania kandydatów do zespołu
• Kwiecień 2006 – pierwsze próby
• Czerwiec 2007 – premierowy występ
zespołu w Keszthely na Węgrzech
(760-lecie miasta)
• Sierpień 2007 – udział w Wielkim Jubileuszu 750-lecia Starego Sącza
• Wrzesień 2008 – udział w Wielkiej Gali Folkloru w Dunakeszi na
Węgrzech
• Sierpień 2009 – występy w Szekelykeresztur w Rumunii podczas 560-lecia miasta
• Październik 2009 – występ zespołu
podczas Starosądeckiego Jarmarku
Rzemiosła
• Czerwiec 2010 – udział w koncercie
charytatywnym w Starym Sączu
• Sierpień 2010 – koncert zespołu
podczas Dni Majstra Pavla w Levocy
na Słowacji
• Sierpień 2010 – występ zespołu
podczas Starosądeckiego Jarmarku
Rzemiosła
• Grudzień 2010 – wydanie pierwszej
płyty Zagrojcie mi ładnie…

Grażyny Leśniak – pierwszej
opiekunki i kierowniczki
ZR Starosądeczanie
Jakie warunki powinien spełnić zespół aby otrzymać miano zespołu
regionalnego?
W mojej ocenie przede wszystkim
muszą być chętni, którzy kochają taniec i muzykę ludową, a przy tym wykazują wielką cierpliwość.
Czy łatwo było uszyć regionalne
stroje?
Kiedy byliśmy pewni, że Zespół jest
i będzie (próby odbywały się raz w tygodniu w Gimnazjum w Starym Sączu
przy akompaniamencie p. Andrzeja
Filasa i postępy było widać) zaczęliśmy myśleć o strojach. Przy szyciu
strojów niezwykle pomocną była p.
Basia Sławecka, która wypożyczyła nam na wzór stroje dziewczęce
i chłopięce od Sądeczoków. Gotowe
stroje lachowskie można było zamówić w kilku firmach na terenie kraju,
ale chcieliśmy, żeby było jak najtaniej. Materiały na stroje kupowałyśmy
wówczas w Zakopanem. Spódnice,
halki, portki, kamizelki, koszule szyła p. Ania Pierzga-Belska. Gorsety wyhaftowała p. Waśko z Nowego Sącza.
Udało nam się namówić p. Janinę Faron z Zabrzeży, aby wyhaftowała dla
nas pięć kompletów chłopięcych. No
cóż, nie było już wyjścia i czasu, zatem pozostałe trzy wyhaftowałam
sama z moją córką Agnieszką, pod
koniec pomogła też Ania.
Jakie wspomnienia wiążą się
z pierwszym występem zespołu na
Węgrzech i później, na starosądeckim Rynku?
Debiutancki występ w Keszthely na
Węgrzech był dla nas wszystkich niezwykle miłym zaskoczeniem. Zespól
pokazał, że w tak krótkim czasie można wiele się nauczyć. Został bardzo
serdecznie przyjęty, a podczas występu na Starosądeckim Rynku był
wielką niespodzianką dla mieszkańców, z tego powodu, że nie mieliśmy
tu większych tradycji związanych z istnieniem zespołów regionalnych. Występ zespołu Starosądeczan wzbudził
zasłużony podziw i uznanie. A tym,
którzy dążyli do utworzenia zespołu, zakręciła się niejedna łza w oku –
oczywiście z dumy. (WW)
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WYDARZENIA

W starosądeckim Sokole już niebawem rozpocznie się kolejny jesienny cykl interesujących koncertów. Kogo będziemy gościć i czego
na pewno nie można przegapić?
Jesień jest ważnym dla nas sezonem koncertowym. Wieczory są
długie, pogoda ogranicza ilość "alternatywnych" rozrywek, takich jak
spacery, grille, wycieczki rowerowe
czy pielęgnowanie grządek w ogrodzie. Nic, tylko oddawać się przyjemnościom, takim jak muzyczne
koncerty. Pod koniec roku gościć
będziemy w Starym Sączu krakowską aktorkę i pieśniarkę związaną
z Teatrem Stu i Piwnicą pod Baranami Beatę Rybotycką, przedstawiciela nurtu filozoficznego w rozrywce, a w zasadzie to twórcę
i guru tego nurtu czyli Andrzeja Poniedzielskiego, poza tym Anię Dąbrowską z zespołem w bardzo ciekawym okresie rozwoju jej kariery,
no i jedno z najbardziej gorących
nazwisk naszego show bussinessu, czyli bijącą rekordy popularności Sarsę. Rok zamkniemy wspaniałym nastrojowym koncertem
artystów Piwnicy Pod Baranami,
którzy o tej porze roku kolędują
koncertem "Dla miasta i dla świata" przypominając najsłynniejsze
piwniczne kolędy i pastorałki. Żadnego z tych koncertów nie można
przegapić, a już na pewno koncertów dla swojej kategorii wiekowej.
Młodsza widownia wybierze zapewne Sarsę i może Anię Dąbrowską, a publiczność nieco bardziej
dojrzała artystów z nurtu piosenki
poetyckiej. Na podkreślenie zasługuję także jesienny (premierowy)
koncert naszej Miejskiej Orkiestry
Stary Sącz (więcej na stronie 17).
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Wojciecha Knapika
– dyrektora Centrum Kultury i Sztuki
im. Ady Sari w Starym Sączu

