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1 ZŁ

sylwetki Przysietniczan

Stanisław Gołdyn
Niezwykła postać, godna naśladowania; całe swoje życie poświęcił pracy dla
rozwoju Przysietnicy i gminy Stary Sącz. Był czas w jego życiu, kiedy przyszło
mu walczyć o wolność ojczyzny, był czas, kiedy jego walką była nieustanna
praca do końca dla dobra naszej wioski.
St a nisław Gołdy n
(29 X 1916 – 4 VI 2004)
należał do niezwykle aktywnych działaczy przysietnickich. Najaktywniejsze lata jego działalności
działalność przypadają na
okres II wojny światowej,
nie szczędził także swoich
sił i pracy dla Przysietnicy
i gminy Stary Sącz w latach powojennych. Z domu
rodzinnego wyniósł pasję społecznika i aktywisty – jego ojciec i brat Jan
działali w Stronnictwie
Chłopskim ,,Piast” i Kole Młodzieży Wiejskiej przed II wojną światową, do których to organizacji przyciągali również
Stanisława. W czasie wojny należał do Konspiracyjnej Organizacji Ludowej ,,Młody Las” (ps. ,,Krogulec”), gdzie pełnił funkcję przewodniczącego; był członkiem trójki gminnej
,,Rocha” w Starym Sączu. Ruch ten związany był ze Stronnictwem Ludowym i Batalionami Chłopskimi, które rozwijały się do końca 1943 roku. W 1945 roku Stanisław Gołdyn
związał się z prorządowym Stronnictwem Ludowym, później
działał w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym, pełniąc
funkcję prezesa Koła Grodzkiego w Starym Sączu. Pracował
w starosądeckiej gminie. W tym samym roku wszedł w skład
Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Jak wspomina w kronice Jan Danielski, Stanisław Gołdyn bardzo zaangażował
się w działalność mającą na celu ,,podniesienie kulturalnego
i oświatowego poziomu wsi”, wyrażającą się w utworzeniu
przedszkola oraz organizacji szkoły od III do VII klasy, aby
młodzież na miejscu mogła kończyć szkołę na tym etapie.
W latach 50. był prezesem Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” w Starym Sączu. Mocno zaznaczył się też
w działalności społecznej naszej wioski. Z jego inicjatywy na
zebraniu wiejskim w 1956 roku powołano Społeczny Komitet
do spraw elektryfikacji, na czele którego stanął. Elektryfikację wsi bez przysiółków ukończono w 1958 roku. W następnych latach angażował się we wszystkie komitety, które realizowały różne zadania we wsi, m.in. budowę drogi na odcinku
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od mostu koło Stawiarskiego do Krzyżówki (1964 rok), rozbudowę szkoły od strony północnej. Mocno zaangażowany
był także w organizację parafii w Przysietnicy, a zwłaszcza w
budowę kaplicy. Bardzo aktywnie, na zebraniach wiejskich i
w rozmowach prywatnych, przedstawiał nurtujące problemy
wsi i sposoby ich rozwiązania. Był jedną z pierwszych osób,
które zorganizowały lokalną spółkę wodociągową w Przysietnicy; następne powstawały za jego przykładem.
Stanisław Gołdyn Otrzymał liczne odznaczenia państwowe:
• Odznaka Krzyż Partyzancki, 1961 r. (uchwała Rady
Państwa);
• Odznaka Złoty Krzyż Zasługi, 1959 r. (uchwała Rady
Państwa);
• Odznaka Krzyż Walecznych, 1973 r. (uchwała Rady
Państwa);
• Odznaka Grunwaldzka, 1960 r. (Naczelny Dowódca
Wojska Polskiego);
• Srebrna Odznaka za zasługi dla miasta i Gminy Stary
Sącz, 1984 r.;
• Odznaka Krzyż Batalionów Chłopskich, 1995 r. (Prezydent Lech Wałęsa);
• Odznaka Medal 40-lecia Polski Ludowej, 1984 r.
(uchwała Rady Państwa);
• Odznaka Weterana Walk o Niepodległość,
1995 r. (Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych).
Dzieci Stanisława Gołdyna – Sabina i Stanisław – wyjechały z Polski.
Dziękuję Jerzemu Sobczakowi za udostępnienie pamiątek po
Stanisławie Gołdynie; Kazimierzowi Ptaśnikowi za informacje.
(ZG)

