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Pracowity maj w Pałacu Młodziey!
Drodzy Przyjaciele Pałacu Młodzieży.
Kolejny numer Magazynu FLESZ to dowód na to, że kiedy robi się ciepło, to młodzi artyści i ich opiekunowie mają
pełne ręce roboty. Wszystko za sprawą kolejnych wydarzeń
kulturalnych, na które Pałac Młodzieży jest zapraszany.
Dlatego w najnowszym numerze przeczytamy m.in. o niezwykłym spotkaniu zespołu "Promyczki Dobra" z Majką Jeżowską, o otwarciu nowego mostu na Dunajcu i oprawie artystycznej "pałacowych" artystów, a także XVI Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej "Skowroneczek"
Tradycyjnie, zapraszamy również w wyjątkową podróż
w kolejne ciekawe miejsce. Tym razem nasz redakcyjny zespół poznawał Pogórze Wiśnickie z wysokiej na 34 metry wieży widokowej na górze Szpilówka.
Życzymy miłej lektury.
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Aktualności

"Promyczki Dobra" na jednej
scenie z Majką Jeżowską

W Zabawie koło Tarnowa w Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny odbył
się koncert Majki Jeżowskiej, która zaśpiewała dla blisko dwutysięcznej publiczności. Tuż przed pochodzącą z Nowego Sącza piosenkarką
na scenie wystąpił również zespół “Promyczki Dobra”.
Młodzi artyści z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu zaprezentowali między innymi swoje największe przeboje z płyty “Kogo Pan Bóg
Kocha” oraz piosenki, które “Promyczki Dobra” śpiewały w Watykanie przed
Papieżem Polakiem – Janem Pawłem II.

– W repertuarze nie mogło zabraknąć również piosenki o bł. Karolinie
Kózkównej pod tytułem „Zwykła dziewczynka”, autorstwa Justyny Holm i Dariusza Janusa – mówi dyrektor zes-

połu ks. Andrzej Mulka i dodaje, że
piosenkę na najnowszej płycie razem
z „Promyczkami Dobra” śpiewa Małgorzata Kożuchowska.
Podczas występu doszło do nieco-

dziennej sytuacji. Jednego z wokalistów zespołu – Krystiana Gizickiego
– rozpoznała Majka Jeżowska, która zaprosiła Krystiana na scenę i tam
zaśpiewali wspólnie piosenkę “Dłonie”.
Całe wydarzenie miało swój początek podczas zeszłorocznej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Majki Jeżowskiej “Rytm i Melodia”
w Radomiu. Tam wokalista zespołu
“Promyczki Dobra” i podopieczny “Studia Piosenki” zdobył II nagrodę w swojej kategorii wiekowej (8-10 lat). To
właśnie wtedy spotkał także Majkę
Jeżowską.
Jak podkreśla obecna podczas
koncertu Milenia Małecka-Rogal, dy-
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rektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, wspólny występ na scenie z tak
znakomitą artystką to nie tylko wielki zaszczyt i przeżycie, ale również
doskonała okazja, aby zaprosić Majkę Jeżowską do Nowego Sącza.

– Bardzo się cieszę, że osobiście
mogłam przekazać zaproszenie dla
pani Majki Jeżowskiej na finał, odbywającego się w lipcu, Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej
„Skowroneczek”. To dla nas szczególne wydarzenie i byłoby wspaniale, gdyby nasze kolejne spotkanie z panią
Majką Jeżowską odbyło się właśnie
w naszym mieście – dodała Milenia

Małecka-Rogal.

Kamila Gurgul, Hubert Jurowicz,
Patryk Kapłon, Oscar Koszyk
fot. Zespół "Promyczki Dobra"

Aktualności

Uświetnili uroczyste otwarcie
nowego mostu na Dunajcu
To była historyczna chwila dla Nowego Sącza. W sobotę 11 maja odbyło się uroczyste otwarcie
ronda im. ks. infułata Władysława Lesiaka i nowego mostu na rzece Dunajec. Wydarzenie uświetnili swoimi występami podopieczni Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, którzy na tę okazję przygotowali specjalny program artystyczny.