Stary Sącz staje się rozpoznawalną kulturalną wizytówką regionu.
Czy łatwo jest budować taką kulturalną markę?
Bardzo trudno. W zasadzie to
taki mały cud, że w niedużym
ośrodku, w dodatku bez zaplecza
turystów czy kuracjuszy na miejscu, regularnie odbywają się koncerty muzyczne. W całej Polsce na
palcach u jednej, no może dwóch
rąk można policzyć liczące mniej
niż 10 tys. mieszkańców miasta,
w których to się udaje. Najważniejsza jest wiara, że "można", że warto spróbować. Najtrudniejsza na
początku jest zmiana świadomości
ludzi i przekonanie ich, że obcowanie z kulturą i sztuką sprawia, że
ich życie staje się pełniejsze i lepsze. Zwłaszcza, jeśli do tej pory nie
mieli takich wzorców. Równie ważna jest zmiana mentalności, jeśli
chodzi o akceptację odpłatności
za bilety. W ten sposób tworzy się
"publiczność", czyli miejscowa elita kulturalna, która stanowi zaplecze kulturalne dla mniej lub bardziej ambitnych przedsięwzięć. Na
polskiej prowincji (poza głównymi
aglomeracjami) dominuje model,
jakim jest raz do roku bezpłatny
koncert na głównym placu miasta.
To model łatwy i przyjemny zwłaszcza dla pracowników miejscowego ośrodka kultury, bo nie wymaga od nich żadnych wysiłków. Tylko
że potem zorganizowanie jakiegokolwiek biletowanego koncertu w miasteczku, gdzie współtworzy się, a nawet samemu wytwarza
się taki "bezpłatny" model dostępu
do kultury, graniczy z cudem. Mówię o koncertach muzycznych, bo
to akurat nasza specjalizacja, ale

to samo dotyczy np. spektakli teatralnych. A potem mieszkańcom
już tylko zostaje wieczne narzekanie, że całymi miesiącami "w kulturze nic się nie dzieje", a działaczom kultury, że na koncert znowu
sprzedało się zaledwie kilka biletów. Na szczęście my teraz jesteśmy już w innym miejscu.
To już tradycja, że do Starego Sącza przyjeżdżają muzycy o ugruntowanej renomie i sławie. Czy
trudno jest przekonać znanego artystę, aby zagrał dla starosądeckiej publiczności?
To akurat jest bardzo proste.
Każdy artysta kocha występy dla
publiczności, która kupiła bilety na
jego koncert. Proszę mi wierzyć,
ale dla artysty to naprawdę istotna
różnica, do tego stopnia, że wielu
z nich programowo rezygnuje z występów na darmowych festynach,
albo ustala wtedy o wiele wyższe
stawki. Jeśli artyści dowiadują się,
że na ich koncert gdzieś w Polsce
wykupiono całą salę, to przyjeżdżając do takiego miejsca jak Stary Sącz, są szczególnie podekscytowani i zmotywowani. Ale też
i zaciekawieni jak to się stało. I tu
na miejscu najczęściej ze zdziwieniem dowiadują się, że przed nimi
na tej samej scenie w Sokole występowali już m.in. Raz Dwa Trzy,
Carrantuohill, Mirosław Czyżykiewicz, Kroke, Janusz Radek, Robert
Kasprzycki, Katarzyna Groniec,
Urna, Volosi, Czesław Mozil, Ariel
Ramirez, The Dumplings, Kortez
czy wielu, wielu innych. A potem
sami opowiadają kolegom o takim
miejscu. I wieść niesie się o Starym Sączu. (WW)