DZIEŃ DOBRY

Nasza Przysietnica
W bieżącym roku mija osiemdziesiąt pięć lat od powstania pierwszego stowarzyszenia w Przysietnicy. Mowa
o Ochotniczej Straży Pożarnej, założonej 13.01.1936 przez
grupę mieszkańców naszej miejscowości. Myślę, że reforma
samorządowa z 1933 roku i utrata statusu Gminy skłoniła
naszych przodków do założenia stowarzyszenia dla wzmocnienia integracji miejscowości. Świadczy o tym skład pierwszego Zarządu którym znaleźli się Jan Danielski – kierownik
szkoły oraz Jan Klimczak – Sołtys i pierwszy prezes straży.
Również zapisy z posiedzeń Zarządu świadczą o tym, że
rozmawiano o problemach całej miejscowości, czyli o budowie nowej szkoły podstawowej, którą rozpoczęto w 1937
roku jak również o budowie Wiejskiego Domu Kultury i remizy, budowanej od 1939 roku. W skład pierwszego Zarządu weszli również bracia Witowscy (Jan i Józef), bracia
Giziccy (Wojciech i Stanisław) i bracia Tokarczyk (Michał
i Wojciech). Pomimo ciężkich czasów Szkołę Podstawową,
Dom Kultury i remizę wybudowano stosunkowo szybko za
pieniądze zebrane od mieszkańców i czynem społecznym.
Natomiast w samej Ochotniczej Straży Pożarnej początki
funkcjonowania były ciężkie; organizacja nie posiadała żadnego sprzętu gaśniczego, gaszenie pożarów odbywało się
za pomocą łańcucha utworzonego z ludzi od rzeki i wiader
podawanych z rąk do rąk. Należy tu podkreślić, że liczyła
się chęć pomocy i organizacji mieszkańców. Okres wojny
i pierwsze lata powojenne to trudny czas w działalności
organizacji. Po wojnie zmieniono strukturę organizacyjną
miejscowości, tworząc Gromadzką Radę Narodową, ten
sposób zarządzania nie przyniósł jednak żadnych korzyści
infrastrukturalnych. Nowa władza socjalistyczna nałożyła
na rolników kontyngent: zboże, ziemniaki, żywiec i mleko było obowiązkowo skupowane i każdy musiał wywiązać się z dostawy. W Wiejskim Domu Kultury urzędowała
Gromadzka Rada Narodowa, której Przewodniczącym był
Stanisław Gizicki – ówczesny prezes straży, Sekretarzem Jan
Witowski, a Referentem Janina Podobieńska. W ramach
działalności straży, pomimo biedy, udało się doposażyć
jednostkę w sprzęt gaśniczy, pompę na wozie konnym,
a w późniejszym czasie motopompę. W 1956 roku powstało w Przysietnicy Kółko Rolnicze, jako tradycyjna forma wspólnego użytkowania maszyn rolniczych. Działalność
Kółka polegała na świadczeniu usług na rzecz gospodarstw
chłopskich na terenie Przysietnicy. Jego prezesem został
Jan Witowski. Przy kółku działało Koło Gospodyń Wiejskich
– szefowała mu Michalina Padula. Życie miejscowości po
elektryfikacji wsi poprawiło się, już w 1961 roku podjęto
rozmowy ze spółdzielnią w sprawie budowy sklepu, który
wybudowano w roku 1965. Prezesem Straży w roku 1969
został Jan Witowski. Nowy prezes aktywnie przystąpił do
nowych wyzwań i już w 1970 roku wybudowano w czynie
społecznym Dom Nauczyciela, a rok później Dom Katechetyczny, który w 1973 roku przebudowano na Kaplicę. Kaplicę wybudowano na gruncie Jana Stawiarskiego. Pan Stawiarski przekazał bezpłatnie grunt i wypożyczył materiał
na jej budowę. Kaplica została wybudowana nielegalnie,
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przez co ksiądz Jan Maziarz – ówczesny proboszcz Parafii
Barcice miał kłopoty z władzami. Na Walnym Zebraniu
w 1974 roku, na wniosek Stanisława Gołdyna podjęto decyzję o budowie nowego Domu Strażaka w Przysietnicy.
Zarząd przygotował projekt i zakupił grunt pod budynek.
Wizja projektowa została zapożyczona z Podhala. W roku
1980 na prezesa wybrano Józefa Kozła; dokończył on projekt i rozpoczął budowę w 1983 roku, a uroczyste otwarcie odbyło się 18 października 1992 roku. Obiekt został
wybudowany przy bardzo dużym zaangażowaniu druhów
w pracę. Budynek był najnowocześniejszym na tamte czasy
obiektem w Gminie Stary Sącz. Następnym krokiem rozwoju Przysietnicy była gazyfikacja wsi w latach 1995–1997,
którą realizował Komitet Budowy, na czele którego stał Kazimierz Paśnik późniejszy sołtys Przysietnicy. Karkołomne
przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem Kazimierza Paśnika, który pozyskał środki na budowę, rozliczył dotację
i wykonał inwestycję. Pomagali mu Władysław Tokarczyk
(prawnie) oraz Włodzimierz Gucwa (finansowo).
Wracając do straży – w 2001 roku jej prezesem zostaje
Stanisław Gawlak, który osobiście przyczynił się do zakupu
pierwszego samochodu pożarniczego marki Star w 2002
roku, jak również rozpoczął remonty remizy i zabezpieczenia osuwiska za remizą, które powstało w roku 1997.
W tym okresie zrealizowano również telefonizację, którą kierował prezes Stanisław Gawlak. Rok 2008 przyniósł
zmiany, prezesem zostałem ja, Kazimierz Gizicki i kontynuowałem dzieło modernizacji Domu Strażaka oraz remizy. Była to dla mnie szkoła życia, zakres prac był ogromny,
ale dziś mogę śmiało powiedzieć, że podołałem wyzwaniu.
W trakcie mojej prezesury udało się wiele wykonać, również dzięki zaangażowaniu druhów – zmodernizowaliśmy
budynek, wymieniliśmy pokrycie dachowe i system ogrzewania, zakupiliśmy średni samochód pożarniczy Man, lekki
samochód ratowniczy Nissan, zakupiliśmy niezbędny sprzęt
ratowniczy; jednostka jest dobrze wyszkolona i wyposażona. W roku 2016 z mojej inicjatywy powstało stowarzyszenie Górali Popradzkich i zespół dziecięcy Bystro Kicora
jako przedmurze Górali Czarnych.
Kazimierz Gizicki

Pismo Stowarzyszenia Górali Popradzkich w Przysietnicy.
Redaguje zespół pod redakcją Zofii Golonki.
Adres redakcji: Przysietnica 325, 33-342 Barcice

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych artykułów oraz zastrzega sobie prawo zmian
i skrótów. Materiałów niezamówionych nie zwraca. Pozostałe zdjęcia pochodzą z archiwów własnych.
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KALENDARIUM przysietnicy 2021 roku
27 lutego, sobota

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej
w Przysietnicy. Wybrano nowe władze
na 5-letną kadencję. Prezesem został
Marek Padula.

11 maja, wtorek

Na 33. Sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu podjęto
Uchwałę o budowie punktu widokowego w Przysietnicy
i Uchwałę o zakupie działki pod punkt widokowy na Górze Targowisko.

31 marca, środa

Będzie budowane przedszkole dla
czterdzieściorga dzieci. Wprowadzono środki do budżetu
Gminy Stary Sącz na budowę przedszkola w Przysietnicy.

11 czerwca, piątek

Historyczny dzień. Uroczyste otwarcie nowej siedziby
biblioteki w Przysietnicy z udziałem znakomitych gości.

14 kwietnia, środa

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Górali Popradzkich. Podczas spotkania zostały przedstawione sprawozdania merytoryczne, sprawozdanie finansowe
i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2020 rok.

21 czerwca, poniedziałek

W budynku Domu Strażaka w Przysietnicy miała miejsce
promocja pierwszej płyty zespołu Bystro Kicora

8 sierpnia, niedziela

Festyn Rodzinny. Po przerwie środowiska społeczne
Przysietnicy, Sołectwo, Ochotnicza Straż Pożarna i Stowarzyszenie Górali Popradzkich zorganizowały Festyn
Rodzinny dla mieszkańców.

28 kwietnia, środa

W wieku 98 lat zmarł Józef Haza – świadek tragicznej
historii drugiej wojny światowej. Więzień niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau, Oranienburg-Sahsenhausen, Buchenwald
i Flosenburg. Wielokrotnie dekorowany odznaczeniami wojskowymi: Orderem Męczeństwa i Zwycięstwa dla
represjonowanych, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Krzyżem Oświęcimskim, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Batalionów Chłopskich.
W 2008 roku otrzymał stopień porucznika, a w 2017 kapitana za zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej.
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14 sierpnia, sobota

Gmina ogłosiła przetarg na budowę przedszkola
w Przysietnicy

28 sierpnia, sobota

Spotkanie z artystami w Przysietnicy. Gościliśmy przyjaciół ze Stowarzyszenia Ludzi Twórczych z Brzozowa.

19 września, niedziela

Zebranie Wiejskie Wsi Przysietnica. W Domu Strażaka odbyło się Zebranie Wiejskie Wsi Przysietnica. Obrady
otworzyła pani sołtys Bożena Ogorzały, witając wiceburmistrza Starego Sącza Kazimierza Gizickiego, jak również
radnych Rady Miejskiej w Starym Sączu w osobach: Zofii
Golonki, Jana Tokarczyka i Jerzego Sobczaka.