– Bardzo się cieszę, że jako Pałac Młodzieży możemy brać udział
w tak ważnym dla naszego miasta wydarzeniu, jakim jest otwarcie nowej
i tak wyczekiwanej przeprawy przez
Dunajec. Dla nas i naszych młodych
artystów to wielki zaszczyt, że możemy uświetnić to dzisiejsze wydarzenie. Dlatego serdecznie dziękujemy
władzom miasta za zaproszenie naszej placówki do wspólnego świętowania oddania do użytku nowej inwestycji – mówił Antoni Reszkiewicz, wicedy-

który podczas swojego koncertu zaprezentował najbardziej znane piosenki,
również te związane ze św. Janem
Pawłem II, a także folklorystycznej wizytówki Pałacu Młodzieży, czyli Zespołu Regionalnego „Sądeczoki” z Suitą Lachów Sądeckich. Pięknym uzupełnieniem
były występy wokalne podopiecznych
Studia Piosenki – Marceliny Pietruszki, Emmy Malik i Oliwii Dutki – woka-

rektor Pałacu Młodzieży w Nowym
Sączu. – A teraz zapraszamy w artystyczną podróż, podczas której przeprowadzimy Państwa przez świat występów wokalnych i tanecznych.
W wyjątkowy klimat spotkania
wprowadziły baletnice z grupy „Adagio”, a w niezwykłą taneczną podróż
sądecką publiczność zabrały tancerki
z zespołów „Poleczka”, „Pompon team”
i „Pomponiki”. Przy takiej okazji na scenie pod Basztą Kowalską nie mogło
zabraknąć zespołu „Promyczki Dobra”,

4

listów z grupy Joanny AlbrzykowskiejClifford – Zuzanny Czerwińskiej i Mateusza Górskiego oraz „pałacowego” klarnecisty Dawida Pałki. Dużą porcję energii na scenę wniosły również grupy
hip-hop i breakdance, a także grupa
„Astral Team”, prezentująca program
akrobatyczny z elementami sztuk walki.
W wyjątkowy klimat spotkania wprowadziły baletnice z grupy „Adagio”,
a w niezwykłą taneczną podróż sądecką publiczność zabrały tancerki
z zespołów „Poleczka”, „Pompon team”
i „Pomponiki”. Przy takiej okazji na
scenie pod Basztą Kowalską nie mogło zabraknąć zespołu „Promyczki
Dobra”, który podczas swojego koncertu zaprezentował najbardziej znane piosenki, również te związane ze
św. Janem Pawłem II, a także folklorystycznej wizytówki Pałacu Młodzieży, czyli Zespołu Regionalnego „Sądeczoki” z Suitą Lachów Sądeckich. Pięknym uzupełnieniem były występy wokalne podopiecznych Studia Piosenki

Aktualności
– Marceliny Pietruszki, Emmy Malik
i Oliwii Dutki – wokalistów z grupy
Joanny Albrzykowskiej-Clifford – Zuzanny Czerwińskiej i Mateusza Górskiego oraz „pałacowego” klarnecisty Dawida Pałki. Dużą porcję energii na scenę wniosły również grupy
hip-hop i breakdance, a także grupa
„Astral Team”, prezentująca program
akrobatyczny z elementami sztuk walki.
Prowadzący część artystyczną
wydarzenia Krzysztof Witowski nie zapomniał również o konkursach dla publiczności. Sądeczanie mogli wykazać

się artystycznymi umiejętnościami przed
swoimi
pociechami,
a dla
kierowców przygotowany został m.in.
konkurs wie-dzy o mostach, rondach
i skwerach w naszym mieście.
Świętujący otwarcie nowej inwestycji mieszkańcy Nowego Sącza mogli odwiedzać również przygotowane stoiska m.in. sądeckiej Policji, miejskiej spółki Nova, głównego wykonawcy nowego mostu firmy Banimex czy
Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu,
gdzie można było wziąć udział w animacjach, których głównymi atrakcjami było malowanie twarzy i balonowe

zoo.
Dyrekcja Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom zaangażowanym
w organizację wydarzenia, a za koordynację całego programu artystycznego Lucynie Urbańskiej, kierownik
Działu Promocji i Imprez.
Hubert Jurowicz, Oscar Koszyk
fot. Patryk Kapłon

