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W numerze m.in. Słowem naczelnego

Czy może być coś przyjemniejszego niż jazda na rowerze bezpieczną ścież-
ką pośród pięknych krajobrazów? Jeżeli ktoś odpowie twierdząco, możemy 
być pewni, że nie wybrał się jeszcze na przejażdżkę nową trasą rowerową 
EuroVelo 11, która jest już w zasięgu „ręki”. 

Jazda na rowerze w połączeniu z odpowiednią dietą może przyczynić się 
do zredukowania masy tłuszczowej. Jednostajna, średnio intensywna jazda 
ze stałą prędkością to trening aerobowy (tlenowy), w czasie którego energię 
potrzebną do wykonywania pracy organizm czerpie bezpośrednio z tkanki 
tłuszczowej. Skutkiem ubocznym takiego treningu jest przyspieszony meta-
bolizm oraz poprawa wytrzymałości i wydolności. Wystarczy godzina spokoj-
nej jazdy aby spalić jednego pączka, czyli 400 kalorii.

Ale to nie wszystko. Regularne przejażdżki pozwalają obniżyć poziom „złe-
go” cholesterolu i podwyższyć „dobry”. Równy, jednostajny wysiłek sprawia, 
że zwiększa się pojemność płuc, krew jest dotleniona, a serce lepiej pracu-
je. Wzrasta wytrzymałość i siła mięśni. Rower normalizuje poziom cukru we 
krwi i chroni przed miażdżycą. Wystarczy wsiąść na rower aby zadbać o od-
żywienie i dotlenienie chrząsek stawowych, dzięki czemu zapobiegniemy 
zmianom zwyrodnieniowym czy osteoporozie. Jazda na rowerze sprzyja ró-
nież podniesieniu odporności immunologicznej, spowalnia starzenie się or-
ganizmu, poprawia myślenie, koncentrację oraz refleks. Wyzwala przy tym 
endorfiny, czyli hormony szczęścia wprowadzając nas „po drodze” w błogie 
samopoczucie. Czy może być lepiej? 

 

Wojciech Waliszewski
red. naczelny Kuriera Starosądeckiego
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48. sesja Rady Miejskiej 

Kolejne ważne inwestycje 
za ponad 80 mln zł.

48 sesję Rady Miejskiej zdomi-
nowały sprawy finansowe 

i inwestycyjne. Zmiany w budżecie 
oraz w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej dotyczyły jednych z najwięk-
szych inwestycji, które Gmina Stary 
Sącz wkrótce rozpocznie. Mowa jest 
o przebudowie i rozbudowie „Galerii 
pod 5” na potrzeby Centrum Kultu-
ry i Sztuki im. Ady Sari i budowie hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Starym Sączu. Przypomnijmy, 
że te inwestycje włączone w program 
rewitalizacji zostaną dofinansowane 
przez Urząd Marszałkowski w Krako-
wie z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego 5 368 912,35 zł (sala spor-
towa, kosztorys inwestorski 7 168 
229,84 zł) i 5 199 736,09 zł („Ga-
leria pod 5”, kosztorys inwestorski  
9 180 060,28 zł).

Burmistrz Jacek Lelek w sprawoz-
daniu poinformował o kolejnych pie-
niądzach pozyskanych do gminnego 
budżetu. Tym razem z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
dofinansowanie budowy ronda w cią-
gu drogi wojewódzkiej i drogi do Strefy 
Aktywności Gospodarczej (ul. Kardyna-
ła Wyszyńskiego). – To jest inwesty-
cja o znaczeniu subregionalnym. Do-
finansowanie to prawie 5 mln złotych, 
a nasz wkład w to zadanie to 1,6 mln 
zł. To nie tylko komunikacja z naszą 
strefą gospodarczą, ale też z terena-
mi inwestycyjnymi na południe od sta-

wów. W tym momencie front ro-
bót na różnych polach, licząc już 
realizowane budowy, te z ogło-
szonymi przetargami i te, na któ-
re mamy zapewnione dofinan-
sowanie, to 83 mln złotych przy 
kwocie dofinansowania 48 mln 
– podkreślał burmistrz Jacek 
Lelek.

Ogłoszony jest między innymi 
przetarg na budowę kanalizacji 
na ul. Bazielicha i Dunajcowej 
i przetarg na tzw. inżyniera kon-
traktu. Wielkość zadania spra-
wia, że jest potrzeba szczególnego 
nadzoru nad tą inwestycją, bo Bazie-
licha i Dunajcowa to część inwestycji 
budowy sieci kanalizacyjnej w zachod-
niej części Starego Sącza, ale wyłączo-
na z głównego przetargu. Rozstrzygnię-
ty jest przetarg na remont oraz bieżącą 
konserwację nawierzchni bitumicz-
nych dróg gminnych będących w ad-
ministracji gminy Stary Sącz. Gmina 
przeznaczy na to 307 tys. zł, ale to nie 
wszystkie pieniądze na drogi, bo przy-
gotowywany jest przetarg na remont 
14 odcinków dróg gminnych o łącznej 
długości 2 km w Gaboniu, Moszcze-
nicy Wyżnej i Niżnej, Barcicach, Skru-
dzinie, Woli Kroguleckiej, Myślcu, Ga-
boniu Praczce, Gołkowicach Dolnych 
i Górnych i Łazach Biegonickich.

Kolejne złożone wnioski o dofinanso-
wanie – m.in. na budowę boiska wie-

lofunkcyjnego w Barcicach Dolnych 
(z programu LIDER Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich), remont ul. Lip-
skiej w Starym Sączu (z Ministerstwa 
Infrastruktury), do Programu Ograni-
czenia Niskiej Emisji (wymiana pieców 
(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej), zakup 
sprzętu dla strażaków z programu bez-
pieczna Małopolska.

Dużą część sesji radni poświęcili na 
wizytę w terenie na inwestycjach: oglą-
dali bardzo zaawansowane budowy 
sali gimnastycznej w Gaboniu i ośrod-
ka zdrowia w Gołkowicach, enklawę 
przyrodniczą Bobrowisko i rodzinny 
Park Rozrywki Labiland w Skrudzinie. 
Ta ostatnia inwestycja to inicjatywa 
prywatna, ale na terenie dzierżawio-
nym od samorządu i świetnie wpisują-
ca się w rekreacyjne i turystyczne in-
westycje w Gminie Stary Sącz. (RKA) 
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Jeszcze przez niespełna miesiąc, do 
15 maja, rolnicy mogą wnioskować 

o dopłaty bezpośrednie, w tym roku 
obowiązkowo przez internet. ARiMR 
apeluje, by nie czekać z przesłaniem 
deklaracji do ostatniego dnia naboru. 

Jeszcze przez niespełna miesiąc, 
do 15 maja, rolnicy mogą wnioskować 
o dopłaty bezpośrednie, w tym roku 
obowiązkowo przez internet. ARiMR 
apeluje, by nie czekać z przesłaniem 
deklaracji do ostatniego dnia naboru.

– Małopolska jest wprawdzie w czo-
łówce krajowej pod względem ilości 
złożonych wniosków, ale jeszcze spo-
ro ich brakuje. Do 20 kwietnia zare-
jestrowano 75 tysięcy, a rokrocznie 
w naszym województwie o płatności 
wnioskuje ok. 119 tys. rolników. Z do-
świadczenia wiemy, że teraz rolnicy 

rozpoczęli prace polowe i biurokrację 
pozostawiają na ostatnie dni, tuż przed 
zakończeniem terminu, który upływa 
15 maja. – mówi dyrektor Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Krakowie, Adam Ślusarczyk. – Wów-
czas mogą pojawić się w biurach po-
wiatowych kolejki chętnych do skorzy-
stania z pomocy technicznej naszych 
pracowników. Chcemy tego uniknąć. 
Dlatego do końca kampanii, czyli do 
15 maja, biura są czynne codziennie 
do godz. 1800. Tylko w długi weekend, 
od 30 kwietnia do 4 maja, będziemy 
pracować od 730 do 1530.

Rolnicy, którzy nie mają dostępu do 
internetu mogą skorzystać ze stano-
wisk komputerowych przygotowanych 
dla wnioskodawców we wszystkich 
biurach powiatowych Agencji w całym 
kraju. 

Osobom, które nie radzą sobie z wy-
pełnieniem e-wniosku o płatności po-
mocą służą eksperci z Ośrodków Do-
radztwa Rolniczego. Rolnicy, którzy 
złożą wnioski po 15 maja, ale nie póź-
niej niż do 11 czerwca br., będą mieli 
obniżone należne im płatności o 1 pro-
cent za każdy roboczy dzień opóźnie-
nia. Zmiany do już złożonego wniosku 
można składać bez żadnych sankcji fi-
nansowych do 1 czerwca. (RP)

Rolniku, złóż eWniosek 
jak najszybciej

Na rozbudowę szkoły 
w Barcicach marszałek 
województwa dołoży  
1,5 miliona złotych

Komisja oceniająca nasz wnio-
sek konkursowy dostrzegła za-

sadność rozbudowy szkoły i doceniła 
przygotowanie do inwestycji i pozwo-
lenie na budowę. Dotacja pochodzi 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego. 

To kolejny ważny społecznie projekt  
gminy Stary Sącz, którego realizacja 
może rozpocząć się jeszcze w tym roku. 
W ramach tej inwestycji szkoła w Barci-
cach poszerzy się o cztery sale lekcyjne 
wraz z zapleczem socjalnym (po dwie 
sale na kondygnacji). Dodatkowo prze-
budowa obejmie ułatwienia dla osób 
niepełnosprawnych. Na wszystkie kon-
dygnacje będzie można dostać się win-
dą. Wejdziemy do niej z głównego wej-
ścia do budynku. Projekt obejmuje też 
częściową przebudowę istniejących sal 
lekcyjnych na potrzeby pracowni che-
micznej, fizycznej i plastycznej. Koszto-
rys całości to 2 mln 88 tys. zł. Program 
rewitalizacji prócz zmian w przestrzeni 
ma nieść ze sobą efekty społeczne, na 
przykład większe i lepsze uczestnictwo 
w kulturze, poprawę zdrowia i promocję 
aktywnego trybu życia przez dostęp do 
infrastruktury sportowej czy poprawę 
jakości i warunków nauczania. (red) 
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ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ KOSZT 
ZADANIA

KWOTA 
DOFINANSO-

WANIA

Enklawa Przyrodnicza Bobrowisko na stawach 1 340 000 zł 1 000 000 zł

Termomodernizacja budynku Szkoły w Barcicach 1 120 670 zł 528 778 zł

Budowa ścieżek rowerowych na Miejskiej Górze 2 160 000 zł 1 200 000 zł

Budowa boiska z placem zabaw w Gołkowicach Dolnych 380 500 zł 190 000 zł

Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej 2 420 760 zł 879 000 zł

Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej 6 622 000 zł 4 966 000 zł

Rozbudowa Szkoły nr 1 o Halę Sportową 7 168 229 zł 5 368 912 zł

Budowa sali gimnastycznej w Gaboniu 2 100 000 zł 1 050 000 zł

Budowa sali gimnastycznej w Moszczenicy 1 980 000 zł 990 000 zł

Ochrona powietrza. Wymiana pieców węglowych na gazowe 1 820 000 zł 1 695 000 zł

Rozbudowa Szkoły w Barcicach 2 822 600 zł 1 479 372 zł

Przebudowa dróg ulica Trakt św. Kingi i ulica Papieska 6 740 567 zł 2 997 000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Sączu 27 450 000 zł 13 363 310 zł

Budowa dworca autobusowego Park&Ride 9 789 000 zł 7 450 300 zł

Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sarii  
w Starym Sączu

9 180 060 zł 5 199736 zł

Europejski Fundusz Rozwoju –Odkrywamy zatarte ślady historii 250 000 zł 214 600 zł

RAZEM 83 344 386 zł 48 572 008 zł
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Pod koniec roku skorzystamy już 
z przebudowanych Traktu św. Kin-

gi i ul. Papieskiej – przebudowanych 
gruntownie, ponieważ umowa zobo-
wiązuje wykonawcę do komplekso-
wych robót obejmujących m.in. budo-
wę chodników, oświetlenia i ścieżki 
rowerowej.