6 września, poniedziałek

Uroczystość poświęcenia nowego sztandaru szkoły. Dnia
29 września w czasie uroczystej mszy św. ks. biskup Artur Ważny dokonał poświęcenia nowego sztandaru Szkoły Podstawowej w Przysietnicy im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego

12 października, wtorek

Spotkanie integracyjne seniorów z Przysietnicy. W Bibliotece w Przysietnicy miało miejsce niezwykłe spotkanie
przedstawicieli Stowarzyszenia Miasto Św. Kingi z przysietnickimi seniorami. W spotkaniu uczestniczyli również
ks. proboszcz Adam Kardyś, radni Zofia Golonka i Jerzy
Sobczak oraz pani sołtys Bożena Ogorzały.

9 września, czwartek

W ramach Nocy Bibliotek zorganizowano zajęcia dla
najmłodszych.

10 września, piątek

Wody Polskie postanowiły, że udrożnią i zasypią wyrwy
brzegowe na potoku Przysietnickim w km 1+440 – 6+860
w m. Przysietnica, prace wykonane będą na siedmiu odcinkach powstałych wyrw – uszkodzeń brzegów. W sumie
będzie to 320 m.b. zabezpieczenia.

26 października, niedziela

Zdecydowano, że firma JANEL z Barcic wybuduje przedszkole w Przysietnicy. Prace budowlane ruszyły następnego dnia.

13 września, poniedziałek

Rozwój turystyki i ochrona przyrody – konferencja
w Przysietnicy. Wielkim wydarzeniem dla Przysietnicy
była międzynarodowa konferencja i warsztaty pn. „Jak rozwijać produkt turystyczny w warunkach potrzeby ochrony
cennych zasobów przyrodniczych”. Gospodarzami konferencji byli Jacek Lelek – burmistrz Starego Sącza i Mirosław Wilkowski – primator Lewoczy.
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TEMAT WYDANIA

PRZEDSZKOLE

P

rzysietnica nie miała szczęścia
do przedszkola. Z różnych powodów. Nie było odpowiedniego miejsca, budynku, kadry, ale też
wielkiego zapotrzebowania ze strony
mieszkańców. O tym pisze w swojej
szkolnej kronice kierownik szkoły Jan
Danielski. Bardzo chwali św. pamięci
Stanisława Gołdyna, który zaraz po
zakończeniu wojny w 1945 roku zaczął
czynić starania, aby w Przysietnicy
przedszkole powstało. Obydwaj narzekali na niezrozumienie mieszkańców
co do potrzeby wychowania przedszkolnego. Jednak z wielu wspomnień
starszych mieszkańców wynika, że sytuacja miała bardziej złożone przyczyny: wielka bieda, ale także to, że dzieci
od najmłodszych lat pomagały w pracach domowych. Stanisławowi Gołdynowi udało się uruchomić przedszkole
wakacyjne 10 sierpnia 1945 roku w budynku szkolnym, potem miało być ono
przeniesione do domu ludowego. Nauczycielką przedszkola została Rozalia Maciakówna z Przysietnicy, a pracą
przedszkola kierowała Seweryna Danielska. Zapisanych było 20 dzieci.
Trudności te w następnych latach
nadal były przeszkodą w organizacji
przedszkola. Dzisiaj trudno dotrzeć do
osób, które by coś mogły na ten temat
powiedzieć. We wspomnieniach zachowały się jednak szczątkowe informacje o funkcjonowaniu tzw. letnich
półkolonii. Na początku lat siedemdziesiątych jedna z nich zorganizowana została z inicjatywy przewodniczącej Koła Gospodyń, pani Michaliny
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Paduli. Prowadziła ją Anna Golonka
(Mikulec), pracowała na niej także Józefa Godawska. W następnych latach
to wakacyjne przedszkole prowadziła również Lidia Zięba. Przedszkole
działało w budynku Domu Ludowego
– dawnej remizy strażackiej.
Szansa na dzienne przedszkole narodziła się po opuszczeniu budynku
Domu Nauczyciela znajdującego się
przy szkole przez państwa Jakubowskich, którzy po zakończeniu kariery
zawodowej przenieśli się do Barcic.
Dzięki staraniom działaczy lokalnych
i zgodzie władz gminnych przedszkole
powstało 1 września 1979 roku. Jego
dyrektorem została pani Maria Tokarczyk, wychowawczynią pani Maria Niemiec. Przedszkole działało do

1992 roku. Przez te lata na stanowiskach ekonomiczno-gospodarczych
przedszkola przewinęło się kilka
osób z Przysietnicy: panie Kazimiera Dorula, Janina Jankowska, Anna
Jurecka, Stanisława Pawlik i Władysława Tokarczyk, krótko na zastępstwa jeszcze inne osoby. Rocznie do
przedszkola uczęszczało średnio około trzydzieścioro dzieci. Jak wspomina pani Maria Niemiec, 31 marca 1992 roku zostały poinformowane
o zamknięciu przedszkola przez władze. Jednakże po tym czasie na krótko jeszcze przedszkole uruchomiono, prowadziła je pani Anna Tumidaj,
która po pracy w szkole przeszła na
emeryturę. W tych trudnych, ciężkich czasach mało dzieci zapisano do
przedszkola. Tak jak wspomniałam,
uruchomiono je na krótko, bo w 1995
roku przedszkole zostało zamknięte,
a budynek gmina przekazała szkole.
Umieszczono w nim oddziały przedszkolne, dla których nie było w szkole miejsca, wynajdowano dla nich sale
w prywatnych domach – m.in. w nieistniejącym już dziś budynku u państwa Olszowskich, potem w remizie
strażackiej. Budynek dawnego Domu
Nauczyciela zburzono w 1996 roku,
kiedy rozpoczęła się rozbudowa szkoły. Były to bardzo trudne czasy transformacji w naszym państwie. Wielu
rodziców w następnych latach zaczęło dowozić swoje dzieci do przedszkoli w sąsiednich miejscowościach. Tak
jest do dzisiaj. Mamy nadzieję, że od
1 września następnego roku to się
zmieni. (ZG)

Węzeł widokowy na Górze
Targowisko
Gmina Stary Sącz przygotowała koncepcję przedprojektową punktu widokowego na górze Targowisko w Przysietnicy. Na Targowisku powstanie węzeł widokowy prowadzący szlakiem turystycznym na Przehybę. Punkt na
wysokości 560 m n.p.m. będzie dużą atrakcją turystyczną
w naszej miejscowości. Przysietnica w ostatnich latach
wykonała krok w kierunku zdobycia miana miejscowości
turystycznej i w tym kierunku chce się rozwijać w najbliższych latach. Budowa punktu widokowego na pewno przyczyni się do zwiększenia jej oferty turystycznej
i atrakcyjności. Środki na budowę węzła widokowego pochodzą z Rządowego Programu wsparcia Gmin Górskich.