Słońce i deszcz na torze w Zawadzie
Eliminacjami Mistrzostw Polski On

Road Nowy Sącz Modeli Samochodów RC w miniony weekend (1 81 9 maja), na torze im. Piotra Jeża
w Zawadzie, oficjalnie został rozpoczęty sezon letni. Pierwszego dnia
odbyły się biegi kwalifikacyjne, natomiast w niedzielę najlepsi zawodnicy walczyli o medale.

lejnych zawodach organizowanych
przez Sądecki Klub Modelarski „Felga”. Miasto Nowy Sącz wspiera takie inicjatywy, dlatego dziękuję za Państwa obecność i jeszcze raz gratuluję
znakomitych wyników.

Po raz pierwszy nagrody w kategorii Rally 14 odebrali także zawo-

Rywalizacja odbywała się w dziewięciu kategoriach i zwłaszcza drugiego dnia obfitowała w zaskakujące zwroty akcji. Po godzinie 13:00 nad torem
pojawiła się ulewa, która na ponad
dwie godziny wstrzymała wyścigi finałowe. Na szczęście organizator wydarzenia – Sądecki Klub Modelarski „Felga” – był dobrze przygotowany i dzięki
odpowiedniemu sprzętowi udało się
osuszyć tor i dokończyć zawody.
Nagrody najszybszym kierowcom
wręczył Tomasz Baliczek, dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta, który pogratulował zwycięzcom
w imieniu Prezydenta Nowego Sącza
Ludomira Handzla.
– Warunki do uprawiania tego sportu mamy bardzo dobre, dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w ko-
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dnicy ścigający się modelami w skali 1:4.
Współorganizatorem Eliminacji Mistrzostw Polski On Road Nowy Sącz
Modeli Samochodów RC był Pałac
Młodzieży w Nowym Sączu.

KrzysztofWitowski

Aktualności

Wysoki poziom konkursu "Echa Poetica"
W Miasteczku Galicyjskim w Nowym
Sączu odbył się finał jubileuszowego XXXV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Echa Poetica”. Zarówno członkowie jury konkursowego, jak i dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu Milenia Małecka-Rogal podkreślali, że tegoroczny poziom recytacji był bardzo wysoki, a wybór najlepszych recytatorów w poszczególnych kategoriach szczególnie trudny.

– Kochani, bardzo wam gratuluję
i dziękuję. Słuchając tych wszystkich recytacji, jestem przekonana,
że jury miało nie lada problem, aby
zdecydować o tych najważniejszych
nagrodach i wyróżnieniach. Zarówno
recytatorom, za znakomite przygotoAgata Kaleta z Sądeckiej Bibliodla laureatów konkursu
wanie, jak i członkom jury, za tą dzi- teki Publicznej podkreśliła, że nie tyl- Nagrody
„Echa Poetica”, w tym dla wyróżniosiejszą pracę, serdecznie dziękuję – ko recytacje, ale również dobór tek- nych recytatorów, wręczali przedstamówiła dyrektor Milenia Małecka-Rogal, która za koordynację konkursu
podziękowała także pracownikom Pałacu Młodzieży, a szczególnie Lidii Kowalczyk i Annie Łukasik.

stów zasługuje na uznanie.

– Szczególnie proza była świetnie recytowana, naprawdę podziwiam uczestników konkursu. Trzeba też podkreślić,
że ważną rolę w doborze tekstów
odegrali nauczyciele i opiekunowie,
bo to niezwykle ważne, co dziecko recytuje. Serdecznie wszystkim gratulujemy.