Ul. Trakt św. Kingi od skrzyżowania 
z drogą krajową do torów i ul. Papieską, 
czyli prawie dwa kilometry nowej na-
wierzchni plus całą potrzebną infrastruk-
turę wykona Przedsiębiorstwo Budowla-
no-Usługowe ZIBUD z Kamienicy. Dzisiaj 
stosowną umowę podpisali burmistrz Ja-
cek Lelek i Grzegorz Zając właściciel fir-
my. Koszt budowy to 6 740 567 zł. Trzy 
miliony złotych na remont tych dróg gmi-
na Stary Sącz pozyskała z ministerialne-

go Programu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej na lata 
2016–2019. Samorząd ma już prome-
sę, czyli dokument potwierdzający przy-
znanie dotacji na to zadanie. 

Prace obejmują położenie nowej na-
wierzchni, budowę chodnika, ścieżki 
rowerowej, zatoki postojowej, budowę 
i rozbudowę skrzyżowań, zjazdów pu-
blicznych, zjazdów indywidualnych, ka-
nalizacji deszczowej oraz oświetlenia 
ulicznego i powinny się zakończyć na 
przełomie listopada i grudnia. Do zadań 
wykonawcy należeć będzie też przebu-
dowa i zabezpieczenie sieci elektroener-
getycznej, sieci teletechnicznej oraz sieci 
gazowej, a nawet wycinka drzew kolidu-
jących z inwestycją oraz niezbędne pra-
ce rozbiórkowe. (RKA)

Umowa na przebudowę Traktu  
św. Kingi i ul. Papieskiej podpisana 

Szybsza likwidacja 
szkód łowieckich

Przedstawiciele Nadleśnictwa 
Stary Sącz, sołtysi, przewodni-

czący osiedli i członkowie kół ło-
wieckich działających w naszej gmi-
nie spotkali się, by omówić zmiany 
w ustawie Prawo łowieckie – szcze-
gólnie zmiany przepisów dotyczą-
cych szacowania szkód łowieckich.
   Z racji ukształtowania terenu i dużej 
lesistości gminy Stary Sącz, coroczne 
szkody wyrządzone przez dziki, sar-
ny czy jelenie stanowią poważne wy-
zwanie dla rolników oraz myśliwych, 
regulujących ich populację. Szkody to 
przede wszystkim zniszczenia w obrę-
bie upraw zbóż i ziemniaków oraz łąk 
i pastwisk. Największych zniszczeń 
bezsprzecznie dokonują dziki, ale też 
sarny i jelenie. Spotkanie otworzył 
burmistrz Jacek Lelek, podkreślając 
przede wszystkim konieczność współ-
pracy pomiędzy nadleśnictwem, rol-
nikami oraz łowczymi i konieczność 
maksymalnie skróconego czasu po-
stępowania odszkodowawczego, by 
rolnicy mogli jak najszybciej zlikwido-
wać powstałe szkody. Spotkanie po-
prowadził nadleśniczy Paweł Szczy-
gieł, który nakreślił ramy współpracy 
przy szacowaniu szkód oraz niezbęd-
ne do tego procedury. Obowiązek sza-
cowania szkód łowieckich, według 
nowej ustawy, ciąży na przedstawi-
cielach gminy (sołtysów oraz prze-
wodniczących osiedli) oraz osobach 
z kół łowieckich, które w ramach ko-
misji szacujących dokonują oględzin 
miejsca powstania szkody, konsultu-
ją z rolnikami sposób likwidacji oraz 
sporządzają odpowiednią dokumen-
tację z przeprowadzonego w terenie 
postępowania.

Szkodę rolnik zgłasza w Urzędzie 
Miejskim w Starym Sączu. W ciągu 
trzech dni zostaje skoordynowana 
i umówiona z nim komisja szacująca 
straty, składająca się przedstawiciela 
jednostki pomocniczej gminy (sołec-
twa bądź osiedla) oraz osoby upoważ-
nionej z ramienia koła łowieckiego. 
Oględziny odbywają się w ciągu mak-
symalnie siedmiu dni od dnia złożenia 
wniosku do Urzędu Miejskiego. De-
klaracje wzajemnej współpracy po-
między sołtysami, przewodniczącymi 
osiedli, myśliwymi i Nadleśnictwem 
Stary Sącz, skupiały się na wypraco-
waniu takich rozwiązań, by od dnia 
stwierdzenia szkody do dnia wypłaty 
odszkodowania lub likwidacji szkody 
minął jak najkrótszy okres.  (red) 

Weszła w życie ustawa o zwiększeniu ochrony 
prawnej zwierząt
Od 19 kwietnia 2018 r. obowiązują przepisy ustawy przygotowanej przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwości w reakcji na liczne przypadki znęcania się nad zwie-
rzętami oraz szokujące przykłady bestialskiego uśmiercania zwierząt. Pakiet 
zmian w ustawie o ochronie zwierząt oraz w Kodeksie karnym pozwoli prze-
ciwdziałać takim brutalnym zachowaniom.

Ustawa przewiduje zwiększenie kar za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad 
nimi z 2 do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku czynu dokonanego ze 
szczególnym okrucieństwem kara wzrosła do 5 lat. Obligatoryjne, a więc nie-
uchronne dla sprawcy, stało się orzekanie przez sąd nawiązki, w wysokości 
od 1 000 zł do 100 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt. Do tej pory 
sąd mógł, ale nie musiał, orzec nawiązkę w granicach od 500 do 100 000 zł. 
Orzekano ją średnio w 39 proc. skazań, przy czym w 88 proc. kwota nawiązek 
nie przekraczała 1 000 zł. W ostatnich pięciu latach nawiązkę w wysokości od  
5 000 do 10 000 zł orzeczono dwa razy, natomiast od 10 000 do 20 000 zł – 
zaledwie raz. Zwiększenie sankcji karnej za znęcanie się nad zwierzętami ma za 
zadanie odstraszanie potencjalnych sprawców. Podniesienie górnej granicy kary 
do 5 lat za czyn dokonany ze szczególnym okrucieństwem ujednolica także sys-
tematykę kar w ochronie zwierząt, gdyż w ustawie Prawo łowieckie już od 1995 
r. kara za różne formy kłusownictwa i polowania niezgodnie z przepisami (np. 
w okresie ochronnym) wynosi do 5 lat pozbawienia wolności. (WW) 

InFORMACjE
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A to ciekawe...

Co siódmy emeryt regularnie pomaga 
finansowo rodzinie
Dwóch na pięciu emerytów pomaga finansowo swo-
im bliskim. Ze względu na wyższe emerytury częściej 
swoimi pieniędzmi dzielą się mężczyźni. Średnia 
kwota miesięcznej, zazwyczaj bezzwrotnej 
pomocy, wynosi 430 zł – wynika z ba-
dania przeprowadzonego na zlecenie 
BIG InfoMonitor. Co piątemu emery-
towi zdarzyło się też coś kupić ro-
dzinie na raty, a trzech na stu se-
niorów pożycza pieniądze, aby dać 
je dzieciom lub wnukom. 

Żeby pomagać, trzeba mieć z czego. 
W Polsce osób żyjących z emerytury lub ren-
ty jest 8,9 mln. Gospodarstwa domowe emerytów 
i rencistów stanowią 35 proc. z 13,5 mln prywatnych go-
spodarstw domowych. Według danych GUS z emerytu-
ry na przeciętnym krajowym poziomie około 2,13 tys. zł 

brutto lub niższym utrzymuje się ponad połowa osób uzy-
skujących świadczenia. Z ZUS świadczenia powyżej śred-
niej otrzymuje około 36 proc. emerytów, z czego w przy-
padku około 330 tys. jest to kwota w granicach 4 tys. zł 
i więcej. 

Zdecydowanie częściej skorzy do pomocy są mężczyź-
ni, co wynika z ich lepszej sytuacji finansowej. Według-
GUS połowa mężczyzn w 2016 r. pobierała emeryturę 

w wysokości do 2 302 zł brutto, podczas gdy po-
łowa kobiet – w wysokości do 1 591 zł brut-

to. Biorąc pod uwagę, że przeciętna eme-
rytura to na rękę niewiele ponad 1 600 
zł, średnia kwota deklarowanej pomocy 
robi wrażenie, bo wynosi 430 zł. 

Co piątemu emerytowi zdarzyło się 
kupić na raty coś dla rodziny, a 7 proc. 

wziąć pożyczkę w celu sfinansowania pre-
zentu z okazji jakiejś uroczystości rodzinnej, 

jak chrzest, komunia czy wesele. 3 proc. poży-
cza, żeby pomóc rodzinie. Na co idą pieniądze z takie-

go kredytu? Najczęściej na bieżące wydatki wspieranej 
osoby, remont oraz zakup wyposażenia domu w postaci 
sprzętu AGD, elektronicznego lub mebli. (red) 

Dobiegają końca prace przy bu-
dowie zapowiadanej oryginalnej 

ścieżki przyrodniczej „Enklawa przy-
rodnicza Bobrowisko” na stawach. 
Na razie musimy uzbroić się w cierpli-
wość, bo pomosty nie są jeszcze go-
towe, ale w połowie maja obiekt po-
winien być już dostępny dla turystów 
i mieszkańców. Na razie postęp prac 
sprawdzali radni miejscy. 

Czy pomosty długości ponad 400 
metrów i niezwykłe konstrukcje czatow-
ni dorównają popularnością platformie 
na Woli Kroguleckiej? Mają na to wiel-
kie szanse. Dofinansowanie do budo-
wy tej inwestycji w wysokości 1,5 mln 
zł, czyli około 85% kosztów pochodzi 
z Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego. 

– Wytyczony szlak chroni przyro-
dę, bo ukierunkowuje i kontroluje ruch 
w obszarze niezagospodarowanych do-
tąd stawów. – podkreśla wiceburmistrz 
Kazimierz Gizicki. – To będzie moim 
zdaniem wielka atrakcja turystyczna. 
Park rekreacyjny „Stawy”, rozbudowa-
ny w tym roku park linowy Lemur, en-
klawa przyrodnicza, planowane tam 
inwestycje prywatne, tereny dla wędka-
rzy, a wreszcie trasy Eurovelo 11 i Velo-
Dunajec i kładka rowerowa na Popra-
dzie tworzą nam idealny kompleks do 
rodzinnej rekreacji i wypoczynku. (RKA) 

Czy enklawa Bobrowisko dorówna sławie 
widokowego ślimaka w Woli Kroguleckiej ?
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Nie od dziś wiadomo, że odpowiednie zagospodarowa-
nie potencjału osób starszych niesie ze sobą wartość dla 
gospodarki i społeczeństwa. Co zrobić, żeby aktywność se-
niorów nie kończyła się wraz z przejściem na emeryturę? 
W Starym Sączu ruch seniorski jest jeszcze „młody”, ale 
ma za sobą spore sukcesy. Fundacja Rozwoju Sądecczy-
zny z pomocą samorządu powołała w 2016 r. Uniwersytet 
III Wieku, gmina Stary Sącz dołączyła do programu Ogólno-
polskiej Karty Seniora, niebawem powstanie też Rada Se-
niorów. Zielone światło dała już Rada Miejska w Starym Są-
czu, która jednogłośnie przyjęła uchwałę intencyjną. Taka 
inicjatywa wyszła od samych seniorów skupionych w Staro-
sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

To oczywiście nie koniec. W kwietniu 
urząd miejski rozstrzygnął konkurs na 
realizację zadań publicznych z za-
kresu działalności na rzecz osób 
w wieku emerytalnym. Projekt „Ak-
tywność Seniorów sposobem na 
przeciwdziałanie marginaliza-
cji osób starszych w gminie Stary 
Sącz” złożony przez Fundację Roz-
woju Sądecczyzny dostanie 30 000 
zł, zadanie „Seniorzy Seniorom” za-
proponowane przez Stowarzyszenie 
Miasto Świętej Kingi 11 000 zł, Sto-
warzyszenie „Szafirki” na projekt „Senior 
przyjacielem Seniora” 5 000 zł, a znana ze 
wspierania seniorów Fundacja Będzie Dobrze na 
projekt „Aktywny Senior” otrzyma 4 000 zł.