NOWE oświetlenia
Jeszcze w tym roku powstaną oświetlenia uliczne na drodze gminnej
nr 294284K „Przysietnica – Wygony”, drodze wewnętrznej „Przysietnica
– Pod Brzegiem”, drodze gminnej nr 294280K „Przysietnica – do Jurczaków” oraz nastąpi wymiana oświetlenia przy drodze powiatowej na oprawy
LED. Inwestycja jest możliwa dzięki środkom z Tarczy dla Samorządów,
które Gmina Stary Sącz otrzymała w 2020 roku. W Przysietnicy powstanie oświetlenie wzdłuż dróg o łącznej długości 1,7 km o wartości 200 tys.
złotych. Prace zostaną wykonane do końca 2021 roku.

REGULACJA potoku
Przewidziane do wykonania prace obejmują odcinek potoku Przysietnickiego
w km 1+440 – 6+860 w m. Przysietnica,
prace wykonane będą na siedmiu odcinkach powstałych wyrw – uszkodzeń brzegów. Zasypy wykonane zostaną z dużych
głazów kamiennych D≥90 cm, sklinowanych materiałem drobnym od 30 do 60 cm,
a następnie zostaną zasypaane drobnym
materiałem żwirowo-ziemnym.
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Uroczystość poświęcenia
nowego sztandaru szkoły

29 września w czasie uroczystej mszy św. ks. biskup Artur Ważny dokonał poświęcenia nowego
sztandaru Szkoły Podstawowej w Przysietnicy im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Było to wyjątkowe i ważne dla społeczności wydarzenie. Sztandar
szkoła posiada od 2009 roku.

N

owy sztandar nawiązuje do wzoru przyjętego
przed laty. Znaczenia sztandarowi dodała ceremonia jego poświęcenia w kościele oraz ceremonia w czasie akademii szkolnej, podczas której nastąpiło przekazanie sztandaru przez przedstawicieli rodziców
dyrektorowi szkoły Aleksandrowi Łukasikowi. Rodziców
reprezentowali: Jan Tokarczyk, Anna Pawlik i Izabela Radomska. Zaś po prezentacji sztandar przekazany został
uczniom. Poczet sztandarowy uczniów stanowi honorową
reprezentację szkoły.
Sztandar od zarania naszych dziejów jest symbolem
jedności, wierności i honoru. Stanowił, jak i stanowi on
funkcję znaku rozpoznawczego, znaku przynależności do
jednej „rodziny”, w naszym przypadku – do rodziny szkolnej. Pełni funkcję reprezentacyjną, wyraża najważniejsze
wartości i zasady danej społeczności. Jest równie ważny,
co f laga państwowa dla kraju. Jest także symbolem więzi,
która łączy społeczność szkolną.
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Warto tu przypomnieć, że 12 lat temu inni
rodzice – Kazimierz Gizicki, Agata Kozioł i Grażyna Czerpak przekazywali sztandar społeczności szkolnej w czasie
uroczystości, podczas której szkole nadane zostało imię
Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Piękna
sztafeta pokoleniowa. Podczas takich uroczystości uczniowie poznają, czym jest patriotyzm, szacunek do ojczyzny,
poszanowanie tradycji, a także duma ze swojej ,,Małej Ojczyzny”. (ZG)

Kataster galicyjski odkryty na poddaszu
u Pana Jerzego Sobczaka
Bardzo ciekawego odkrycia dokonał Pan Jerzy Sobczak. Na poddaszu domu
rodzinnego odnalazł zwój map. Jak się okazało, jest to Kataster galicyjski
z 1846 roku.
Kataster ma nieocenioną wartość historyczną. Szkice, wykonane przez oficerów wojska austriackiego z okresu zaborów, przedstawiają miedzy innymi
zagospodarowanie miejscowości Przysietnica. Mapy pochodzą z okresu przed
podpisaniem ugody w sprawie Autonomii Galicyjskiej, w ramach której uwłaszczano chłopów i nadawano
im nazwiska. Po reformie w 1860 roku
Przysietnica była gminą jednowioskową
z obszarem dworskim i zamieszkiwało
w niej około 1300 osób. Z obszernych
map możemy dowiedzieć się o własnościach gruntów, jak również o nazwach

ról lub zagród. Możemy odczytać nazwy
ról: Kwikówka, Trzebiołki, Grabowce,
Ogorzałówka, Gądkówka, Garwolówka,
Górkówka, Kapułówka, Czerwinkówka, Nalepówka, Wybrańska, Dziadówka,
Chmurówka, Citakówka, Wysopolanka
i Pólkówka. Określone były również zagrody: Mikulców, Dziarka, Kuszykowska
i Sarnówka. Rozpoznajemy obszary własności gruntów należących do: Czyżowskich, Garwoli, Mikulców, Nalepów, Kapułów, Górków, Gądków, Tokarczyków,
Widomskich, Citaków, Ogorzałych, Dudków, Borzęckich, Sobczaków, Kaczora,
Gawlaka, Stawiarskiego, Gała, Marduły,

Szostaka, Janczaka, Dąbrowskiego, Sadowskiego, Ptaśnika, Doruli, Grabskiego,
Majewskiego, Dziedziny, Cebuli, Pustułki, Borczyckiego, Boreckiego, Sobonia,
Olszowskiego, Durasika, Tomasiaka,
Króla i Obrzuda. Materiały są istotnym
dowodem w badaniach historycznych minionego wieku, można wyciągnąć kilka
wniosków; przy obserwacji map zwracają uwagę zwłaszcze dwie kwestie: bardzo
duże rozdrobnienie działek oraz znaczna część obszarów będących własnością
Gminy Przysietnica. Taki stan obowiązywał do komasacji gruntów, która miała
miejsce w 1938 roku. (KG)
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Tajemnice historyczne Przysietnicy
Zgłębiając wydarzenia historyczne z terenu Sądecczyzny z okresu pierwszej
wolnej elekcji 1573 roku, korzystając z literatury (Księgi Grodzkie i Ziemskie
XV-XVIII w.), trafiłem na fakty z Przysietnicy.
Pisałem już w opisie historii Przysietnicy o przynależności
mieszkańców do zamku w Rytrze,
w związku z obroną granic Królestwa, a co za tym idzie przynależności Koronie. Król Polski Stefan Batory wprowadził do systemu
obronności Królestwa Polskiego
model wybraniectwa. Była to formacja sposobienia wojskowego,
którą monarcha zaproponował na sejmie w 1578 r., tworząc
formację wojskową złożoną z kmieci. W jej ramach każde 20
łanów, zarówno wsi, jak i miast królewskich, miało uzbroić
i wysłać jednego żołnierza, zwanego wybrańcem. Konstytucja królewska głosiła, iż: „A takowy na pieszego obrany
i postanowiony, od czasu ma być i będzie wolen od wszelkich
powinności naszych, jak czynszu, poboru łanowego, robót,
powozów, podwód i inszych onera (ciężarów), angarej i preangarej. Ażeby przeto wina jaka w pożytkach naszych i Rzeczypospolitej nie była, tedy za tego jednego ze dwudziestu na
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pieszego obranego, drudzy dziewiętnastu onera zastępować
i odprawiać będą powinni. Powinność zaś pieszego takowego każdego ta: w każdą ćwierć roku do rotmistrza swojego
albo jego porucznika, na to miejsce, któremu będzie przezeń
oznaczone, stawić się do monstrowania z rusznicą nadrzędną, z szablą, siekierką, w sukni swej barwy, takiej, jaką mu
rotmistrz albo porucznik jego naznaczy, z inszymi pieszymi
podobnej. Proch też swój ołów ma mieć”. Sformowano w królestwie oddziały piechoty wybranieckiej, w liczebności 2000
żołnierzy. Wyznaczono również łany wybrańskie w gruncie
dworskim, przekazując je wybrańcom. Przywilej na wybraniectwo w Przysietnicy posiadała rodzina Czyżowskich. Rola
Wybrańska była zlokalizowana od dzisiejszego Osiedla Górali po obydwu stronach drogi do Przysiółka Cuprów, były
to 2 łany, czyli 34 ha. Rolę Wybrańką sprzedała rodzina Czyżowskich góralom z Poronina w 1858 roku, a byli to: Szostak,
Gał, Dorula i Marduła. (KG)
materiały źródłowe „Inwentarze archiwum historyczne we Lwowie”,
„Kataster Galicyjski” udostępniony przez Jerzego Sobczaka