Przesłuchania odbywały się w trzech
kategoriach wiekowych. Uczestników
z klas 1-3 oraz 7-8 oceniało jury w składzie: Joanna Babiarz – poetka, Jadwiga Marzec – poetka, autorka książek,
Irena Pławiak – nauczyciel SP w Żbikowicah, miłośniczka poezji.
Recytacje w kategorii klas 4-6 oceniali następujący jurorzy: Beata Król
– wizytator Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Agata Kaleta – pracownik Sądeckiej Biblioteki Publicznej, miłośniczka poezji i Anna Dudzińska – Dyrektor SP w Królowej Polski, nauczyciel
języka polskiego.
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wiciele jury konkursowego, do których dołączyli: inspektor Agnieszka
Tokarz-Leśniak z Wydziału Edukacji
i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz ks. Andrzej Mulka,
dyrektor Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej „Promyczek”.
Na szczególne uznanie jurorów
zasłużyła Zuzanna Balonek, która
zwyciężyła w kategorii klas 7-8, recytując tekst własnego autorstwa, inspirowany twórczością Wisławy Szymborskiej. Jednocześnie wszyscy zwycięzcy w swoich kategoriach zostali
zaproszeni do ponownej prezentacji
przygotowanych tekstów.
Finał konkursu uświetniła swoim
występem grupa baletowa „Adagio”
z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, prowadzona przez Urszulę Baziak.
Krzysztof Witowski
fot. Krzysztof Witowski,
Stefan Chomoncik

Aktualności

Pałac Młodzieży podczas
miejskiego Dnia Dziecka
Jak podkreśliła dyrektor Pałacu
Młodzieży w Nowym Sączu Milenia
Małecka-Rogal, to był bardzo pracowity dzień dla wielu artystów z nowosądeckiej placówki. – Oprócz występów na sądeckim Rynku naszych
podopiecznych można było zobaczyć
podczas festynu organizowanego na
terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków, zespoły taneczne pani Doroty Gwiżdż wzięły udział w Dniu Dziecka w Galerii Szubryt, a zespół „Promyczki Dobra” koncertował dla dzieci w Rabce. Jako Pałac Młodzieży staramy się być wszędzie tam, gdzie jesteśmy zapraszani i możemy sprawdzić radość nie tylko dzieciom, ale
również dorosłej publiczności.

To był wyjątkowy i jednocześnie bardzo intensywny dzień dla artystów
z Pałacu Młodzieży, którzy wzięli
udział w imprezach z okazji miejskiego Dnia Dziecka pod patronatem prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla.

Gwiżdż z grupy „Pompon Team” oraz
„Pomponiki”, a blok artystyczny przygotowany przez Pałac Młodzieży zakończyły efektowne pokazy tańca breakdance, akrobatyki i sztuk walki w wykonaniu dwóch grup – Dance Family Crew i Astral Team.

Głównym wydarzeniem 1 czerwca było IX Ogólnopolskie Rysowanie
Rodzinne, którego pomysłodawcą jest
artysta plastyk Stanisław Szarek. Imprezie towarzyszyły artystyczne prezentacje przygotowane przez Pałac Młodzieży i Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu.
Przed sądeckim ratuszem swoje
umiejętności zaprezentowały solistki
z Pałacu Młodzieży z grupy wokalnej Joanny Albrzykowskiej-Clifford –
Zuzanna Czerwińska i Oliwia Ogórek. Przy tej okazji nie mogło zabraknąć tańców z różnych stron świata
w wykonaniu podopiecznych Doroty
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Katarzyna Zapiór,
Klaudia Bulanda
fot. Paweł Gutowski,
Krzysztof Witowski

Festiwal SKOWRONECZEK
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Festiwal SKOWRONECZEK

Ruszają Sądeckie Eliminacje do
festiwalu "Skowroneczek"

Przed nami Sądeckie Eliminacje do
XVI Międzynarodowego Festiwalu
Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek”, nad którymi patronat honorowy sprawuje Prezydent Nowego
Sącza Ludomir Handzel. Przesłuchania konkursowe ruszają już we
wtorek 11 czerwca o godz. 10:00
w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu (Al. Wolności 23).
Jak podkreślają organizatorzy Festiwalu, sądeckie eliminacje pozwalają na pokazanie ogromnego potencjału młodych solistów z Nowego Sącza, którzy nie zawsze mają możliwość prezentacji swojego talentu.

– Mamy naprawdę wielu fan-

tastycznych wokalistów, dlatego chcemy ich pokazywać szerszej publiczności. Cały festiwal „Skowroneczek”
jest takim właśnie forum, na którym
każdego roku poznajemy bardzo utalentowanych artystów – mówi Mile-

nia Małecka-Rogal, dyrektor Pałacu
Młodzieży w Nowym Sączu i dyrektor artystyczny festiwalu.