Ważnym elementem starosądeckiej polityki senioralnej 
z pewnością będzie dzienny dom opieki dla seniorów, który 
powstanie w dawnej siedzibie Powiatowego Młodzieżowe-
go Domu Kultury przy ul. Daszyńskiego. Stary Sącz odku-
pił budynek z działką od Starostwa Powiatowego w Nowym 
Sączu za kwotę 400 tys. zł z przeznaczeniem właśnie na 
ten cel. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców 
Starosądecczyzny i Limanowszczyzny w ramach tegorocz-
nego wojewódzkiego Budżetu Obywatelskiego do realiza-
cji został wybrany projekt „Aktywne społeczeństwo”, który 
zakwalifikował się na drugim miejscu z liczbą 2 641 odda-
nych głosów. W ramach projektu mieszkańcy gminy Stary 
Sącz będą mogli brać udział w zajęciach z fitness, siłowni, 
aqua-aerobiku, pilatesu, gimnastyki korekcyjno-kompen-
sacyjnej dla dzieci. Dodatkowo będą prowadzone zajęcia 
ze zdrowego stylu życia, odżywiania się, zajęcia manualne 
dla dzieci w ramach aktywnego spędzania czasu wolnego, 
jak również zajęcia z decoupage'u i florystyki. W ramach 
zadania sala fitness/siłowni zostanie w pełni wyposażona 
w stosowny sprzęt, sprzęt do rehabilitacji, gimnastyki ko-
rekcyjnej, sala dla dzieci z grami planszowymi, bilardem, 
stołami do tenisa. Zostanie w pełni wyposażona kuchnia 
oraz sala kinowa ze sprzętem RTV. Wartość projektu to 
313 987,00 zł. Swoje głębokie uznanie dla zaangażowania 
mieszkańców w głosowanie i chęć realizacji swoich potrzeb 
wyraziła również Przewodnicząca Sejmiku Województwa 
Małopolskiego – Urszula Nowogórska. Fundacja Rozwoju 
Sądecczyzny uzyskała już niezbędne rekomendacje do re-
alizacji zadania, które zacznie się od początku maja. W bu-

dynku swoją siedzibę będzie miał również Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, który swoją działalność rozpoczął w 2016 
roku i zainicjował wiele działań proseniorskich. Co roku za-
chwyca nas wielką różnorodnością proponowanych zajęć, 
tak aby każdy Senior znalazł coś dla siebie. 

– Polityka senioralna jest dla mnie i dla całego Starego 
Sącza bardzo ważna – podkreśla burmistrz Jacek Lelek. – 
Stąd bogata przez cały rok w Starym Sączu oferta wyda-
rzeń kulturalnych, stąd dbałość o biblioteki i wiejskie świe-
tlice, które są miejscem spotkań seniorów i szereg różnych 
inicjatyw. Chcemy włączać seniorów w procesy decyzyjne, 
zachęcić do wyjścia z domu, korzystać z ich wiedzy i do-
świadczenia. Dobrze, że powstanie Rada Seniorów i będzie 
takim organem doradczym i opiniotwórczym. Stary Sącz 
chce być lepszy mądrością osób doświadczonych. Dlatego 
zachęcam wszystkich do korzystania z prawa do współde-
cydowania o tym, jak gmina ma funkcjonować i wyglądać. 
(red) 

Seniorzy to skarb
Według Eurostatu (europejskiego odpowiednika naszego Głównego Urzędu Statystycznego) w 2060 roku bę-
dziemy jednym z najstarszych społeczeństw Europy. Aż 33 proc. Polek i Polaków osiągnie tzw. trzeci wiek (65+).
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Są-
czu prowadzi wielokierunkową działalność mająca 
na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych 
osób, rodzin, doprowadzenie – w miarę możliwości –
do życiowego usamodzielnienia, integracji ze środowi-
skiem oraz umożliwienie osobom, rodzinom przezwy-
ciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są 
w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych upraw-
nień, zasobów i możliwości. 

W ramach prowadzonej działalności Ośrodek wyko-
nuje zadania własne gminy, zadania o charakterze obo-
wiązkowym oraz zadania zlecone z zakresu admini-
stracji rządowej lub w drodze innych ustaw. W 2017 r. 
ośrodek udzielił m.in. następujących świadczeń:

Zasiłek stały – zadanie własne gminy o charakterze 
obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt 19). Świadczenie 
przysługuje:

• pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, cał-
kowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 
niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niż-
szy od kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej,

• pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, cał-
kowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 
niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również 
dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryte-
rium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek ustala się w wysokości:
• w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 

różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby 
samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, 
z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 
604 zł,

• w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między 
kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a do-
chodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcz-
nie. W 2017 r. pomocą w tej formie zostało objętych 
90 osób. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 490 
zł miesięcznie. Średni okres pobierania świadczenia – 
10 miesięcy. Wydatki finansowane są w 100% z dotacji 
Wojewody.

Zasiłek okresowy - zadanie własne gminy o charakte-
rze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt 4). Świadczenie 
przysługuje w szczególności ze względu na długotrwa-
łą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość 
utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z in-
nych systemów zabezpieczenia społecznego:

• osobie samotnie gospodarującej, której dochód 
jest niższy od kryterium dochodowego osoby sa-
motnie gospodarującej,

• rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium 
dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:
• w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do 
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Nowa siedziba – nowe zadania

Nowa siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu jest w pełni 
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych 



wysokości różnicy między kryterium dochodowym 
osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej 
osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyż-
sza od 634 zł.

• w przypadku rodziny – do wysokości różnicy mie-
dzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem 
tej rodziny.

W 2017 r. pomocą w tej formie objęto 297 rodzin. 
Średnia wysokość miesięcznego świadczenia wyniosła 
286 zł, a średni okres pobierania to 5 miesięcy. 

Zasiłek celowy – zadanie własne gminy o charakterze 
obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 i pkt 15). 
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może 
być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być 
przyznany w szczególności na pokrycie części lub ca-
łości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opa-
łu, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowe-
go, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także 
kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany 
również osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wy-
niku zdarzenia losowego lub klęski ekologicznej lub 
żywiołowej.

Pomocą w formie zasiłków celowych 
w 2017 r. zostało objętych 325 osób. 
Średnia wysokość świadczenia wy-
niosła 358,00 zł. Świadczenie jest 
wypłacane jednorazowo.

Posiłek dla dzieci i młodzieży 
w okresie nauki w szkole (art. 17 
ust. 1 pkt 14 i pkt 3).

Pomocą w formie posiłku 
w roku 2017 objętych zostało 
593 dzieci. Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Starym Sączu prowadzi 
dożywianie w formie:

• gorącego posiłku dla uczniów 
w szkołach. Od 2017 r. funk-
cjonuje gminna stołówka central-
na obsługująca 6 szkół w gminie: 
w Przysietnicy, w Moszczenicy Niżnej, 
w Popowicach, w Gołkowicach, Szkoła nr 2 w Sta-
rym Sączu, oddział przedszkolny w Barcicach. Po-
zostałym szkołom w gminie posiłki przygotowują 
ajenci wyłonieni w przetargu publicznym.

• zakupu artykułów spożywczych. Mieszkańcy gmi-
ny mogą korzystać z artykułów spożywczych naby-
wanych w wyłonionym poprzez zapytanie ofertowe 
sklepie. Dzienna stawka to 4,00 zł na osobę.

• gorącego posiłku dla osób dorosłych. Miesz-
kańcy gminy mogą także korzystać z jedne-
go ciepłego posiłku dziennie w jednym z lokali 
gastronomicznych.

Powyższe formy dożywiania kierowane są do osób, 
które spełniają kryterium dochodowe, tj. 951 zł mie-
sięcznie dla osoby samotnie gospodarującej albo 771 zł 
miesięcznie na osobę w rodzinie.

Wynikających z ustawy o systemie oświaty – stypendia 
szkolne. W 2017 roku rodzinom, których dochód na oso-
bę nie przekroczył 514,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecz-
nej przyznał 1 262 uczniom stypendia szkolne, w tym 
ze szkoły podstawowej 677 uczniom na łączną kwotę 

161 374 zł, z gimnazjów – 234 uczniom na łączną kwo-
tę 56 524 zł, ze szkół ponadgimnazjalnych i inne – 351 
uczniom na łączną kwotę 83 882 zł. 

Mieszkania chronione – zadanie własne gminy o cha-
rakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt 12) - nie 
realizowano tego świadczenia. Gmina Stary Sącz nie 
posiada mieszkań chronionych. Podjęto starania w kie-
runku zaadaptowania budynku byłej szkoły podstawowej 
w Popowicach lub budynku byłego OPS w Starym Sączu 
do tego celu. Dalsze prace uzależnione są od zmiany 
charakteru prawnego budynku – z funkcji oświatowej/
usługowej na mieszkalną, co pociąga za sobą zmianę 
planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina Sta-
ry Sącz podpisała umowę z Gminą Łabowa dotyczącą 
możliwości umieszczania mieszkańców Starego Sącza 
w mieszkaniu chronionym zlokalizowanym na terenie 
Gminy Łabowa w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Pomoc w formie przydzielania drewna opałowego. 
Mieszkańcom Gminy Stary Sącz Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej udzielał pomocy w formie przydzielania 
drewna opałowego z zasobów gminy, tj. po-

zyskiwanego w lasach komunalnych oraz 
pochodzących z usuwania zadrzewień 

na terenach stanowiących własność 
Gminy. Ośrodek przydziela drewno 
opałowe w oparciu o spełnienie 
kryterium dochodowego określo-
nego w ustawie o pomocy spo-
łecznej. Drewno opałowe wyda-
wane jest przez Miejski Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Sta-
rym Sączu. Przydzielono drewno 
opałowe 23 osobom (rodzinom), 

w tym: 20 osobom ze Starego Są-
cza oraz 3 osobom z sołectw. Przy-

dzielono łącznie 46 metrów bieżą-
cych drewna, po 2 metry bieżące na 

osobę (rodzinę).

domy Pomocy Społecznej – zadanie własne 
gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt 
16). W 2017 roku Ośrodek dopłacał ze środków wła-
snych gminy do pobytu 24 osób w Domach Pomocy Spo-
łecznej. Średnia miesięczna dopłata gminy do pobytu 
mieszkańca DPS wyniosła 2 100 zł. 

Wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ro-
dzin „Za życiem”. Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu uro-
dzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym 
upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą 
życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadcze-
nia w wysokości 4 000 zł, bez względu na dochód ro-
dziny. W 2017 roku wypłacono 2 świadczenia na kwotę 
8 000 zł. Wydatki finansowane były w 100% z dotacji 
Wojewody.

Ośrodek realizował także następujące ciekawe pro-
jekty współfinansowane ze środków zewnętrznych:

Projekt „Małopolska niania”
Świadczenie „Małopolska Niania” polega na wsparciu 

w Gminie Stary Sącz rodzin w godzeniu życia zawodowe-
go z rodzinnym poprzez pomoc w dofinansowaniu zatrud-
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nienia niani przez rodziców do opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3. Wysokość 
świadczenia Małopolska Niania wy-
nosi 1 500 zł miesięcznie i przy-
sługuje rodzicom pod warunkiem 
zatrudnienia niani w wymiarze 
nie mniejszym niż 35 godzin 
tygodniowo. Świadczenie Ma-
łopolska Niania przyznawane 
jest w trybie konkursowym tj. 
dla rodziców, którzy otrzyma-
ją najwięcej punków na liście 
rankingowej, do wyczerpania 
środków finansowych przezna-
czonych na ten cel. Liczba ro-
dzin objętych wsparciem: 5. Kwo-
ta udzielonego wsparcia: 15 000 
zł, w tym środki z dotacji – 10 000 zł, 
środki własne Gminy – 5 000 zł. 

Pomoc Żywnościowa PO PŻ
Pomoc Żywnościowa PO PŻ to dystrybucja pełnowar-

tościowych produktów żywnościowych z długotremino-
wym okresem spożycia. Dystrybucją żywności zajmu-
je się Fundacja „Będzie Dobrze”, która wydaje żywność 
z częstością raz na 2 miesiące. Żywność wydawana jest 
w budynku dworca PKP w Starym Sączu.

Żywność zwykle wydawana jest od września do kwiet-
nia następnego roku. Odpowiedni wniosek składa się 
w Ośrodku Pomocy Społecznej, który po pozytywnym za-
kwalifikowaniu wydaje skierowanie do udzielenia pomo-
cy PO PŻ. Asortyment to zróżnicowane produkty według 
określonej specyfikacji przydzielane ilościowo na człon-

ka rodziny. Przydział obejmuje aż 50.45 kg 
asortymentu na osobę. Program Operacyj-

ny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 (PO 
PŻ) jest krajowym programem opera-

cyjnym współfinansowanym ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Najbar-
dziej Potrzebującym. Liczba rodzin 
objętych programem: 265.