DZIŚ I JUTRO PRZYSIETNICY

Wielkie sprzątanie Przysietnicy
w ramach akcji „Sprzątanie świata”

W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja, pod nazwą „Sprzątanie świata – Polska”, odbywa się corocznie, począwszy od 1994 roku. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. Koordynatorem akcji w Przysietnicy była
pani sołtys Bożena Ogorzały wraz z Radą Sołecką Przysietnicy. Uczestnicy: Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza z naszej straży, Harcerze i Zuchy ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z opiekunami. Ogółem uczestniczyło blisko 60 osób. Efektem pracy jest wysprzątanie
miejscowości. Każdy uczestnik mógł liczyć na mały upominek i dużo satysfacji z wspólnej pracy dla
sopłeczności lokalnej. (KG)

Bystro Kicora z pierwszą płytą

W budynku Domu Strażaka w Przysietnicy miała miejsce promocja pierwszej płyty
zespołu Bystro Kicora.
Spotkanie poprowadziła choreografka i instruktorka zespołu,
pani Monika Florek; przedstawiła ona sześć lat pracy z dziećmi,
przybliżając historię powstania
zespołu, sukcesy na arenie regionalnej i wyróżniając najbardziej
pracowitych członków zespołu.
Podsumowując wiele sukcesów,
jako największy opisała pierwsze miejsce na przeglądzie zespołów dziecięcych Drużbaczka

w Podegrodziu. Choreografka
w prezentacji multimedialnej
przypomniała wielość występów
zespołu, wyjazdów warsztatowych na Słowację, kształtujących
etnograficznie członków zespołu, jak również teledysk zrealizowany z Czesławem Mozirem,
a w końcu własną płytę z kolędami. W trakcie spotkania głos
zabrali zaproszeni goście Jacek
Lelek, burmistrz Starego Sącza

pogratulował zespołowi osiągniętych sukcesów, podkreślając ciężką prace przywrócenia
tradycji regionalnej. Następnie
Kazimierz Gizicki, cytując zapisy
historyczne o bogatej tradycji regionalnej mieszkańców Przysietnicy, podziękował pani Monice
Florek za ukształtowanie zespołu
zgodnie z tradycjami górali nadpopradzkich i pogratulował osiągniętych sukcesów.

GAZETA PRZYSIETNICKA Nr 12

Rok 2021 11

DZIŚ I JUTRO PRZYSIETNICY

Uroczyste otwarcie nowej siedziby
biblioteki w Przysietnicy

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

11 czerwca 2021 r. uroczyście otwarto filię starosądeckiej Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przysietnicy. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane kwotą 1 787 061 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”. Operatorem priorytetu jest
Instytut Książki. Całkowity koszt budowy biblioteki wraz z infrastrukturą techniczną wyniósł 3 639 488 zł.

Projekt objął budowę nowego budynku filii PiMGBP.
W obiekcie znajdują się pomieszczenia o funkcji biblioteki z czytelnią, kącik dla dzieci, sala wielofunkcyjna oraz
pomieszczenia administracyjne.
W otwarciu nowej placówki uczestniczyli m.in. Antoni Duda, poseł na Sejm RP VIII kadencji z małżonką; sekretarz województwa Wojciech Piech; Marek Kwiatkowski, Starosta Nowosądecki; wicedyrektor Instytutu Książki
Krzysztof Koehler; dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Jerzy Woźniakiewicz; Maria Sosin,
wieloletnia dyrektor starosądeckiej biblioteki; Edward Ciągło, członek zarządu Powiatu Nowosądeckiego; Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu Andrzej Stawiarski,
radni rady miejskiej, pracownicy biblioteki oraz przedstawiciele architektów i wykonawców. Gości witała Monika
Jackowicz-Nowak, dyrektor starosądeckiej biblioteki. Nie
mogło zabraknąć też burmistrza Jacka Lelka i wiceburmistrza Kazimierza Gizickiego, gorącego orędownika budowy tej placówki.
W czasie uroczystości Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski uhonorował Monikę Jackowicz-Nowak
Srebrnym Jabłkiem Sądeckim, dziękując jej za aktywną
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działalność na rzecz Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu oraz upowszechnianie
czytelnictwa i współpracę z bibliotekami z terenu Powiatu
Nowosądeckiego.
Dzięki staraniom Pani Dyrektor Moniki Jackowicz-Nowak,
a także lokalnych władz udało się w Przysietnicy stworzyć obiekt
na miarę oczekiwań czytelników i użytkowników, obiekt, na jaki
wszyscy tutaj zasługują. Dzięki niemu biblioteka będzie mogła
przygotować kompleksową propozycję dla wszystkich – od najmłodszych, którzy wchodzą w świat książki i kultury, po dorosłych
i seniorów – napisał w okolicznościowym liście dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski.
W bibliotece powstać ma m.in. Stowarzyszenie Klub Seniora, przygotowana zostanie także nowa oferta dla dzieci
i młodzieży. Placówka będzie współpracować ze wszystkimi szkołami z terenu gminy, organizować wspólne projekty ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Gniazdo”, a także wdroży działania służące podnoszeniu
kompetencji informatycznych. Dzięki temu nie będzie ona
jedynie tradycyjną biblioteką, lecz stanie się prawdziwym
centrum kultury.
Nowa filia Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki

Publicznej im. Wiktora Bazielicha
w St a r y m S ą c z u
to czwarta w gminie biblioteka, któr a ot r z y m a ł a f inansowe wsparcie
w r a m a ch Na r o dowego Progra mu
R o z wo ju Cz y t eln ic t wa , P r ior y tet
2 „ I n f r a s t r u k t ura Bibliotek 2016–
2020” na modernizację lub budowę
(wcześniej były Barcice, Gołkow ice
Dolne i Stary Sącz).
– Biblioteka to nie
koszt, ale inwestycja
– dodaje zastępca
bu r mist rza St a rego Sącza Kazimierz
Gizicki. – To tworzenie nowych warunków
do rozwoju funkcji społecznych. Program rozwoju bibliotek to nasza
świadoma strategia.
(RK)