– Najpierw będziemy mieli przyjemność wysłuchać uczestników sądeckich eliminacji, które odbędą się
już 11 czerwca w Miejskim Ośrodku
Kultury, a na początku lipca spotkamy się na finałowych przesłuchaniach ogólnopolskiej części „Skowroneczka”. Oczywiście pamiętajmy, że
wielki finał wraz z koncertem laure-
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atów odbędzie się 7 lipca na sądeckim Rynku.
Więcej o XVI Międzynarodowym
Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek” można przeczytać na stronach internetowych organizatorów:
www.promyczek.pl/skowroneczek
www.palacmlodziezy.pl
Krzysztof Witowski
fot. Maciej Karpiel
Wydawnictwo "Promyczek"

Festiwal SKOWRONECZEK

XVI Międzynarodowy Festiwal Piosenki
Dziecięcej "Skowroneczek"
Zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń uczestników do kolejnej XVI
edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek”. Wydarzenie odbywa się
pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka oraz Prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla.

połu „Promyczki Dobra” – w tym przypadku lista utworów była dostępna
na stronie internetowej:
www.promyczek.pl/skowroneczek/.
Wśród utworów o tematyce dowolnej, mile widziane będą premierowe wykonania, autorskie kompozycje oraz piosenki o treści religijnej.

ku Kultury w Nowym Sączu odbędą
się przesłuchania finałowe edycji
ogólnopolskiej festiwalu.
Potem najlepszych wokalistów czeka już koncert finałowy, który odbędzie się 7 lipca na płycie sądeckiego
Rynku. Wezmą w nim udział także
zwycięzcy sądeckich eliminacji festiwalu "Skowroneczek".

Festiwal skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat. Uczestnicy będą prezentować swoje wokalne umiejętności w kategorii solistów
oraz, co jest nowością od tego roku,
w kategorii zespołów wokalnych (25 osób). Każdy solista lub zespół
wraz ze zgłoszeniem musiał przygotować dwie piosenki: pierwszą o tematyce dowolnej, dostosowanej do
charakterem do wieku wykonawcy,
a drugą piosenkę z repertuaru zes-

Jury dokona następnie kwalifikacji uczestników na podstawie nagrań – utworu z repertuaru obowiązkowego i utworu dowolnego – zarejestrowanych wyłącznie na płycie CD
przesłanej wcześniej na adres Wydawnictwa "Promyczek" lub w pliku
mp3 przesłanym na adres mailowy
festiwalu:
skowroneczek@promyczek.pl
Duże emocje pojawią się w dniach
3-4 lipca, kiedy to w Miejskim Ośrod-

Warto dodać, że wydarzenie to
będzie relacjonowane przez telewizję TVP ABC, dzięki czemu finalistów festiwalowych zobaczy nie tylko
sądecka publiczność, ale również telewidzowie z całej Polski.

.
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Krzysztof Witowski
fot. Maciej Karpiel
Wydawnictwo "Promyczek"

W obiektywie FLESZa

Festiwal SKOWRONECZEK 201 8
Zanim na dobre rozpoczną się emocje związane z XVI Międzynarodowym Festiwalem Piosenki Dziecięcej
"Skowroneczek", warto zobaczyć jak wyglądała poprzednia edycja wydarzenia, uwieczniona w obiektywie
Macieja Karpiela z Wydawnictwa "Promyczek". Więcej wyjątkowych ujęć znajdziecie również w festiwalowym serwisie: www.promyczek.pl/skowroneczek.pl. Serdecznie zapraszamy.
fot. Maciej Karpiel - Wydawnictwo Promyczek
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Konkursy

25 lat minęło... Jubileusz Pracowni
grafiki i malarstwa olejnego

Happeningiem na ulicy Jagiellońskiej, przygotowanym przez podopiecznych Pałacu Młodzieży z grupy
baletowej „Adagio” oraz grup teatralnych, rozpoczął się jubileusz 25-lecia
powstania Pracowni grafiki i malarstwa olejnego, prowadzonej przez
Agatę Rolkę i Antoniego Reszkiewicza.
Najlepsze życzenia i gratulacje
twórcom pracowni oraz wszystkim
wychowankom przekazała Magdalena Majka, wiceprezydent Nowego
Sącza, Małgorzata Belska, dyrektor
Wydziału Edukacji i Wychowania UM,
znakomity artysta malarz Wacław Jagielski, a także w imieniu Pałacu Młodzieży dyrektor Milenia MałeckaRogal.
Krzysztof Witowski
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"Moja przygoda w muzeum"
Deszcz nagród dla
Pałacu Młodzieży