Wynikających z ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci 
(500+). Świadczenie wychowawcze 
otrzymywać mogą rodzice, opieku-

nowie prawni (osoby ustanowione 
przez sąd opiekunami prawnymi dziec-

ka) lub opiekunowie faktyczni dziecka 
(opiekun faktyczny to osoba faktycznie 

opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do 
sądu z wnioskiem o adopcję dziecka). Świadcze-

nie na drugie i kolejne dziecko w wieku do ukończe-
nia 18. roku życia przysługuje niezależnie od dochodu. 
Wsparcie na pierwsze dziecko, tj. jedyne lub najstarsze 
dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, przysłu-
guje po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto 
miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1 200 zł netto na 
osobę w rodzinie, której członkiem jest dziecko niepeł-
nosprawne. W 2017 roku wypłacono 39 609 świadczeń 
na kwotę 19 736 343,73 zł.

Informacji na temat poszczególnych świadczeń udzie-
lają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Do tematu powrócimy w kolejnym numerze Kuriera Sta-
rosądeckiego. (WW)

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Starym Sączu

W zakresie pracy tej komisji jest 
przede wszystkim funkcjonowanie 
i finansowanie jednostek organiza-
cyjnych gminy działających w ob-
szarze polityki społecznej. Komisja 
Zdrowia i Opieki Społecznej ściśle 
współpracuje z Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej, Placówką Wsparcia 
Dziennego czy Komisją Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
(opiniuje na przykład Gminny Pro-
gram Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi). 

Jak każda komisja opiniuje też pro-
jekty innych uchwał, rozpatruje i opi-
niuje bieżące sprawy i wnioski.

 – Opiniujemy też sprawy inwesty-
cji z zakresu działania naszej komi-
sji i  cieszymy się z inwestycji nowej 
siedziby OPS – podkreśla przewodnicząca Komisji Elż-
bieta Łomnicka. – Świetne warunki do pracy, gdzie każ-
dy mieszkaniec może porozmawiać o trudnych sprawach 
w komfortowych warunkach, sam na sam z pracowni-
kiem socjalnym, są bardzo ważne. Muszę też podkreślić 
znakomitą pracę pani kierownik Jolanty Koszkul i jej eki-
py w placówkach przy ul. Bandurskiego i Osiedlu Słonecz-

nym. To odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, 
bardzo oddana swojej pracy. Dzieci chętnie korzystają 
z zajęć, półkolonii, ferii organizowanych przez placówkę, 
mają możliwość odrabiania tam lekcji. Rozmaitość zajęć 
i pomysłów i odpowiednie podejście do podopiecznych 
sprawia, że dzieci świetnie się tam czują. To kawał dobrej 
roboty. (RKA) 
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Rok 2017 był 
dla Ośrodka 

Pomocy Społecz-
nej w Starym Są-
czu bardzo uda-

ny. W listopadzie  
ubiegłego roku uda-

ło nam się zmienić siedzibę. Daw-
na, przy ulicy Batorego 15, nie da-
wała możliwości dalszego rozwoju. 
Szafy z aktami spraw były umiesz-
czane w każdym możliwym kącie. 
Ciasnota nie sprzyjała nawiązaniu 
bardziej bezpośrednich rozmów 
między pracownikami socjalnymi 
a klientami pomocy społecznej. 
Z powyższych względów kwestia 
poprawy warunków lokalowych 
była priorytetowa. Nowy budynek 
cechuje bliższa lokalizacja wzglę-
dem rynku, a więc łatwiej trafić do 
Ośrodka. OPS jest w pełni dostoso-
wany dla osób niepełnosprawnych, 
jest też budynkiem ekologicznym 
(ogrzewanym gazem), co jest istot-
ne, jeśli chodzi o zły stan powie-
trza w naszym mieście.

Warto też dodać, że ośrodek po-
mocy społecznej to tak naprawdę 
aglomerat różnych zadań. Oprócz 
podstawowej działalności, jaką 
jest pomoc społeczna – i wszyst-
kie działania określone w ustawie 
o pomocy społecznej, OPS realizu-
je też świadczenia rodzinne, świad-
czenia z funduszu alimentacyjne-
go, świadczenia wychowawcze, 
czyli Program „Rodzina 500+”, sty-
pendia szkolne,  dodatki mieszka-
niowe, współpracuje przy pomocy 
żywnościowej PO PŻ. Wszystko to 
wymaga odpowiedniej infrastruk-
tury na wysokim poziomie. W ostat-
nich latach teleinformatyzacja we 
wspomnianych obszarach wzro-
sła do bardzo wysokich poziomów. 
Wzrosły wymagania odnośnie ilo-
ści i terminowości sprawozdań. 
Wszystko to powoduje, że OPS myl-
nie kojarzony jeszcze niejednokrot-
nie z obsługą jedynie zmarginalizo-
wanych środowisk, jest w istocie 
i musi być prężnym, nowoczesnym 
biurem obsługującym lokalną spo-
łeczność w sposób masowy.

Nie poprzestajemy jedynie na 
zmianie lokalu. Ośrodek Pomocy 
Społecznej przystąpił do reorga-
nizacji pomocy społecznej. Celem 
reformy jest podniesienie jakości 
świadczonych usług głównie po-

przez profesjonalizację i efektyw-
niejszą obsługę osób i rodzin szu-
kających wsparcia.

Główny nacisk zostanie położo-
ny nie na dystrybucję świadczeń 
pieniężnych, ale rozwój pracy so-
cjalnej i usług społecznych rozu-
mianych jako udzielanie wspar-
cia w rozwiązywaniu problemów 
społecznych i przezwyciężaniu 
trudności.

Ustawa o pomocy społecznej 
określiła nieformalną strukturę 
ośrodków pomocy społecznej po-
przez przypisanie im zadań z za-
kresu własnego, jak i zadań zleco-
nych, nie określając jednocześnie 
zadań priorytetowych. Z tego po-
wodu, ale także w związku z po-
dejmowaniem przez ośrodki dodat-
kowych, pobocznych zadań, praca 
socjalna przez lata traciła na zna-
czeniu, natomiast rola pracownika 
socjalnego dryfowała w stronę pra-
cy urzędniczej, tj. do przyjmowania 
wniosków, prowadzenia postępo-
wań administracyjnych i wydawa-
nia decyzji.

Z powyższych względów niezwy-
kle istotne jest wprowadzanie no-
wych rozwiązań w pracy pracow-
ników socjalnych. Wyodrębnienie 
specjalistycznych zespołów pozwo-
li pracownikom socjalnym specjali-
zować się w danym obszarze pra-
cy z drugim człowiekiem np. pracy 
socjalnej czy usługach pomocy 
społecznej i jeszcze efektywniej 
pomagać innym, a jednocześnie 
usprawni funkcjonowanie samego 
ośrodka.

W Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Starym Sączu pośród grona pra-
cowników socjalnych zostaną wyło-
nione następujące zespoły:

• Zespół Administracyjny (wy-
dawanie decyzji, prace admi-
nistracyjne, obsługa wypłat),

• Zespół Pracy Socjalnej, (pra-
ca socjalna, kontrakty so-
cjalne, projekty socjalne),

• Zespół Świadczeń Społecz-
nych (przyznawanie świad-
czeń pieniężnych z po-
mocy społecznej: zasiłki 
stałe, okresowe, celowe oraz 
dożywianie),

• Zespół Usług Pomocy Spo-
łecznej (usługi opiekuńcze, 

domy pomocy społecznej, 
środowiskowy dom samo-
pomocy, schronienie dla 
bezdomnych).

Biura w Ośrodku zostały tak roz-
mieszczone, aby umożliwić zespo-
łom osobną pracę, co ułatwi wy-
mianę doświadczeń i przyczyni 
się do standaryzacji pracy. Klien-
ci Ośrodka z łatwością także trafią 
do odpowiedniego zespołu, gdyż 
wprowadzono jasne oznaczenia.

Realizacja powyższej reformy 
to jeden z priorytetów na bieżą-
cy i przyszły rok. W tym roku tak-
że rozszerzamy ofertę usług opie-
kuńczych dla samotnych osób 
starszych powyżej 75 roku życia 
w miejscu zamieszkania. Za zgo-
dą Rady Miejskiej w Starym Sączu 
będzie realizowany projekt socjal-
ny „Rodzina – nasze wspólne do-
bro”. Zaplanowano zorganizowa-
nie szeregu spotkań grupowych 
dla rodziców podczas wywiadó-
wek, będą także warsztaty dla na-
uczycieli na temat uwrażliwienia 
na problem przemocy i sposoby jej 
rozpoznawania. Podjęta będzie też 
kampania informacyjna dotyczą-
ca możliwości szukania wsparcia. 
Rozwijana będzie dalsza współ-
praca z gminnymi instytucjami, Ko-
ściołem i organizacjami pozarzą-
dowymi w omawianym temacie.

Warto też wspomnieć o skoko-
wym wzroście dystrybuowanych 
świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej, a dokładnie zasiłków 
okresowych. Ich wydatki znacz-
nie wzrosły w porównaniu z 2016 
r., co bez wątpienia przyczynia 
się do polepszenia dobrostanu 
starosądeczan.

Ośrodek podejmuje też wie-
le innych programów i projektów, 
chociażby projekt „Małopolska 
Niania”. O tym i innych przed-
sięwzięciach OPSu można prze-
czytać na nowej stronie Ośrodka  
www.starysacz.naszops.pl.

Serdecznie zapraszam do jej 
odwiedzenia.

Franciszek Tudaj
Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Starym Sączu
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Moda na rowery
Bezstresowo, przy szumie Popradu i otaczającej przyrody można już dojechać wytyczoną ścieżką rowerową 
z Barcic do Nowego Sącza. W każdy słoneczny weekend na trasie można spotkać setki rowerzystów, którzy z ra-
dością zwiedzają niedostępne dotąd miejsca. Zainteresowanie taką formą aktywnego wypoczynku jest już tak 
duże, że ścieżki rowerowe już teraz można uznać za turystyczny hit naszego regionu.

„Szlak Europy Wschodniej” czy-
li EuroVelo 11 (w skrócie EV11) to 
szlak rowerowy o długości około  
6 000 km przebiegający przez Norwe-
gię, Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, 
Polskę, Słowację, Węgry, Serbię, Ma-
cedonię i Grecję. Swój początek ma 
na Przylądku Północnym w Norwegii, 
a koniec w Atenach w Grecji. Jej ma-
łopolska część, określana mianem 
VeloNatura, łączy Kościelec (leżą-
cy na granicy z województwem świę-
tokrzyskim) z Muszyną (przy granicy 
ze Słowacją). Została poprowadzona 
m.in. przez najpiękniejsze tereny doli-
ny Popradu i Dunajca, Beskid Sądec-
ki i Pogórze. Rowerzyści mogą też do-
jechać do małopolskich uzdrowisk: 
Żegiestowa, Piwnicznej i Muszyny. 

Przez gminę Stary Sącz prowadzi 

22-kilometrowy odcinek EV11 z Bar-
cic do Wielogłów. Ścieżka  została 
wytyczona głównie przez tereny zie-
lone, malowniczą doliną Popradu, aż 
do mostu na ul. Węgierskiej. Przez 
Nowy Sącz trasa została wytyczo-
na prawym brzegiem Popradu i Du-
najca oraz lewym brzegiem Dąbrów-
ki Polskiej. Na wysokości ruin zamku 
królewskiego trasa pobiegnie pod 
mostem św. Heleny, a dalej wałem 
przeciwpowodziowym i kładką nad 
rzeką Kamienicą oraz po wałach aż 
do mostu na Łubince. Na terenie gmi-
ny Chełmiec „przeniesie się” na wały 
Dunajca.

Druga ścieżka rowerowa, VeloDu-
najec, która już powstaje, również 
przebiegać będzie przez gminę Sta-
ry Sącz doliną Dunajca (przetarg na 

odcinek Zabrzeż – Mostki, Gołko-
wice Dolne i Stary Sącz jest już roz-
strzygnięty). VeloDunajec „spotka” 
się z EuroVelo 11 na starosądeckich 
stawach. Łącznie w gminie powsta-
nie prawie 20 km nowych tras rowe-
rowych. Realizatorem projektu jest 
Zarząd Dróg Wojewódzkich. Na tere-
nie gminy Stary Sącz mają powstać 
dodatkowe Miejsca Obsługi Rowerzy-
stów oraz kładka na Popradzie, któ-
ra znacząco poprawi rowerowy kom-
fort komunikacyjny pomiędzy Nowym 
i Starym Sączem. 