Rozwój turystyki i ochrona przyrody

Wielkim wydarzeniem dla Przysietnicy była międzynarodowa konferencja i warsztaty pn.
„Jak rozwijać produkt turystyczny w warunkach potrzeby ochrony cennych zasobów przyrodniczych”, która odbyła się 13 września 2021 r. Gospodarzami konferencji byli Jacek Lelek – burmistrz Starego Sącza i Mirosław Wilkowski – primator Lewoczy.
Projekt, któr y Gmina Star y
Sącz realizuje wraz ze słowackim partnerem Miastem Lewocza nosi nazwę SKARBY PRZYRODY POGRANICZA – Ochrona
zagrożonych gatunków wraz
ze zrównoważonym udostępnieniem atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych Starego Sącza i Lewoczy – innowacyjne
ścieżki przyrodnicze na Miejskiej Górze i w Lewoczańskiej

Dolinie. W warsztatach wzięli udział zastępca burmistrza
Starego Sącza Kazimierz Gizicki, wójt Rytra Jan Kotarba,
wójt Łącka Jan Dziedzina, zastępca wójta Łącka Paweł Dybiec, burmistr z PiwnicznejZdroju Dariusz Chorużyk, Wójt
Rzepiennika Strzyżewskiego
Marek Karaś, zastępca wójta
Łabowej Sławomir Rybarski,
zastępca burmistrza Muszyny

Włodzimierz Tokarczyk oraz
radny Rady Miejskiej w Starym
Sączu Grzegorz Skalski. Natomiast przyrodników reprezentowali m.in. Marek Kroczek, z-ca
Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Wojciech Sanek,
były dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach i wielu
innych znakomitych gości z kraju i zagranicy.
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Numeracja budynków i nazw osiedli
Sołectwo Przysietnica chce uporządkować nazwy osiedli, a co za tym idzie – numerację domów mieszkalnych.
Koordynacją przedsięwzięcia zajmować się będzie sołtys
Przysietnicy Bożena Ogorzały z Radą Sołecką oraz nasi
Radni: Zof ia Golonka, Jan Tokarczyk, Jerzy Sobczak.
W ramach projektu powstanie mapa z nazewnictwem
ulic i nowa numeracja domostw. Zespół przygotowujący koncepcję będzie konsultował nazwy ulic z mieszkańcami poszczególnych osiedli. W ramach konsultacji będzie możliwe zgłoszenie propozycji nazwy ulicy
w formie wniosku z poparciem mieszkańców danego osiedla. Wniosek będzie dostępny na stronie internetowej

Przysietnicy. Po zebraniu wniosków powstanie mapa proponowanych ulic, która zostanie zatwierdzona na Zebraniu Wiejskim i przesłana do Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. Nazwy historyczne zapisane na mapach, takie
jak: Zagroda, Górale, Twarożka, Pieniężne, Rówień, Zadki, Podgórze, Pod Brzegiem, Garby, Jurczaki, Wierchy,
Wygony, Cyrchla, Dolina, Strzębiołki, Targowisko, Sarny, Słoneczne, Zapole, Polanka czy Leśniczówka pozostaną nazwami ulic. Po wprowadzeniu ulic, przez trzy
lata równocześnie będą funkcjonować nowe i stare numery domów. Tyle samo będzie również czasu na zmianę
dokumentów. (KG)

O rękawiczniku rodem z Przysietnicy,
który ocalił tradycję tkania rękawic
furmańskich
Na Polanie Pieniężnej pod Radziejową
która w 1933 roku skupiała 7 gospodarstw,
jako pierworodny syn
Marii i Michała, przys ze d ł n a św iat M i chał Nakielski. Postać
barwna, dostrzeżona
przez miłośników rękodzieła kilkanaście
lat temu, a o której głośno zrobiło się w przeciągu ostatniego roku.
Bo to dzięki temu przysietnickiemu góralowi
w Beskidzie Sądeckim przetrwała tradycja tkania łapawic. Są
to rękawice szczególne bo używane przez
furmanów przy zwózce
drewna. Tkało się je,
i tka, na drewnianym
koromyśle, które jest
rodzajem krosna przestrzennego z naciągniętą osnową. Osobno tka się kciuk, który
później jest doszywany. Rękawice w ykonywane były z ostrej
wełny owiec górskich,
więc świetnie nadawały się do tego, by
ogrzać w ymarznięte
pracą dłonie. Kolorystyka ich była taka, jak
i owiec: biała i czarna,
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przez co niezależnie
od wzorów miały w sobie dużo szlachetności.
Rękawice były najczęściej wykorzystywane
przez woźniców. Wychowany w rozległych
l a s ac h Pr z ys i etn i cy
Michał Nakielski miał
okazję przyglądać się
pracy drwali i tak opowiadał: „Póki machali c a p in ą , rę k aw i c e
mieli założone za głowę i związane z tyłu,
żeby nie przeszkadzały. A gdy chcieli jechać
furmanką, to zakładali
je na ręce, i wio, koniku”. Z tradycją tkania
na drewnianym koromyśle Michał zetknął
się w domu. Jego ojciec pracował w lesie
i w pobliskim kamienio łomie i rękawice
robił sobie sam. Bo,
co ciekawe, w przeszłości było to zajęcie,
które wykonywali sami
mężczyźni. I też pierwszym uczniem Michała Nak ielsk ie go był
jego wnuk Tomek, od
młodych lat najlepszy
kompan i druh dziadka, towarzyszący mu
na rozmaitych jarmarkach i pokazach.

Zebranie Wiejskie wsi Przysietnica

19

września 2021 roku w Domu
Strażaka odbyło się Zebranie
Wiejskie wsi Przysietnica. Obrady otworzyła pani sołtys Bożena Ogorzały,
witając wiceburmistrza Starego Sącza Kazimierza Gizickiego, jak również radnych
Rady Miejskiej w Starym Sączu w osobach:
Zofii Golonki, Jana Tokarczyka i Jerzego
Sobczaka. Następnie przedstawiono porządek Zebrania w punktach: otwarcie, powitanie, podjęcie Uchwały o podziale funduszu
sołeckiego, podjęcie Uchwały o przyjęciu
zadań do realizacji, sprawozdanie z przedsięwzięć realizowanych w 2021 roku, wolne
wnioski, zakończenie. Pani sołtys przedstawiła propozycję podziału funduszu sołeckiego wypracowaną przez Radę Sołecką,
do której zgłoszono wniosek o przekazanie
3 tysięcy złotych dla Stowarzyszenia Górali Popradzkich na działalność statutową.
Po przyjęciu funduszu sołeckiego i przedstawieniu sprawozdania z 2021 roku przez
wiceburmistrza w wolnych wnioskach zgłoszono następujące sprawy: dokończenie
kanalizacji w centrum miejscowości, poprawienie przejezdności dróg rolniczych,
oświetlenie w stronę osiedla Targowisko,
remont wyrwy w osuwisku nad remizą, poszerzenie drogi Na Stawiasy, remont drogi
Na Pieniężne, poprawienie krat w drodze
Na Zadki oraz problem zalewania posesji
przez wody opadowe. Poniżej przedstawiamy przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji z funduszu sołeckiego na 2022. (KG)