Po raz dwudziesty szósty w Muzeum Okręgowym w Nowy Sączu
odbyło się podsumowanie etapu
regionalnego konkursu plastycznego „Moja przygoda w muzeum”.
Po raz kolejny większość nagród
i wyróżnień zdobył Pałac Młodzieży w Nowym Sączu przy współpracy z Zespołem Szkół nr 9 i Klubem „Kotłownia” działającym przy
Zespole Świetlic Środowiskowych.

nej edycji międzynarodowego konkursu, który jest organizowany przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Okręgowego w Toruniu. W tym roku jury przyznało 16 nagród i 39 wyróżnień –

powiedział dyrektor Robert Ślusarek.
W sumie podopieczni nauczycieli
Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu
– Antoniego Reszkiewicza, Agaty Rolki, Elżbiety Barciszewskiej, Agnieszki Zych i Violetty Roli – zdobyli 8
nagród i 27 wyróżnień.
Pełna galeria jest dostępna na
stronie www.palacmlodziezy.pl.

Laureatów etapu regionalnego
konkursu powitał dyrektor Muzeum
Okręgowego w Nowym Sączu Robert
Ślusarek, któremu towarzyszyła kierownik Działu Edukacji Anna Wideł.

Kamila Gurgul,
Hubert Jurowicz, Oscar Koszyk
fot. Patryk Kapłon,
Krzysztof Witowski

– Witam wszystkich uczestników
konkursu plastycznego „Moja przygoda w muzeum” i zapewniam, że wszyscy laureaci zostaną dzisiaj docenieni. To już kolejna odsłona regional-
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CIT poleca

Co, gdzie, kiedy? Warto wiedzieć!
...bo naprawdę warto wiedzieć, co wydarzy się w najbliższym czasie. Dlatego zapraszamy na krótki
przegląd zapowiedzi przygotowanych przez Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu. Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej CIT (ziemiasadecka.info), gdzie znajdziemy
informacje o najważniejszych wydarzeniach zarówno w naszym mieście, jak
i na terenie powiatu nowosądeckiego.

Zlot
Foodtracków
Prezydent Miasta Nowego
Sącza oraz Gorilla Events zapraszają w dniach 14-16 czerwca br. na
Zlot Foodtracków, który odbędzie się
na Rynku w Nowym Sączu. W programie zlotu konkursy smakowe.
Miejsce: Rynek, Nowy Sącz

Biegniemy dla Krzyśka i Darka
15 czerwca odbędzie się IV
Charytatywny Bieg św. Wawrzyńca
oraz V Festyn Rodzinny pod hasłem
"Biegniemy dla Krzyśka i Darka". Patronat honorowy: Ludomir Handzel,
Prezydent Miasta Nowego Sącza,
płk Stanisław Laciuga, Komendant
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, ks. Piotr Lisowski, Proboszcz Parafii św. Wawrzyńca. Bieg w godzinach od 8:00 do 15:00. wpisowe to
tylko 5 zł.
Miejsce: Stadion KS Biegoniczanka, ul. Elektrodowa 49, Nowy Sącz