Eksperci nie mają wątpliwości, że 
EV11 stanie się markowym produk-
tem turystycznym, rozpoznawanym 
zarówno w kraju, jak i za granicą, 
a Stary Sącz i nadpopradzkie gminy 
będą miały w tym swój udział. (WW)
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 Przez Stary Sącz przebiegają 
dwie najważniejsze w całym regio-
nie trasy rowerowe: Velo dunajec 
oraz Velonatura, czyli małopolska 
część EuroVelo 11. jakie korzyści 
może przynieść Gminie i miesz-
kańcom turystyka rowerowa?
Bardzo się cieszymy z tej inwe-
stycji, bo turystyka rowerowa jest 
modna. To szczególny trend, bo na 
rower można się wybrać całą rodzi-
ną. To otworzy dostęp do naszego 
miasta turystom, ale i mieszkańcy 
chętnie, jak widzę, korzystają z ro-
werowej infrastruktury. Kładka na 
Popradzie będzie taką wisienką na 
torcie w całej inwestycji i ułatwi 
dotarcie do naszego parku rekre-
acyjnego „Stawy”, na starosądec-
ki rynek, na nasze imprezy sporej 
grupie miłośników rowerów z No-
wego Sącza. Myślę, że zachęci też 
nową grupę osób do jazdy na ro-
werze. To na początek, bo przecież 
po zakończeniu projektów do Sta-
rego Sącza będzie można dostać 
się bezkolizyjnie rowerem z bardzo 
daleka od Podhala, z doliny Popra-
du i z Małopolski.

Przystań rowerowa w Barcicach 
cieszy się coraz większą popular-
nością. Czy infrastruktura rowero-
wa będzie się rozwijać?
Staramy się, gdzie tylko możliwe 
budować rowerowe ścieżki. Teraz 
takie trakty dla cyklistów powsta-
ną przy przebudowanych ulicach 

Trakt św. Kingi i ul. Papieskiej. Już 
teraz mamy w mieście ponad 2 km 
ścieżek rowerowych. Rower jest 
zdrowszy, ekologiczny, łatwy do 
zaparkowania. Podążamy za świa-
towym trendem. Dwa lata temu w 
centrum Kopenhagi liczba rowe-
rów przekroczyła już liczbę pojaz-
dów. Do Kopenhagi nam daleko, 
ale każdy metr ścieżki rowerowej 
cieszy. W Cyganowicach w ramach 
budowy Eurovelo 11 powstanie 
Miejsce Obsługi Rowerzystów. Do-
bra infrastruktura rowerowa za-
chęca do pozostawienia samocho-
du w domu.

Rowerzyści ze Starego i nowe-
go Sącza nieustannie pytają o 
kładkę nad Popradem. jak prze-
biegają prace nad tą niełatwą 
inwestycją?
Inwestycję prowadzi Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie, umo-
wa z wykonawcą jest podpisana, 
a plac budowy jest już przekaza-
ny. Myślę, że listopadowy termin 
oddania inwestycji jest realny i 
jeszcze w tym roku kładkę będzie 
można wypróbować. To wbrew po-
zorom duża inwestycja, ale wyko-
nawca ma doświadczenie w budo-
wie bardzo podobnych konstrukcji, 
w tym kładek pieszo-rowerowych. 
Już w tym momencie zaintereso-
wanie ścieżką po obu stronach Po-
pradu jest olbrzymie i widać, że te 
trasy mają sens. (RKA) 

3
Jacka Lelka – burmistrza Starego Sącza

Kładka rowerowa jeszcze 
w tym roku

Znakomita wiadomość dla wszyst-
kich rowerzystów. Do końca listo-

pada Stary Sącz i Nowy Sącz połączy 
130-metrowa kładka rowerowa nad 
Popradem. Inwestycja jest częścią 
powstającej na Sądecczyźnie euro-
pejskiej trasy EuroVelo 11 i uzupełni 
22-kilometrowy odcinek tej trasy łą-
czący Barcice i Wielogłowy. Koszt bu-
dowy kładki i dojazdów do niej to po-
nad 4,7 mln zł, z czego ponad 3,5 mln 
zł pokryją środki z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020. 

Inwestycję zrealizuje konsorcjum 
firm AZI-BUD Sp. z o.o. i Banimex Sp. 
z o.o. Umowę przedstawicielom wy-
konawców w obecności burmistrzów 
Jacka Lelka i Kazimierza Gizickiego 
przekazał Leszek Zegzda z zarządu 
województwa. W spotkaniu wzięli też 
udział przewodnicząca SWM Urszula 
Nowogórska i radny województwa Sta-
nisław Pasoń.

– W całej Małopolsce powstają ko-
lejne kilometry tras rowerowych.– pod-
kreśla Leszek Zegzda z zarządu wo-
jewództwa. Docelowo powstanie 8 
szlaków łączących najdalsze zakątki 
regionu. Również tu, na Sądecczyźnie 
prace idą pełną parą. Jeszcze w tym 
roku będzie gotowy 22-kilometrowy 
odcinek trasy EuroVelo 11 od Barcic, 
przez Stary i Nowy Sącz, aż do Wielo-
głów, którego fragment stanowi kładka 
nad Popradem. To kolejna inwestycja 
na Sądecczyźnie, jaką uda się zrealizo-
wać dzięki znaczącemu wsparciu środ-
ków unijnych, z regionalnego programu 
operacyjnego

Przekazana umowa obejmuje bu-
dowę 130-metrowej kładki rowerowej 
nad Popradem, łączącej Stary i Nowy 
Sącz oraz wykonanie ścieżek dojazdo-
wych do kładki o łącznej długości ok. 
1,8 km, które połączą ją z odcinkami 
tras rowerowych VeloDunajec i Euro-
Velo 11. Wartość inwestycji to ponad 
4,7 mln zł. 75% kosztów pokryją środ-
ki unijne z RPO WM 2014–2020. (RKA) 
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FESTIWALOWA SINUSOIDA
czyli jak SFMD zmieniał się przez lata, by szczęśliwie dotrzeć do 40 edycji

W 40 – letniej już historii Starosądeckiego Festiwalu 
Muzyki Dawnej bywały lepsze i gorsze okresy. Bywa-
ły lata prosperity i czasy bardzo trudne, kiedy organi-
zacja festiwalu wisiała na włosku albo wręcz festiwal 
nie mógł się odbyć. Młodszej publiczności, czyli takiej, 
która niedawno dołączyła do grona sympatyków sta-
rosądeckiego festiwalu odbywającego się w lipcowe 
wieczory zapewne trudno wyobrazić sobie różnorakie-
go typu uwarunkowania np. polityczne czy obyczajowe 
sprzed wielu lat. Z kolei starsza publiczność przecho-
wuje najpiękniejsze wspomnienia festiwalowych kon-
certów i spotkań, tracąc być może z upływem czasu 
zdolność do przywracania detali czy szczegółów. Te 
o wiele łatwiej zapamiętuje się spisując na bieżąco 
swoje wrażenia. Przywołajmy zatem fragmenty kilku 
recenzji, które pojawiały sie po festiwalu w pierwszych 
kilkunastu latach jego organizowania i przenieśmy się 
na chwilę do tamtych czasów...  

Młody festiwal w Starym Sączu

Wybór Starego Sącza na siedzibę nowego Festiwalu 
Muzyki Dawnej ma zatem głębokie uzasadnienie. Nie bez 
znaczenia dla organizatorów była zapewne malowniczość 
miasteczka, którego wąskie uliczki i zabytkowe domy 
ewokują spokojną atmosferę minionych stuleci, jakże 
przyjazną kontemplacji muzyki dawnych epok. 

Odbywający się od 3 do 6 lipca Festiwal zgromadził 
większość znanych w Polsce zespołów uprawiających 
muzykę preklasyczną: Cantores Minores Wratislavien-
ses pod kierunkiem Kajdasza, Capellę Cracoviensis pod 
kierownictwem Gałońskiego, Polskie Trio Renesansowe 
z Bydgoszczy i zespół Muzyki Dawnej z Wrocławia pod 
kierownictwem Sąsiadka. W programach koncertów mu-
zyka polskiego średniowiecza, renesansu i baroku sąsia-
dowała z dziełami Bacha, Händla, Vivaldiego i Corellego. 

Pierwszy Festiwal Muzyki Dawnej był swoistym spraw-
dzianem dla organizatorów i środowiska. Próbą, której 
wynik zadecydować miał o dalszych losach imprezy. To-
też, jeśli pragniemy mówić o obliczu festiwalu, musimy 
brać pod uwagę zarówno to, co zostało już urzeczywist-
nione, jak i zakrojone na szeroką skalę projekty na przy-
szłość. Układ programu I Festiwalu wskazywał wyraźnie, 
iż kierownik artystyczny Stanisław Gałoński nie pragnie 
bynajmniej zwęzić go do prezentacji muzyki polskiej. 
Przyszłe festiwale nie będą ograniczać się tylko do muzy-
ki dawnej, choć stanowić ona będzie nadal trzon imprezy. 
I Festiwal zorganizowany został wyłącznie siłami polskich 
wykonawców, co jednak było raczej wynikiem doraźnych 
okoliczności, nie zaś świadomym zamysłem organiza-
torów, którym marzy się impreza o prawdziwie europej-
skim charakterze, nastawiona na prezentację wybitnych 

wykonawców – zespołów i solistów. Ogromne powodze-
nie Festiwalu pozwala snuć jak najlepsze rokowania na 
przyszłość i wierzyć w urzeczywistnienie tych ambitnych 
planów.

Zainteresowanie imprezą przekroczyło wszelkie oczeki-
wania. Koncerty odbywające się w zabytkowych, pełnych 
barokowego przepychu wnętrzach kościoła ss. klarysek 
i kościoła parafialnego gromadziły potężne tłumy – po 
części turystów spędzających w Starym Sączu i jego prze-
ślicznych górzystych okolicach letnie wakacje (bardzo 
duży procent młodzieży!), po części mieszkańców Stare-
go i Nowego Sącza, zaciekawionych świetnymi kartami 
historii swojego miasta, a także po prostu spragnionych 
bezpośrednich kontaktów z muzyką. Zainteresowanie pu-
bliczności i zapał organizatorów – zwłaszcza Gałońskiego 
– złożyły się w sumie na niepowtarzalny, pełen entuzja-
zmu klimat festiwalu, sprzyjający odbiorowi dzieł daw-
nych mistrzów. Koncerty poprzedzone były prelekcjami 
Janusza Cegiełły, który starał się trafić po swojemu do 
niefachowej publiczności (stąd zapewne zwroty w rodza-
ju „gamba, nie gęba” lub „wyrwany… ale przy tańcu się 
zębów nie wyrywało!”). Szkoda tylko, że pośród mnogości 
informacji bardzo różnej wagi nie znalazła się wiadomość 
o odkrywcy antyfonarza starosądeckiego – doc. Mirosła-
wie Perzu.

[…] Pierwszy Festiwal Starosądecki wypadł w sumie na-
der efektownie. Ambicje organizatorów sięgają jednak 
znacznie dalej. Pozostaje zatem życzyć im, by ta impreza 
stała się już wkrótce jedną z czołowych w Polsce, a z bie-
giem czasu może i zajęła ważne miejsce na kształtują-
cej się dziś dopiero mapie europejskich festiwali muzyki 
dawnej.