W najbliższym czasie w starosądeckim Sokole i okolicy…
fot. W. WALISZEWSKI

Miejska Orkiestra Stary Sącz „SubTERRA” – Koncert Jesienny maj,
22 października (sobota) godz. 1900, Sokół
Galowy Koncert Jesienny Miejskiej Orkiestry Stary Sącz. W programie między innymi: Daniel Weinberger – SubTERRA, Stephan Jaeggi – Titanic, Jan Van Der Waart – Klarinet Concert, Aleksander
Głazunow – Concerto en Mib. Soliści: Martyna Kaleta – wokal, Honorata Opyd – klarnet, Sławek
Drzyzga – klarnet, Aneta Baziak – saksofon. Bilety: 40 zł
Beata Rybotycka – koncert, Sokół
4 listopada (piątek) godz. 1900, Sokół
Beata Rybotycka – aktorka i piosenkarka związana z Krakowem, z legendarną Piwnicą pod Baranami – jest artystką
wszechstronną, znaną publiczności teatralnej Teatru STU, a także telewizyjnej. W programie koncertu znajdą się jej najciekawsze piosenki, utwory charakterystyczne i liryczne, zarówno krakowskich kompozytorów (m.in. Jana Kantego Pawlusiewicza i Andrzeja Sikorowskiego), jak i światowe standardy. Bilety: 40 zł.
Międzyszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej
9 listopada (środa) godz. 1600 (przedszkola), 10 listopada (czwartek) godz. 1600, Sokół,
W ramach gminnych obchodów Święta Niepodległości zapraszamy na wyjątkowy przegląd pieśni patriotycznej w wykonaniu
starosądeckiej, młodszej i starszej, młodzieży. Wstęp wolny.
Śpiewanie Pieśni Patriotycznych
11 listopada (piątek) godz. 1800, Restauracja Marysieńka
W ramach gminnych obchodów Święta Niepodległości zapraszamy na tradycyjne śpiewanie pieśni patriotycznych w większym gronie podczas wieczoru w Restauracji Marysieńka. Wstęp wolny.
GNIAZDO – Koncert Wdzięczności
13 listopada (niedziela) godz. 1700, Sokół
Coroczny Koncert Wdzięczności Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo to podziękowanie dla wszystkich darczyńców oraz sympatyków jego działalności za każdy dar serca ofiarowany Podopiecznym Gniazda. Wstęp wolny.
X-lecie Zespołu Starosądeczanie
19 listopada (sobota) godz. 1800, Sokół
Zespół Regionalny Starosądeczanie zaprasza wszystkich miłośników folkloru na jubileuszowe spotkanie z zespołem Starosądeczanie, które odbędzie się w starosądeckim Sokole z okazji dziesiątej rocznicy powstania zespołu. Wstęp wolny.

fot. ARCH. AUTORA

Autorski koncert Andrzeja Poniedzielskiego
20 listopada (niedziela) godz. 1900, Sokół
Koncert promuje najnowszą płytę Andrzeja Poniedzielskiego pt. „Dla duszy – gram”, która jest najpełniejszym wydaniem wierszy i piosenek satyryka, poety, twórcy teatralnego, autora ponad 200 piosenek
śpiewanych między innymi przez: Grzegorza Turnaua i Lorę Szafran. W koncercie dużo inteligentnego humoru, satyry, piosenki. Artysta, przez najbliższych nazywany „logo listopada” niesie niezmącony spokój,
inteligencję, wrażliwość i precyzję słowa. Bilety: 40 zł
Ania Dąbrowska – koncert dla naiwnych marzycieli
26 listopada (sobota) godz. 1900, Sokół
Nieodzowne elementy jej stylu to pastelowe ciepło głosu, szlachetne melodie i szczypta melancholii w tle. Koncert promuje płytę
pt. „Dla naiwnych marzycieli”, która powstawała przez pół roku, w czterech różnych warszawskich studiach, z udziałem kilkunastu muzyków. Mimo kilku gorzkich nut, wprawia w pogodny nastrój. Efekty współpracy z Aleksandrem Kowalskim, znanym jako
Czarny HIFI to: lekkość muzyki, która zaskakuje subtelnością i elegancją, ujmuje przestrzenią podkreślaną przez partie fortepianu, gitary akustycznej czy fletu. Bilety: 55 zł
Koncert charytatywny Będzie Dobrze
27 listopada (niedziela) godz. 1700, Sokół
Starosądecka fundacja Będzie Dobrze zaprasza wszystkich mieszkańców na niezwykły niedzielny koncert charytatywny. Wstęp
wolny.
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SPORT

Na Przehybę w 31 minut
– rekord trasy, rekord
frekwencji

Emocje współzawodnictwa
25 września o godz. 14 na starosądeckich błoniach odbyły się Gminne
Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
W Gminie Stary Sącz najlepsze były jednostki OSP z Moszczenicy Wyżnej.