www.ziemiasadecka.info
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Strzelec Info
W siedzibie Jednostki
Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz
odbyła się dzisiaj konferencja
prasowa podsumowująca
wyjazd Strzelców na uroczyste
obchody 75. rocznicy
zdobycia Monte Cassino.
O wrażeniach i emocjach jakie
towarzyszyły podróży śladami
pamięci i walk 2. Korpusu
Polskiego, opowiadali Strzelcy
wraz ze swoim dowódcą bryg.
ZS Sławomirem
Szczerkowskim. Warto
podkreślić, że obsługę
informacyjną wydarzenia
przygotowali podopieczni
grupy dziennikarskiej Pałacu
Młodzieży w Nowym Sączu
i jednocześnie uczniowie klas
mundurowych w Zespole
Szkół nr 2 im. Sybiraków.
– To była żywa lekcja historii. Na
cmentarzu na Monte Cassino Strzelcy spędzili kilka godzin, pełniąc wartę wraz z harcerzami. Byliśmy jedynym pododdziałem z Organizacji Strzeleckiej, który dostąpił tego zaszczytu. W tak godnym miejscu Strzelcy
mogli pełnić warty – mówił z satysfakcją komendant Sławomir Szczerkowski.
Jeden ze Strzelców i uczeń klasy
mundurowej w Zespole Szkół nr 2
im. Sybiraków Maciej Kwiatkowski powiedział, że zwłaszcza podczas warty
były trudne chwile, ale udział w uroczystościach na Monte Cassino był
dużym przeżyciem.
– Kiedy przejrzałem zdjęcia z obchodów okazało się, że miałem wielki zaszczyt pełnić wartę przy grobie
poległego żołnierza z Nowego Targu. To nie było w żaden sposób zaplanowane, bo wchodziliśmy na wartę losowo i akurat padło na mnie. Jestem z tego bardzo dumny – podkre-

ślił Maciej Kwiatkowski.

W czasie swojej podróży Strzelcy, oprócz Monte Cassino, odwie-

ywa lekcja historii.
Podsumowanie
wyjazdu na Monte
Cassino

dzili wiele innych miejsc, w tym m.in.
Polski Cmentarz Wojenny w Bolonii
(największa nekropolia spośród wszystkich czterech polskich cmentarzy we
Włoszech), Ankonę, Loreto i Sanktuarium Świętego Domku oraz cmentarz żołnierzy polskich. Końcowym
etapem podróży był wyjazd do Gaety i zwiedzanie Sanktuarium Pękniętej Skały oraz wizyta w Bazylice
św. Antoniego w Padwie.
Komendant ZS i dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Sączu Sławomir Szczerkowski w sposób szczególny za wsparcie finansowe wyjazdu podziękował Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego i Małopolskiej Kurator Oświaty Barbarze Nowak. Słowa podziękowań
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skierował także do posła RP Jana Dudy, Urzędu Miasta Nowego Sącza,
firmy Lupus Ryszard Wilk, firmy
Pstrąg Ojcowski Magdalena Węgiel,
firmy Michael Mountain Michał Górski oraz Moniki i Marka Ptak.

Partnerem Głównym wyjazdu
Strzelców z Zespołu Szkół nr 2 im.
Sybiraków w Nowym Sączu na uroczystości 75. rocznicy zdobycia Monte Cassino jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Agnieszka Kmiecik,
Karolina Nowak,
fot. Szymon Kościółek

Wokół nas

Iwkowa: z góry widać więcej

Wraz z rozpoczęciem sezonu letniego zyskujemy więcej wolnego
czasu i tu pojawia się problem. Jak
najlepiej wykorzystać te chwile?
Można na przykład spędzić popołudnie na świeżym powietrzu wraz
z rodziną lub przyjaciółmi w przepięknej wsi Iwkowa. Nowo powstała wieża widokowa jest wspaniałą
atrakcją zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i miłośników nordic walking.
Została uroczyście oddana
do użytku 1 maja i od tego czasu przyciąga do siebie wielu turystów z całej Polski. Stalowa konstrukcja wznosi się ponad drzewami na górze Szpilówka 516 m n.p.m., w paśmie Pogórza Wiśnickiego.
Z ponad 34 m wieży rozpo-

ściera się widok na przepiękną panoramę Iwkowej oraz sąsiednich miejscowości. Atrakcją jest również sama
droga na górę, na której możemy podziwiać "iwkowskie role".
W drodze na wieżę warto też odwiedzić pustelnię św. Urbana, Krzyż
Powstańców na Piekarskiej Górze czy
zabytkowy drewniany kościół z XV
w centrum wsi, a to tylko niektóre z wielu atrakcji, które czekają na was w Iwkowej.
Serdecznie polecamy!
Kasia Zapiór, Weronika Krężołek,
Klaudia Bulanda,
fot. Cezary Rosiński
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