Ewa Obniska „Ruch Muzyczny” nr 18, rok XIX, 31 sierpnia 
1975

Bez interwencji w Watykanie

[…] oddajmy głos Stanisławowi Gałońskiemu: „Wyda-
wałoby się, że te festiwale przebiegają w sposób gład-
ki i bezkonfliktowy. A jednak stale pojawiają się nowe 
trudności. Obecnie nie trapią nas już kłopoty finansowe 
– władze starosądeckie są całkowicie do idei festiwalu 
przekonane i bardzo czynnie zaangażowane. Natomiast 
znaleźli się podobno w Starym Sączu ludzie, którzy mają 
za złe, że imprezy odbywają się we wnętrzach sakralnych. 
Przed V Festiwalem osoby te wręcz szantażowały kierow-
nictwo klasztoru ss. klarysek, próbując wymusić eksmi-
sję festiwalu z tamtejszego kościoła, pod pozorem, że 
jest to zakłócanie spokoju świętego miejsca i że zaistnia-
ły ponoć przypadki zbyt bezceremonialnego zachowania 
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się ekip technicznych towarzyszących koncertom. Zakon-
nice żyją z datków społeczeństwa i niewątpliwie muszą li-
czyć ze zdaniem wiernych odwiedzających kościół, toteż 
– przymuszone – wiosną 1979 przekazały nam decyzje 
negatywną. Oczywiście nie można sobie wręcz wyobra-
zić festiwali starosądeckich bez koncertów w kościele 
ss. klarysek, boć przecie idea całej imprezy narodziła 
się właśnie w związku z odkryciami w tamtejszym klasz-
tornym archiwum! I trzeba było wielu naszych zabiegów 
u władz kościelnych, aby kierownictwo klasztoru przeko-
nać, że podjęło decyzje błędną. Nie było to łatwe, bo for-
malnie rzecz biorąc, bezpośrednim i jedynym zwierzch-
nikiem matki przełożonej jest sam papież. Wprawdzie 
papież jest Polakiem i chyba w rezultacie opowiedział-
by się za naszym festiwalem, ale na szczęście obyło się 
bez interwencji w Watykanie. Po prostu opinia publiczna 
w Starym Sączu stanęła murem po naszej stronie i kon-
flikt został zażegnany: zakonnice zezwoliły na dwa kon-
certy w swoim kościele. Jak będzie w przyszłości – na 
razie nie wiadomo. Nowe kierownictwo klasztoru, wyło-
nione jesienią 1979 roku w drodze wyborów wewnętrz-
nych, może zająć stanowisko dla festiwalu nieprzychyl-
ne. Oby tak nie było! Ale skoro już o ustosunkowaniu się 
władz kościelnych mowa, chciałbym serdecznie podzię-
kować księdzu dr Janowi Rosowi, który w trudnych chwi-
lach przed V Festiwalem od razu zadeklarował pomoc i – 
przesuwając szereg nabożeństw i mszy – oddał kościół 
parafialny do dyspozycji tych imprez, które nie mogły się 
odbyć w kościele ss. klarysek!”

Janusz Cegiełła Pamiętnik Starosądeckich Festiwali Muzyki Dawnej 
1975–1979, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980. 

Dziesiąty festiwal w Starym Sączu

Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej obchodził w tym 
roku jubileusz. Z tej okazji wzniesiono stosowne toasty, 
wręczono odznaczenia, dokonano podsumowania. Ini-
cjator i kierownik artystyczny festiwalu Stanisław Gałoń-
ski (któremu od początku w przedsięwzięciu tym poma-
ga z wielkim zaangażowaniem i talentem artystycznym 
małżonka, pani Bogna) dziękując za gratulacje odpowie-
dział, że satysfakcjonuje go przede wszystkim fakt, iż im-
preza stała się potrzebna mieszkańcom Starego Sącza 
i okolic. Rzeczywiście – wnętrza świątyń Panien Klary-

sek i św. Elżbiety z trudem mieściły chęt-
nych, pragnących uczestniczyć w tym dorocznym święcie 
muzycznym. 

[…] Wysoką rangę imprezie nadawały tym razem wystę-
py polskich artystów. Najciekawszym wydarzeniem był 
koncert finałowy, na którym Capella Cracoviensis pod dy-
rekcją Stanisława Gałońskiego wykonała nie znaną u nas 
zupełnie Pasję wg Brockesa Händla. 

[…] Kilkunastoosobowy zespół madrygalistów wyko-
nał partie chóralne z dużym blaskiem i siłą brzmienia; 
jego członkowie kreowali również partie solowe. Należa-
łoby pochwalić wszystkich […]. Stanisław Gałoński pro-
wadził zespół z dużym wyczuciem stylu dzieła, jego dra-
maturgii i ekspresji. Był to prawdziwy sukces wszystkich 
wykonawców. 

Na szczególne pochwały zasłużył również znakomicie 
przygotowany Bornus Consort pod kierunkiem Marcina 
Szczycińskiego w Missa brevis Pękiela. Ci artyści potra-
fili, jako pierwsi w Polsce, ożywić wyrazowo formę, którą 
przyjęło się u nas interpretować jako gładką, jednorod-
ną, pozbawioną niuansów wyrazowych, i to niezależnie 
od epoki (renesans czy barok). 

[…] W festiwalu wzięły udział trzy zespoły zagraniczne. 
Najlepszy z nich Les Menestrels z Wiednia przedstawił 
ciekawy program złożony z utworów powstałych w kręgu 
stylu niderlandzkiego (XV–XVI wiek). Artyści zaimponowa-
li precyzyjną grą na kopiach instrumentów średniowiecz-
nych (przywieźli ze sobą bogatą ich kolekcję), świetnym 
zgraniem, bogactwem pomysłów brzmieniowych. Bardzo 
podobały się też głosy śpiewaków […], którzy interpreto-
wali swój repertuar ze stosowną w tym przypadku prosto-
tą i czystością stylu.

[…] Trzeba jeszcze dodać, że wszystkie koncerty tego-
rocznego festiwalu prowadził Marek Dyżewski, czyniąc to 
z olbrzymią erudycją, obejmującą nie tylko muzykę, ale 
i inne dziedziny sztuki i kultury europejskiej, dzięki czemu 
rozbudził prawdziwe zainteresowanie słuchaczy.

Hanna Pisarenko „Ruch Muzyczny” nr 19, rok XXIX, 15 września 1985

Stary Sącz – nadzieje i zagrożenia

Starosądecki Festiwal odbył się w tym roku po raz trzy-
nasty. Ta jedyna w swoim rodzaju impreza, rozgrywająca 
się w zabytkowych wnętrzach klasztoru klarysek i kościo-
ła parafialnego, jest poważnie zagrożona w swoim istnie-
niu. W ubiegłym roku Festiwalu nie było; kiedy zorgani-
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zowany będzie następny – nie bardzo wiadomo. Może za 
dwa, a może za trzy lata? Władze wojewódzkie z Nowego 
Sącza nie interesują się zbytnio Festiwalem, najchętniej 
przekazałyby go w całości (jak dowiedziałam się na kon-
ferencji prasowej) Urzędowi Miasta i Gminy w Starym Są-
czu – wbrew wszelkiemu rozsądkowi, jak bowiem urząd 
ów miałby (przy najlepszych chęciach) podołać finanso-
wo i organizacyjnie prowadzeniu imprezy o międzynaro-
dowej obsadzie i starannie dobranym programie, zdol-
nym zadowolić najbardziej profesjonalne gusty? Wobec 
katastrofalnej inflacji nawet oszczędzając Stary Sącz nie 
jest w stanie zgromadzić odpowiednich funduszy ani za 
dwa, ani za trzy lata. Może więc imprezą powinien zainte-
resować się Narodowy Fundusz Kultury?

Festiwal Starosądecki jest – jak wspomniałam – zja-
wiskiem wyjątkowym, jedyną w naszym kraju w obecnej  
chwili imprezą poświęconą wyłącznie muzyce dawnej. […] 
Niezależnie od tego, jak dalece trudna jest obecnie sytu-
acja ekonomiczna w Polsce, mamy prawo mieć nadzieję, 
iż nie utracimy na polu kultury kontaktu ze światem. Tak 
zwana muzyka dawna (sięgająca od średniowiecza po 
barok) stanowi – podobnie jak dawne malarstwo czy lite-
ratura – istotną część dorobku ludzkości, wspólne dobro 
narodów, które partycypowały w jej stworzeniu. Kontakt 
z tą sztuką, której walory estetyczne i normy warsztato-
we okazały się ponadczasowe i uniwersalne, jest częścią 
bogatszego niż kiedykolwiek przedtem życia duchowego 
dzisiejszych ludzi. Nie wiem, w jakiej mierze sprawiedliwe 
i moralne byłoby odbieranie nam – i tak odartym z wie-
lu normalnych i naturalnych dla cywilizowanego świata 
wartości i dóbr – jeszcze tych niewymiernych doznań 
artystycznych. 

Festiwal w Starym Sączu otwiera jedną z niewielu moż-
liwości kontaktu polskich artystów, muzykologów i pu-
bliczności z artystami zajmującymi się na świecie mu-
zyką dawną. Impreza ma już swoją historię, swój wysoki 
poziom repertuarowy, swoje kontakty międzynarodowe, 
wybitnych artystów gotowych przyjeżdżać do Starego Są-
cza pomimo wielu niewygód z tym związanych. Tego nie 
da się odtworzyć gdzie indziej czy kiedyś potem. I jeszcze 
jedna refleksja: wbrew ugruntowanej w pewnych kręgach 
opinii byt (na szczęście!) nie kształtuje świadomości. 
Należy przeto chronić wszelkie wartości kulturowe jako 
wzbogacające naszą świadomość, tę cienką, nieuchwyt-
ną warstwę, w której wciąż jeszcze jesteśmy (na przekór 
bytowi) obywatelami Europy. 

[…] Szczytowym momentem Festiwalu stał się koncert 
Jordi Savalla, wielkiego muzyka katalońskiego, gambisty 
i kierownika słynnego zespoły Hesperion XX. Savall tym 
razem przyjechał sam, ze swoją cenną XVII-wieczną sied-
miostrunową gambą. Wyleciał o piątej rano z Barcelony, 
by przez Zurych, Warszawę i Kraków (skąd jechał taksów-
ką) dotrzeć z piętnastominutowym tylko opóźnieniem na 
wieczorny koncert w kościele Panien Klarysek. 

Jest to artysta najwyższej światowej klasy, wielki wir-
tuoz i większy jeszcze muzyk – niezwykle wrażliwy, żar-
liwy i zdyscyplinowany. Jego maestria techniczna usuwa 
się z pola widzenia (słyszenia), ponieważ wspaniały Ka-
talończyk nie jest typem wirtuoza popisującego się cyr-
kową nieledwie żonglerką. Koncentruje się natomiast na 
najbardziej subtelnych niuansach artykulacyjnych, w nie-
zwykle zróżnicowanych sposobach dotykania strun (by 
użyć terminu Couperina „l’art de toucher”) – od ostre-
go ataku przy gwałtownie przełamywanych akordach (ar-
peggio), poprzez szeroką nieledwie wokalną w swej jako-

ści kantylenę, delikatne, znacznie lżej grane 
finezyjne ornamenty, po malarskie col legno o perkusyj-
nym charakterze i naśladowczym przeznaczeniu czy pla-
styczne messa di voce, polegające na cieniowaniu dyna-
micznym pojedynczego dłuższego dźwięku. jego gra ma 
charakter wysoce retoryczny, jest pełną znaczeń mową 
muzyczną, w której liczą się nawet wymowne, pełne eks-
presji pauzy; jest narracją już to „deklamowaną” w swo-
bodnym rytmie dyktowanym przez grę emocji, już to roz-
wijającą się w żywym motorycznym ruchu. Gamba staje 
się w rękach Savalla instrumentem zdolnym realnie do 
gry polifonicznej, gdzie faktura różnicuje się na kilka pla-
nów o różnej wadze dla przebiegu dzieła. 

Koncert wielkiego hiszpańskiego artysty miał jeszcze 
jeden istotny aspekt – poznawczy – jako prezentacja 
mało (lub wcale) znanego repertuaru, niekiedy najwyż-
szej jakości: Sonata in D C.F. Abla wskazująca na typowo 
niemiecką skłonność do polifonicznego traktowania solo-
wego instrumentu strunowego, poruszająca swą głęboko 
humanistyczną wymową kompozycja M. Marais La voix 
humaine czy Musicall Humors T. Hume’a (1605) zawiera-
jący pełne fantazji i zmiennych nastrojów przejawy wcze-
snej gambowej muzyki programowej. 

Ewa Obniska „Ruch Muzyczny” nr 19, rok XXXIII, 10 września 1989

W ramach obchodów jubileuszu 40-stej edycji Starosą-
deckiego Festiwalu Muzyki Dawnej, Centrum Kultury 
i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu przygotowuje nie-
zwykle ciekawą publikację książkową - swoistą monogra-
fię poświęconą najstarszemu festiwalowi muzyki dawnej 
w Polsce pod redakcją Piora Matwiejczuka. Powyższe  
fragmenty recenzji Starosądeckiego Festiwalu Muzyki 
Dawnej publikowane po raz pierwszy w latach 70-tych, 
80-tych i 90 tych XX w ukazują dość dobrze typowe ów-
czesne uwarunkowania, problemy i emocje jakie towa-
rzyszyły temu muzycznemu wydarzeniu. Wiele z nich zna-
lazło sie w książce, podobnie jak bogata dokumentacja 
fotograficzna, programy wszystkich zorganizowanych 
dotąd festiwali i wspomnienia wszystkich dotychcza-
sowych dyrektorów artystycznych, którzy współtworzyli 
jego historię i ewolucyjnie zmieniali jego oblicze od po-
czątku do chwili obecnej.  Premiera książki przewidziana 
jest już w czerwcu 2018 roku. Ambicją książki jest próba 
zebrania różnych opinii i uzyskania szerszej perspektywy 
na temat roli jaką odgrywał i odgrywa starosądecki fe-
stiwal w kształtowaniu kultury muzycznej naszego kraju.