Na dystansie 6,7 km z przewyższeniem 600 m zawodniczki i zawodnicy rywalizowali techniką klasyczną,
dowolną i na sprzęcie z pompowanymi kołami. Start biegu mieścił się
w Gaboniu przy leśniczówce, metę
zaś zlokalizowano niemal na samym wierzchołku Przehyby (1175 m
n.p.m.) Już od rana w biurze zawodów ustawiła się kolejka zawodników chcących odebrać numer startowy. Frekwencja pod Przehybą była
o 50% wyższa niż w ubiegłym roku.
W biegu stylem klasycznym zwyciężył Michał Lańda. Zakopiańczyk
wyznaczył nowy rekord trasy, poprawiając o ponad pół minuty czas
ubiegłorocznego zwycięzcy. Zawodnik AZS Zakopane linię mety przeciął po 32 minutach i 50 s. W konkurencji na nartorolkach techniką
dowolną trasę najszybciej pokonał
Robert Faron z teamu nabiegowkach.pl – który obronił tytuł najszybszego górala sprzed roku. Robert Faron osiągnął czas 31:12,
o ponad 2 min. lepszy, niż przed
rokiem. Najlepszym gratulowali zastępca burmistrza Starego Sącza
Kazimierz Gizicki i radna Rady Miejskiej w Starym Sączu Julia Dziedzic. Wygląda na to, że w kalendarz
sportowy Starego Sącza wpisała się
na stałe nowa ciekawa inicjatywa.
W Vexa Przehyba Uphill 2016 padł
rekord frekwencji w otwartych zawodach na nartorolkach w Polsce.
(RKA)
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Gmina Stary Sącz była w
niedzielę areną niecodziennych
zawodów. 94 osoby z różnych
zakątków Polski rywalizowały w
Mistrzostwach w Biegu pod Górę
na Nartorolkach Vexa Przehyba
Uphill – z Gabonia na Przehybę.
Stary Sącz był partnerem
strategicznym imprezy.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Przed rozpoczęciem zawodów wręczono mundury bojowe jednostkom OSP
z terenu MiG Stary Sącz zakupione w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn.: „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny
Strażak” oraz mundury bojowe i sprzęt zakupiony w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego „Bezpieczna Małopolska 2016” dla jednostek nie należących do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Mundury oraz sprzęt wręczali: Leszek Zegzda - członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Ewa Zielińska – przewodnicząca
Rady Miejskiej w Starym Sączu oraz Kazimierz Gizicki – zastępca Burmistrza
Starego Sącza.
W Gminnych Zawodach wzięło udział 7 drużyn chłopięcych oraz jedna drużyna dziewcząt z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz, jedna drużyna z Biegonic,
3 drużyny z terenu Gminy Piwniczna Zdrój oraz 1 drużyna z Gminy Muszyna.
Jednostki startowały w trzech konkurencjach tj.: musztra, sztafeta pożarnicza oraz rozwinięcie bojowe. Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
Miasto i Gmina Stary Sącz. Grupa dziewczęca: I miejsce – OSP Moszczenica Wyżna. Grupa chłopięca: I miejsce – OSP Moszczenica Wyżna, II miejsce –
OSP Przysietnica, III miejsce – OSP Barcice. Gmina Muszyna. I miejsce – OSP
Muszyna Folwark. Gmina Piwniczna Zdrój. I miejsce – OSP Łomnica, II miejsce
– OSP Wierchomla, Poza konkurencją – OSP Piwniczna Zdrój.
Nagrody, dyplomy oraz medale wręczali: st. bryg. Paweł Motyka Zastępca
Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu, Ewa Zielińska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu, Paweł Banach, Komendant Gminny ZOSP
RP w Starym Sączu, Czesław Tomaszewski, Komendant Gminny ZOSP RP
Piwniczna Zdrój oraz Marian Wolak, Prezes OSP Biegonice. Głównym sędzią
Gminnych Zawodów był mł. bryg. Arkadiusz Nosal, Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP w Nowym Sączu. (red)
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