Nazwa inwestycji realizowanej z funduszu sołeckiego w 2022 roku

Kwota

Remont dróg, modernizacja, odwodnienie drogi

30 091 zł

Organizacja imprez promocyjno-rekreacyjnych w sołectwie

5 000 zł

Doposażenie OSP Przysietnicy

5 000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów szkoły

1 500 zł

Zakup książek nowości do biblioteki

1 500 zł

Doposażenie zespołu Bystro Kicora

3 000 zł

Środki dla Stowarzyszenia Górali Popradzkich

3 000 zł
RAZEM

49 091 zł

Sprawozdanie z realizacji zadań
inwestycyjnych w 2021 roku
Wartość inwestycji zrealizowanych w Przysietnicy w roku 2021

Kwota

Budowa oświetlenia – Pod Brzegiem, 550 m.b.

74 570 zł

Budowa oświetlenia – Wygony, 800 m.b

86 819 zł

Budowa oświetlenia – Do Jurczaków, 315 m.b.

25 857 zł

Budowa przedszkola (koszt całkowity 1697 400 zł)

580 000 zł

Projekt punktu widokowego na górze Targowisko

78 600 zł

Zasypanie 7 wyrw na potoku Przysietnickim (Wody Polskie)

267 512 zł

Projekt oświetlenia – Rówień

7 200 zł

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

26 400 zł

Zakup działki na punkt widokowy

48 000 zł

Remont dróg Na Pieniężne k. Olszowskiego oraz Osiedle Jurczaki
w Przysietnicy

32 058 zł

RAZEM

1 064 627 zł

P

atrząc na 2021 rok, można powiedzieć z satysfakcją, że udało się zrealizować wiele planowanych przedsięwzięć, takich jak budowa
oświetlenia na osiedlach: Wygony, Pod Brzeg,
Jurczaki czy wymiana lamp na ledowe wzdłuż
drogi powiatowej, remont drogi Na Pienieżne
koło Olszowskiego, dokończenie remontu drogi Do Jurczaków, zakup działki pod punkt widokowy na Górze Targowisko, projekt mostu
na drodze powiatowej pod szkołą, realizowany
przez Powiat Nowosądecki i rozpoczęcie budowy przedszkola dwuoddziałowego dla czterdzieściorga dzieci. Udało się również zabezpieczyć
Przysietnicki Potok zasypując 7 wyrw brzegowych narzutem kamiennym. Powyższe inwestycje nie byłyby możliwe bez wsparcia naszych
radnych, Zofii Golonka, Jana Tokarczyka i Jerzego Sobczaka. Obok przedstawiamy zestawienie
rzeczowe i finansowe przedsięwzięć. (KG)
GAZETA PRZYSIETNICKA Nr 12

Rok 2021 15

KULTURA w PRZYSIETNICY

Spotkanie z artystami
Podczas 12. Starosądeckiego Jarmarku Rzemiosła w Przysietnicy gościliśmy przyjaciół ze Stowarzyszenia Ludzi Twórczych z Brzozowa. Spotkanie miało miejsce w naszej bibliotece, gdzie rozmawialiśmy o wartości bibliotek w tworzeniu dziedzictwa kultury społeczności lokalnej, w myśl idei
„Więcej wiedzieć, dalej widzieć, bardziej rozumieć świat”.
Po spotkaniu miało miejsce wspólne biesiadowanie na Osiedlu Wygony u Pana Edwarda Stawiarskiego.
To spotkanie to rewizyta zaprzyjaźnionego stowarzyszenia z Brzozowa,
które przyjęło zaproszenie: Sołectwa
Przysietnica, Stowarzyszenia Górali Popradzkich w Przysietnicy oraz
Ochotniczej Straż Pożarnej. Na spotkaniu wypracowano kierunki działania i wspólne inicjatywy, które będą
realizowane w latach kolejnych, takie
jak: wizyty studyjne, wspólne warsztaty rękodzieła ludowego czy wspólne
projekty promujące artystów i sztukę
ludową. Współpraca została zawiązana w 2019 roku, podczas Starosądeckiego Jarmarku Rzemiosła i tu należy
zaznaczyć, że w Gminie Brzozów jest
miejscowość o nazwie Przysietnica,
co stało sięto impulsem do zawiązania
współpracy. Również podczas jarmarku w Starym Sączu gościł burmistrz
Brzozowa Szymon Stapiński, przedstawiając propozycję zawiązania partnerstwa Gminy Brzozów z Gminą Stary Sącz. (KG)

Spotkanie integracyjne
seniorów
12 października w Bibliotece
w Przysietnicy miało miejsce niezwykłe spotkanie przedstawicieli
Stowarzyszenia Miasto Św. Kingi
z przysietnickimi seniorami.

W spotkaniu uczestniczyli również
ks. proboszcz Adam Kardyś, radni Zofia Golonka i Jerzy Sobczak oraz pani
sołtys Bożena Ogorzały. Pani Wioletta
Orłowska witając przybyłych, podkreśliła, że spotkanie integracyjne seniorów z Przysietnicy zostało zorganizowane w ramach projektu „Aktywne
starzenie”, które realizuje Stowarzyszenie Miasto Św. Kingi działające
przy bibliotece w Starym Sączu. Pani
prezes Stowarzyszenia Miasto Św.
Kingi Helena Piętka współpracuje
z dyrektorem Powiatowej i Miejsko
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu panią Moniką Jackowicz-Nowak, organizując różne spotkania,
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szkolenia takie jak to podczas którego mogliśmy się
spotkać w nowej siedzibie
biblioteki w Przysietnicy.
Pa ni Helena Piętka
w swoim wystąpieniu opowiadała o działalności Stowarzyszenia i dotychczasowych jej rezultatach, m.in.
integracji środowiska, pobudzeniu aktywności f izycznej, utrwalaniu obchodów świąt
i rocznic oraz kultywowaniu tradycji
lokalnych. Aktywność seniorów w Stowarzyszeniu to nie tylko zaspokajanie potrzeb własnych, ale też działania na rzecz innych. Zaznaczyła także,
że to spotkanie, wspólne świętowanie
ma na celu podkreślenie ogromnej roli
seniorów w społeczeństwie, zwiększenie ich integracji i popularyzowanie ich udziału w życiu społecznym
w środowisku zamieszkania. Przede

Rok 2021

wszystkim jednak to wspólne spotkania mające na celu przeciwdziałać samotności i izolacji osób starszych.
Wspólne biesiadowanie umiliły nasze panie ze Stowarzyszenia Górali Popradzkich, które przygotowały
smaczny obiad, a dla ducha zainicjowały śpiew, chętnie podjęty przez
wszystkich. W miłej, bardzo przyjemnej atmosferze upływał czas, a jego
migawki utrwalał niezawodny fotograf
Henryk Musiał. (ZG)

Dobry rok 2021
Rok 2021 był wyjątkowy dobry dla Stowarzyszenia Górali Popradzkich w Przysietnicy.