Burmistrz Szuflicki w rozmowie 
z Biskupem Życinskim

16 marzec – kwiecień 2018

Z KART HISTORII

KURIER



WydARZEnIA

12 kwietnia od-
był się Wiel-

ki Finał XXIII 
Starosądeckiego 
Konkursu Mło-
dych Wokali-
stów pod patro-
natem Starosty 
Nowosądeckie-
go Marka Pławiaka 

organi-
zowany przez 

Powiatowy 
Młodzieżowy 
Dom Kultu-
ry w Starym 
Sączu przy 
współudzia-

le Centrum 
Kultury i Sztu-

ki im. Ady Sari 
w Starym Sączu.

Uroczystego otwarcia przesłuchań 
konkursowych dokonali Jan Gomółka 
– Wiceprzewodniczący Rady Powia-
tu Nowosądeckiego oraz Stanisław 
Dąbrowski – Radny Powiatu Nowosą-
deckiego. Grono zaproszonych gości 
uzupełnili: Ewa Zielińska – Przewodni-
cząca Rady Miejskiej Starego Sącza, 
Józef Strączek – Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Łącku i Józef Puści-
zna – wieloletni Dyrektor Powiatowego 
Młodzieżowego Domu Kultury w Sta-
rym Sączu.

Do Finału zakwalifikowało się 78 
osób wyłonionych spośród ponad 260 
uczestników eliminacji, które odbyły 
się w czterech zaprzyjaźnionych pla-
cówkach kulturalnych na terenie po-
wiatu. Dla wielu młodszych uczest-
ników był to debiut na scenie, ale 
dzielnie radzili sobie z tremą. Wśród 
wokalistów starszych kategorii wie-
lu było takich, którzy nie pierwszy raz 
stawali do rywalizacji, reprezentując 
bardzo wysoki poziom.

Jury obradowało w składzie: Prze-
wodnicząca – Izabela Mytnik – orga-
nizator wielu kursów i warsztatów wo-
kalnych, wykładowca w Krakowskim 
Instytucie Sztuki Wokalnej i członek 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Natural Voice Perfection, finalistka II 
edycji X-Factor, Renata Gierczyk – na-
uczyciel PMDK, Jarosław Kuśnierz – 
nauczyciel PMDK oraz Sławomir Biel 
– nauczyciel PMDK. Na scenie wystą-

piły także zespoły tańca nowoczesne-
go działające w Powiatowym Młodzie-
żowym Domu Kultury: Best, Babeczki 
i Spółka, Allegro I, UPS i Alibi. 

Ogłoszenia wyników oraz wręczenia 
nagród dokonał Krzysztof Szewczyk – 
Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego 
Domu Kultury, wspierany przez zapro-
szonych gości oraz członków Jury. 

Wyniki Wielkiego Finału: 

I KATEGORIA WIEKOWA (do 8 lat)
I miejsce: Nikola Kowalik – Miejski 

Ośrodek Kultury w Nowym Sączu; II 
miejsce: Julia Stanek – Szkoła Podsta-
wowa nr 7 w Nowym Sączu; III miejsce: 
Maria Nicpońska – AGN Ognisko Arty-
styczne w Starym Sączu; Wyróżnienie: 
Nicola Jeleń – Gminny Ośrodek Kultury 
w Łącku oraz Jan Kramarczyk – Szkoła 
Podstawowa w Szczereżu.

II KATEGORIA WIEKOWA (9–11 lat)
I miejsce: Wiktoria Kołodziej – Dom 

Kultury w Wojnarowej; II miejsce: Ge-
rard Demkowicz – Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Krynicy–Zdroju oraz Paweł 
Madzia – Studio Piosenki I.M. Music 
w Nowym Sączu; III miejsce: Ewelina 
Boczarska – Szkoła Podstawowa nr 
3 w Nowym Sączu; Wyróżnienie: Mak-
symilian Bieryt – Szkoła Podstawowa 
w Jazowsku, Martyna Koszkul – Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Piwnicznej–Zdroju 
oraz Zuzanna Magiera – Miejski Ośro-
dek Kultury w Nowym Sączu.

III KATEGORIA WIEKOWA 
(12–14 lat)

I miejsce: Nina Kotarba – Szkoła 
Podstawowa w Rytrze oraz Ewelina 
Oleksy – Szkoła Podstawowa w Bin-
czarowej; II miejsce: Kinga Iwan – Po-
wiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 
w Starym Sączu; III miejsce: Zuzan-
na Leśniak – Miejski Ośrodek Kultury 

w Nowym Sączu i Julia Wincenciak – 
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Są-
czu; Wyróżnienie: Monika Błaszczyk 
– Szkoła Podstawowa w Olszanie, Mar-
tyna Gucwa – Szkoła Podstawowa nr 2 
w Muszynie, Wiktoria Krzyśko – Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Łącku, Wikto-
ria Tokarczyk – Szkoła Podstawowa nr 
1 w Piwnicznej–Zdroju.

IV KATEGORIA WIEKOWA 
(od 15 lat)

I miejsce: Anna Kożuch – Miejski 
Ośrodek Kultury w Nowym Sączu; II 
miejsce: Edyta Dobroszek – Pałac 
Młodzieży w Nowym Sączu; III miej-
sce: Karolina Mazur – Gimnazjum Aka-
demickie w Nowym Sączu i Natalia 
Szczepaniak – Wiejski Ośrodek Kultury 
w Ochotnicy Dolnej; Wyróżnienie: Anna 
Czech – Zespół Szkół w Łącku, Mate-
usz Hojniak – Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury w Muszynie, Patrycja Ko-
tarba – Technikum nr 6, Zespół Szkół 
nr 3 w Nowym Sączu oraz Emilia Ma-
dej – Pałac Młodzieży w Nowym Sączu.

W najbliższym czasie 
zapraszamy na…

XVII Powiatowy Konkurs Zespołów 
Wokalnych i Chórów 
• termin zgłoszenia: 11 maja 2018 r.
• termin eliminacji: 22 maja 2018 r. 

w Sokole
XXXV Wojewódzki Festiwal Zespo-
łów Artystycznych im. jana joachima 
Czecha
• termin zgłoszenia: 11 maja 2018 r.
• termin eliminacji: 30 maja 2018 r. 

płyta Rynku Stary Sącz
XVI Powiatowy Konkurs Rozśpiewa-
nych Klas
• termin zgłoszenia: 25 maja 2018 r.
• termin eliminacji: 7 czerwca 2018 r. 

w Sokole (WW)

Wielki Finał XXIII Starosądeckiego Konkursu 
Młodych Wokalistów

FO
T. 

PM
DK
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6. PANNONICA FOLK FESTIVAL

Gość w dom, Bóg w dom

rozmowa z Wojciechem Knapikiem – dyrektorem 
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym 
Sączu oraz głównym organizatorem i pomysło-
dawcą Festiwalu Pannonica 

Barcice przyciągają jak magnes tak-
że wielbicieli dobrej muzyki i zaba-
wy nie tylko z Polski. W jaki sposób 
taki magnes ładujecie pozytywną 
energią?

Muzyka bałkańska, węgierska czy 
cygańska, jaką prezentujemy na na-
szym festiwalu to raptem nisza, ale 
okazuje się, że nisza na tyle pokaź-
na, że potrafimy ściągnąć do Barcic 
parę tysięcy osób gotowych przyje-
chać do nas z drugiego końca Polski 
czy nawet zagranicy i zapłacić pewną 
sumę za karnet. My owszem wymyśli-
liśmy ten festiwal, programujemy go 
w tym sensie, że decydujemy o wy-
borze artystów, ale tę energię, pozy-
tywną energię ludzie przywożą do nas 
z sobą i dzielą się nią z innymi napo-
tkanymi tu ludźmi. 

 
Sześć lat temu w muzycznym świe-
cie nikt o Barcicach nie słyszał. Te-
raz, w ostatni tydzień sierpnia, robi 

się tutaj napraw-
dę gorąco. Co jest 
dla Ciebie najważ-
niejsze przy orga-
nizowaniu tego 
festiwalu?

To nieprawda, że 
o Barcicach nikt 
nie słyszał. Barcice 
niegdyś były dość 
popularną wsią 
letniskową. Przy-
gotowujemy w Cen-
trum Kultury jubile-
uszową publikację 
dotyczącą 40-stu 
edycji Starosą-
deckiego Festiwa-
lu Muzyki Dawnej 
i jedna z wersji 
mówi o tym, że po-
mysł na festiwal przyszedł na myśl 
profesorowi Stanisławowi Gałońskie-
mu i jego żonie Bognie właśnie pod-

czas wakacyjnego pobytu na letni-
sku w Barcicach. Inny przykład, który 
mogę podać jest taki, że w okresie dy-
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Będzie 
słonecznie
Na ogłoszony w ze-
szłym roku otwarty 
konkurs na plakat 6. Fe-
stiwalu Pannonica wpłynęła rekor-
dowa ilość prac.

  

Jury w składzie: Wojciech Knapik 
– przewodniczący oraz Justyna Lisz-
kowska, Ryszard Miłek, Ewelina Wi-
śniewska – członkowie nie mieli ła-
twego wyboru. Po wielu gorących 
spotkaniach dokonano wyboru na-
grodzonych prac. Pierwszą nagro-
dę zdobyła Zofia Dziurawiec za sło-
neczno-ognistą kompozycję, a dwa 
równorzędne wyróżnienia przypa-
dły Elżbiecie Chwistek i Jarosławowi 
Sępkowi.

Laureatka głównej nagrody – Zo-
fia Dziurawiec – jest studentką V 
roku Wydziału Grafiki krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. W przy-
szłości chciałaby się zająć głównie 
projektowaniem graficznym. Prowa-
dzi liczne warsztaty plastyczne. Jest 
współautorką tegorocznej identyfi-
kacji wizualnej festiwalu Polikultura 
nagrodzonej na międzynarodowym 
konkursie A’Design Award & Compe-
tition. Zwyciężczyni otrzymała głów-
ną nagrodę w wysokości 2 500 zł, 
natomiast wyróżnione prace zostały 
uhonorowane pieniężnie po 500 zł.

Wszystkim uczestnikom serdecz-
nie dziękujemy za nadesłanie prac 
konkursowych. Osobom nagrodzo-
nym gratulujemy i zapraszamy na 
słoneczny festiwal Pannonica. (red)

rektorowania Stanisława Welanyka 
w kościele parafialnym w Barcicach 
dość regularnie organizowano kon-
certy muzyki dawnej w ramach festi-
walu. Odpowiadając na drugą część 
pytania, powiem, że najważniejsze 
przy organizowaniu tego festiwalu 
jest tworzenie festiwalowej społecz-
ności i dbanie, by czuła się ona do-
brze w Barcicach. Żeby podczas fe-
stiwalu ludziom towarzyszyły dobre 
emocje.

 
Sześć lat to dopiero początek, w fe-
stiwalowym życiu to może oznacz-
nać jeszcze etap raczkowania. W ja-
kim kierunku będzie podążała 
Pannonica?

Festiwal będzie trwał tak długo, 
jak długo ludzie będą chcieli na nie-
go przyjeżdżać i będą czuli potrzebę 
zbierania się razem na koniec wa-
kacji. Nie zgodzę się, że jesteśmy na 
etapie raczkowania. Mogliśmy tak 
o sobie mówić chyba tylko podczas 
pierwszego festiwalu. Bliższe praw-
dy wydaje się inne powiedzenie, któ-
re usłyszałem na pewnym irlandzkim 
festiwalu muzycznym, mówiące, że 
jeden rok w w festiwalowym cyklu to 
jak 4 lata z życia człowieka. Zgodnie 
z tym porównaniem podczas 6 edy-
cji będziemy niczym 24-latek. Zde-
cydowanie ktoś wciąż bardzo młody, 
z głową pełną pomysłów, wierzący, że 
może mieć u stóp cały świat, a z dru-
giej strony mający już na swoim kon-
cie całkiem spory bagaż życiowych 
doświadczeń, pierwsze uniesienia 
i pierwsze potknięcia życiowe. Do-
kładnie tak się czujemy, jak ludzie 
mający lat dwadzieścia cztery :-) Na-
szą ambicja jest doskonalenie festi-
walu w każdym możliwym aspekcie. 
Nie chcemy być największym festiwa-
lem, ale marzy nam się, że może kie-
dyś będziemy najlepszym.

 
Pannonica to nie tylko festiwal i mu-
zyka. To także pewna koncepcja 
życia…

Na festiwalu nie ma znaczenia, kto 
skąd przyjeżdża, jakim samochodem, 
kim z zawodu jest na co dzień. Nikt 
nikogo nie pyta o poglądy polityczne. 
Warunki panujące w wiosce festiwa-
lowej wymuszają pewien egalitaryzm. 
Ludzie spotykają się w kolejce do 
prysznica, albo na śniadaniu, w po-
łudnie biorą wspólny udział w warsz-
tatach, a wieczorem bawią się razem 
na koncertach. Jeśli chodzi o pewną 
wspólną płaszczyzną porozumienia 
to są poszanowanie i dbałość o śro-
dowisko, aktywne uczestnictwo w kul-

turze i poszanowanie dla różnorodno-
ści i odmienności. Nie tylko w muzyce 
i kulturze, ale ogólnie to, że różnimy 
sie jako ludzie i mają prawo podobać 
się nam różne rzeczy. Festiwal w po-
równaniu do wielkich imprez maso-
wych jest ciągle dość kameralnym 
wydarzeniem. Ludzie dość szybko 
się zapoznają, tu nie za bardzo moż-
na wtopić się w tłum i znaleźć pełną 
anonimowość, która bywa że sprzy-
ja rozluźnianiu sie norm. Każdy, kto 
był na festiwalu przyzna, że ludzie są 
tu dla siebie niesamowicie grzeczni 
i uprzejmi.

 
W tym roku na festiwal Pannonica 
przyjedzie jeszcze więcej festiwalo-
wiczów. Czy Barcice są przygotowane 
na ich przyjazd?

Napływ festiwalowiczów od kilku 
lat mamy pod kontrolą. W porówna-
niu z pierwszymi edycjami areał wio-
ski festiwalowej i pola namiotowego 
znacznie się powiększył. Powiększy-
ła się też cała infrastruktura towarzy-
sząca. Jest np. o wiele więcej punktów 
gastronomicznych, ale też powiększy-
liśmy wyraźnie strefy relaksu i odpo-
czynku. Z pewnością bylibyśmy za-
dowoleni, gdyby w Barcicach było 
dostępne więcej miejsc noclegowych, 
choćby tylko na okres festiwalu. Li-
czymy też, że w końcu doczekamy 
się szybkiego i wydajnego Intranetu 
w wiosce festiwalowej, o jakim marzy-
my bezskutecznie od paru lat. 

Ważne jest to, że liczba dostępnych 
karnetów jest co roku ściśle określo-
na i nie zwiększamy jej w sposób nie-
kontrolowany. Wręcz przeciwnie, zda-
rzało nam się reglamentować dostęp 
do biletów w przypadku nadmiernego 
popytu. 

 
Czy mieszkańcy gminy Stary Sącz 
mogą w tym roku liczyć na preferen-
cje cenowe w związku z miejscem or-
ganizowania tego festiwalu?

Główną preferencją, z jakiej mogą 
cieszyć sie mieszkańcy gminy Sta-
ry Sącz jest to, że mają ten festiwal 
u siebie na miejscu, pod nosem. A nie 
muszą tracić wielu godzin i sporych 
pieniędzy na podróże na drugi kra-
niec Polski. Jest to korzyść przeliczal-
na na setki złotych, czyli wielokrotnie 
więcej niż kosztują karnety na festi-
wal. Jeszcze innym naszym przywile-
jem i radością jest to, że możemy peł-
nić role gospodarzy i wcielać w życie 
staropolską maksymę „Gość w dom, 
Bóg w dom” i będąc szczęśliwymi 
z zadowolenia innych ludzi – naszych 
gości. (WW)
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Klub Filmowy 16+
Zapraszamy na ostatni już cykl 
w tym sezonie niezwykłego kina 
dla dorosłych.

Filmoznawca Filip Nowak wybrał 
perełki kina rozmaitości: „Fanta-
styczny Pan Lis” Wesa Andersona 
oraz klasyczne dzieło „Niedźwiadek” 
Jean-Jacquesa'a Annauda. Dalsza 
część cyklu to zupełnie odmienny 
klimat  crime story. „Infernal affairs. 
Piekielna gra” to mistrzowskie kino 
policyjne, czerpiące z najlepszych 
tradycji filmów akcji wprost z Hong-
kongu. Stawkę zamykają filmy, które 
mogą poruszyć najwrażliwsze struny 
w duszy widzów. Duński film „I zbaw 
nas od złego” to pełen napięcia thril-
ler, silnie zaangażowany społecznie, 
stanowiący socjologiczny komen-
tarz do kluczowej dzisiaj sprawy eu-
ropejskich ruchów emigracyjnych. 
Za sprawą zaś filmu Jima Jarmuscha 
„Noc na ziemi”, przekonamy się, że 
nawet jeśli ponosimy porażki, to ju-
tro przychodzi kolejna noc. Jarmusch 
jak zwykle rozśmiesza specyficznym 
dowcipem i jak mało który autor fil-
mowy, skłania do refleksji nad naj-
prostszymi, ale jednocześnie naj-
ważniejszymi rzeczami. Zapraszamy 
w każdy czwartek o godz. 1900 do 
starosądeckiego Sokoła. (red)

Miejska Orkiestra Stary 
Sącz zaprasza
Już niebawem w starosądeckim 
Sokole rozegra się muzyczno – ko-
smiczna odyseja czyli Koncert Wio-
senny MOSS. 

W programie m. in.: utwory z musi-
cali i filmów: „Grease”, „Taniec Wam-
pira” w aranżacji Wolfganga Wossne-
ra, „Ammerland”, „Les Humphries in 
Concert” w aranżacji Kurta Gable, 
„Star Wars Saga”, „El Pedro”, „Upiór 
w operze” oraz „Harry Potter i ka-
mień filozoficzny” w aranżacji Franka 
Bernaertsa. - Jestem przekonany że 
i tym razem nasi muzycy zaprezen-
tują muzyczną ucztę na najwyższym 
poziomie. Będą jak zawsze niespo-
dzianki przygotowane przez muzy-
ków. To ma być koncert poświęco-
ny przede wszystkim mamom, które 
w tym miesiącu mają swoje święto. 
Zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców do Sokoła 5 maja o godz. 1900 
– zachęca Georg Weiss, dyrektor or-
kiestry. (red)

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza, pod patronatem medialnym Ku-
riera Starosądeckiego, serdecznie zaprasza do udziału w III edycji kon-
kursu fotograficznego „Stary Sącz – kreatywnie”. W tym roku tematem 
przewodnim będą kapliczki i krzyże przydrożne na terenie miasta i gminy 
Stary Sącz. Finalnym efektem konkursu oprócz nagród pieniężnych bę-
dzie publikacja dużego kalendarza z najlepszymi pracami uczestników. 

Organizatorzy oczekują fotografii ściśle związanych z tymi elementami 
architektury malowniczo wpisanymi w Polski pejzaż. Fotografie wykonane 
z myślą o tym konkursie będą swoistą kroniką i przeglądem stanu zachowa-
nia dzieł dawnych budowniczych jak i współczesnych. Prace mogą zawierać: 
bryły zabytków, detale zewnętrzne i wewnętrzne wykorzystując specyficzne 
oświetlenie charakterystyczne dla poszczególnych pór roku. Konkurs zosta-
nie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: dorośli i młodzież.
Informacje o konkursie dostępne są na stronach: 
• http://www.fotokrynica.pl/ 
• https://www.facebook.com/ktf.krynica/
• www.stary.sacz.pl
• www.muzeum.stary.sacz.pl
Kontakt z kuratorem konkursu: Alicja Przybyszowska AFR AFIAP:
 + 48 602352889, alicjaprzybyszowska@interia.pl
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 16 listopada 2018
w Galerii pod Piątką, Rynek 5 Stary Sącz o godzinie: 1800. (red) 

Stary Sącz 
– kreatywnie
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Europejska czołówka w malutkim 
miasteczku pod Nowym Sączem

Taki tytuł pojawił się w mediach, 
a dotyczył starosądeckiego Turnie-
ju Sokolika. Wielu sportowych ko-
mentatorów do dzisiaj nie daje wia-
ry, że w tym roku po raz ósmy pod 
murami klasztoru klarysek zmierzą 
się 32 najlepsze zespoły piłki noż-
nej dziesięciolatków. 

Staremu Sączowi, dzięki przychyl-
ności i wsparciu samorządowych 
władz, udało się w niecałe siedem 
lat rozkręcić imprezę, która stano-
wi ważny punkt w kalendarzach tre-
nerów młodzieżowych z całej Europy. 
Rzadko się zdarza, by liczba trofe-
ów uczestników przewyższała licz-
bę mieszkańców – a jeśli wliczyć do 
rachunku puchary zdobywane przez 
młodzież z Liverpoolu czy Feyenoordu 
Rotterdam, tak właśnie będzie w tym 
roku w Starym Sączu.

W dniach 9–10 czerwca br. w Sta-
rym Sączu odbędzie się VIII Między-
narodowy Turniej Sokolika w piłce 
nożnej dzieci. Na przestrzeni ostat-

nich lat Turniej urósł do miana jedne-
go z najlepszych w kraju turniejów pił-
karskich dla dzieci. 

Do Starego Sącza zawita w tym roku 
blisko 400 młodych sportowców z 11 
krajów Europy, a wśród nich gwiaz-
dy światowego formatu jak: Liverpool 
FC, Crystal Palace FC, Sporting Lizbo-
na, Olympique Marsylia, Feyenoord 
Rotterdam, Hertha BSC Berlin, Red 
Bull Lipsk czy Austria Wiedeń. O re-
nomie Sokolika niech świadczy fakt, 
że w tym roku przed „właściwym” tur-
niejem zostały rozegrane eliminacje 
m.in. w Anglii, Niemczech i na Ukra-
inie w których stawką była właśnie 
przepustka do Starego Sącza. 

– Co roku zmagamy się z olbrzymim 
zainteresowaniem drużyn z kraju 
i z zagranicy. Dlatego też możemy zo-
baczyć na starosądeckich boiskach 
całą plejadę utalentowanych mło-
dych zawodników, których z dużym 
prawdopodobieństwem zobaczymy 
za kilkanaście lat w telewizji. War-
to wybrać się na stadion i zobaczyć 

w akcji najbardziej uzdolnione dzie-
ci z Polski i Europy. Planujemy wiele 
atrakcji dla kibiców. Swoje produkty 
zaprezentują sponsorzy turnieju: Fa-
kro, Wiśniowski, Park M, Husqvarna. 
Na Orliku będzie strefa New Ballan-
ce, gdzie każdy będzie mógł zagrać 
na specjalnym boisku mobilnym i wy-
walczyć super cenne nagrody. W tym 
roku nie zabraknie także tradycyj-
nych już odwiedzin tzw. specjalnego 
gościa – zachęca Tomasz Popiela, 
główny organizator. 

Warto dodać, że w tym roku ma-
teriał video z VIII Turnieju Sokolika 
zrealizują dziennikarze stacji Polsat 
Sport i Canal Plus. Zdobytego w 2017 
roku tytułu bronić będzie zespół Her-
tha BSC Berlin. Do turnieju przygo-
towują się także gospodarze, czyli 
zespół UKS Sokoliki. Podopieczni tre-
nerów Krzysztofa Szewczyka i Rober-
ta Mysiora planują w bieżącej edycji 
Sokolika powalczyć o jak najlepszą 
pozycję końcową. Trzymamy kciuki za 
jak najlepszy wynik! (WW)
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Wywieśmy polskie flagi w swoich domach

Polską flagę można nabyć m.in. w punkcie informacji turystycznej w Starym Sączu, Rynek 5

2 maja

Dzien Flagi 
naroDowej
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