S

am początek roku przyniósł duże zmiany. Dzięki staraniom prezesa Stowarzyszenia – pani Jolanty Łabudy
– Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako koło gospodyń
i funkcjonuje pod tą samą nazwą, co Stowarzyszenie. Zmiana
Statutu, która była konieczna, by tę inicjatywę przeprowadzić, przyczyniła się również do polepszenia warunków pracy członków koła. Zostały bowiem zakupione sprzęty AGD
(pralka, zmywarka i witryna chłodnicza na ciasto), które wyposażyły kuchnię siedziby Stowarzyszenia.
Od czerwca do września realizowane były dwa
duże projekty. Pierwszy z nich to „ Grillowanie
na świeżym powietrzu własnoręcznie wyrobionych produktów”. W ramach grantu została zakupiona grillo-wędzarnia, która będzie służyć Stowarzyszeniu i mieszkańcom
Przysietnicy podczas imprez kulturalnych.
Projekt zakończyły warsztaty kulinarne
przeprowadzone przez członków Stowarzyszenia. Wzięli w nich udział mieszkańcy
Przysietnicy oraz gminy Stary Sącz. Pozyskana ten cel z UE środki wyniosły ponad 9 tys. zł.
Drugi projekt „Taniec regionalny – zachowaniem
tożsamości kulturowej Górali Popradzkich w Przysietnicy”
cieszył się dużym zainteresowaniem. Warsztaty tańca i śpiewu pod czujnym okiem pani Moniki Florek odbywały się co
tydzień. Wzięli w nich udział mieszkańcy gminy Stary Sącz
w wieku 50+ oraz poniżej 35 roku życia. W ramach grantu
zostały zakupione dwa stroje damskie Górali Popradzkich
dla członkiń Stowarzyszenia. Projekt zakończyła impreza,
na której zostały zaprezentowane umiejętności uczestników
zajęć wokalno-tanecznych. Wartość pozyskanych środków

to ponad 8 tys. zł.
Ponadto Stowarzyszenie dbało o podniebienia Przysietniczan, m.in. w tłusty czwartek. Faworki i pączki z różą zagściły na talerzach mieszkańców naszej miejscowości. Wieść
o ich znakomitym smaku dotarła aż do Starego Sącza i z miłą
wizytą pojawili się w siedzibie Stowarzyszenia panowie burmistrzowie: Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki.
Umiejętności kulinarne naszych kochanych pań zaprezentowane zostały jeszcze podczas otwarcia biblioteki w Przysietnicy oraz podczas wizyty pana premiera Mateusza
Morawieckiego w Starym Sączu.
Nie można zapomnieć, że Stowarzyszenie
tworzą utalentowane osoby, których rękodzieło można nabyć na różnego rodzaju jarmarkach. W tym roku członkinie swoje prace
sprzedawały przed Wielkanocą i na Jarmarku Rzemiosła w Starym Sączu oraz podczas
Strytu Pasterskiego w Wierchomli, gdzie
wraz z zespołem Bystro Kicora i uczestnikami warsztatów tanecznych godnie reprezentowały Przysietnicę. Stowarzyszenie przyłączyło
się do organizacji pikniku rodzinnego w Przysietnicy, gdzie serwowało smakołyki z grilla, Stowarzyszenie aktywnie wyłącza się również w działania charytatywne i lokalne.
Udało się nam również ugościć naszych przyjaciół ze Stowarzyszenia z Przysietnicy w gminie Brzozów i zorganizować rewizytę. Miłe spotkanie zakończyła wspólna biesiada.
Stowarzyszenie uruchomiło również stronę internetową:
www.przysietnica.pl, gdzie można znaleźć najciekawsze informacje z życia naszej społeczności. Jesteśmy też na Facebooku – serdecznie zapraszamy do polubienia nas. (JŁ)
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Dzieje się w Bystrej Kicorze
Ostatni rok, choć pandemiczny, nie zatrzymał rozwoju Regionalnego Zespołu „Bystro Kicora”.

O

graniczenia nałożone przez rząd na mieszkańców
nie pozwalały na przeprowadzenie prób tanecznych,
więc trzeba było wymyślić inną formułę zajęć z młodzieżą. Nagraliśmy więc naszą pierwszą płytę. Na krążku
znalazły się kolędy i pastorałki śpiewane z akompaniamentem kilkunastu instrumentów. Można powiedzieć, że to swoista nowość na sądeckim rynku płytowym. Płyt z kolędami
jest wiele, ale nie ma żadnej z wykorzystanie takiej ilości
instrumentów ludowych. Obok góralskiej sekcji skrzypcowej wybrzmiewają na niej dudy, drumle, trzy rodzaje piszczałek, okaryna, dzwonki, a nawet bęben. Płyta obok walorów muzycznych ma wiec też dużą wartość edukacyjną.
Członkowie zespołu wzięli też udział w pierwszym konkursie poezji gwarowej i gadek ludowych Nadpopradzia „Przypowiydki łod Popradu”. W ramach tego konkursu Milena
Padula i Bogumiła Ogorzały, która otrzymała Grand Prix
Przypowiydek, zostały zakwalifikowane do najważniejszego konkursu gwarowego Małopolski „Sabałowe Bajania”.
W Bukowinie kolejny sukces: 2. miejsce Bogumiły i 3. Milenki. W lipcu w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Górali Popradzkich do zespołu dołączyło kilka
osób które już 1 sierpnia dały nagrodzony gromkimi brawami występ na Strycie Pasterskim w Wierchomli Małej,
a 4 września na Pannonice. Początek października przyniósł
zasłużoną nagrodę dla ciężko pracującej młodzieży – wyjazd do Warszawy na wystawę poświęconą badaczowi Przysietnicy, Mieczysławowi Cholewie. Myśląc o nowym narybku, zespół w listopadzie dał występ w szkole, który tak się
spodobał dzieciom, że dołączyły do niego kolejne 22 osoby.
Jeżeli wytrwałości starczy, to pod koniec 2021 roku zespół
będzie liczył 50 członków w 3 grupach: dziecięca, młodzieżowa i dorosła. Jeżeli ktoś ma chęć dołączyć, to serdecznie
zapraszamy na próby w piątek.
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PRZYSIETNICA W OBIEKTYWIE

Jurczaków
Oświetlenie drogi Do

sietnicy
Noc Bibliotek w Przy

d Brzeg
Oświetlenie drogi Po

Mikołaj w bibliotece

Wygony
Oświetlenie drogi Na

Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej

PRZYSIETNICA W OBIEKTYWIE

im
potoku Przysietnick
Zasypanie wyrw na

Remont drogi
Na Pieniężne k. Olszowskiego

Budowa przedszkola

