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Kondycja polskiej służby zdrowia nie wygląda najlepiej. Potwierdzają to 
wyniki rankingu Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia. Polska 
zajęła 27. miejsce wśród 34 europejskich systemów zdrowotnych. To spa-
dek o jedno miejsce w porównaniu z rokiem 2012.  

W ocenie brano pod uwagę: prawa pacjenta i dostęp do informacji, czas 
oczekiwania na leczenie, wyniki leczenia, profilaktyka i zasięg oferowanych 
usług, a także dostępność leków. Okazało się, że ciągle najmocniejszą stro-
ną polskiego systemu opieki zdrowotnej są prawa pacjenta i dostęp do infor-
macji. Najgorzej jest z lekarzami - na szczęście nie z ich kompetencjami, ale 
z samą ich liczbą. Na 1000 osób przypada zaledwie dwóch lekarzy. Taki stan 
rzeczy potwierdzają badania CBOS. Obecnie w Małopolsce na system opieki 
zdrowotnej narzeka 74% respondentów.

Poza tym obraz polskiego systemu opieki zdrowotnej dopełniają liczne pa-
radoksy i patologie. Znany jest przykład dziennikarza podszywającego się pod 
asystenta posła, który zadzwonił do centrum medycznego z prośbą o wyzna-
czenie terminu na zabieg i otrzymał termin za 5 dni, podczas gdy inni, mniej 
ważni pacjenci muszą uzbroić się w minimum kilkumiesięczną cierpliwość.

Dzięki komputeryzacji widać jednak światełko w tunelu.  Powstał Ogólnopol-
ski Portal Rejestracji w Gabinetach Lekarskich, który umożliwia pacjentom re-
jestrację do lekarza przez Internet. Oznacza to, że aby się umówić na wizytę u 
lekarza, nie trzeba będzie o świcie ustawiać się w kolejce bądź zasypywać re-
cepcjonistki telefonami. Niebawem wszystkie szpitale i poradnie mające kon-
trakt z NFZ wprowadzą elektroniczną rejestrację. Miejmy nadzieję, że ułatwi to 
życie pacjentom i przychodniom.

Wojciech Waliszewski
red. naczelny Kuriera Starosądeckiego

Dziennikarz - lekarz
Rada Miejska w Starym Sączu
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W grudniu odbyły się trzy posie-
dzenia Rady Miejskiej w Sta-

rym Sączu. Najważniejsze projekty 
uchwał dotyczyły wieloletniej progno-
zy finansowej oraz budżetu gminy 
Stary Sącz na rok 2014.

Burmistrz Jacek Lelek przedstawiał 
szczegółowo projekt przyszłorocznego 
budżetu. Dochody na 2014 rok zosta-
ły ustalone w kwocie 65.506.313,39 
zł, natomiast wydatki w kwocie 
83.829.362,32 zł. Deficyt w kwocie 
18.323.048,93 zł będzie pokryty kre-
dytami (15,3 mln zł) i pożyczkami (3 
mln zł). Wydatki majątkowe (na inwe-
stycje i zakupy inwestycyjne) zaplano-
wano w kwocie 21.105.600,00 zł. Po-
nadto sołectwa będą miały do swojej 
dyspozycji ponad trzysta dwadzieścia 
trzy tysiące zł. - Budżet jest optymi-
styczny, rozwojowy, ponad 30 procent 
dochodów zaplanowaliśmy na inwe-
stycje - mówił burmistrz Jacek Lelek 
w swoim wystąpieniu. - Chcemy, aby 
gmina się rozwijała, miasto i każde so-
łectwo. Podkreślał, że finanse gminy 
są zdrowe, a założony deficyt będzie 

zmniejszany sukcesywnie pozyskiwa-
nymi środkami unijnymi i państwowy-
mi, aby tak, jak w latach poprzednich,  
zadłużenie na koniec roku było mini-
malne. Wśród inwestycji, które znajdą 
finansowanie w przyszłorocznym bu-
dżecie są między innymi: budowa świe-
tlicy wiejskiej w Popowicach, biblioteki 
w Gołkowicach, czy wieży widokowej 
na Woli Kroguleckiej, a także remonty 
dróg, budowa placów zabaw i moderni-
zacja szkół. Na wiele zadań gmina już 
pozyskała dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych. 

– To jest dobry budżet na miarę na-
szych możliwości, ale oczywiście nie 
potrzeb, bo chciałoby się więcej zro-
bić choćby w inwestycjach drogowych, 
czy tworzeniu nowych miejsc pracy 
– dodaje zastępca burmistrza Kazi-
mierz Gizicki. – Mamy tyle pieniędzy ile 
mamy więc dzielimy je sprawiedliwie 
dbając o potrzeby życiowe mieszkań-
ców każdego z sołectw. Staramy się 
też prowadzić taką politykę, by zachę-
cać inwestorów do budowania zakła-
dów pracy w mieście i gminie. Mamy 

ten atut, że układ komunikacyjny stwa-
rza im dobre warunki, a my staramy 
się go z roku na rok poprawiać.

Od osób prywatnych i fizycznych, 
w formie podatków lokalnych, do bu-
dżetu ma wpłynąć 16 mln 629 tys. zł, 
z subwencji oświatowej – 19 mln 319 
tys., zaś z subwencji ogólnej budżetu 
państwa – 11 mln 474 tys. Na pomoc 
społeczną gmina uzyska z budżetu 
państwa 9 mln 554 tys., dochody gmi-
ny wynikające z gospodarki komunal-
nej i ochrony środowiska to 2 mln 320 
tys. Założone wydatki w 2014 roku pla-
nowane są następująco: oświata - 27 
mln 625 tys., pomoc społeczna – 11 
mln 871 tys., gospodarka komunal-
na – 6 mln 723 tys., biblioteki – 870 
tys., domy kultury, świetlice i kluby – 1 
mln 33 tys., bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa – 567 tys., 
kultura fizyczna – 234 tys. 

Podczas 42. sesji Rady Miejskij, 
przed uchwaleniem budżetu bur-
mistrz Jacek Lelek przedstawił kolej-
ne sprawozdanie z okresu międzyse-
syjnego, w którym pokazał również 
projekt dalszego zagospodarowania 
Parku Wodnego w Starym Sączu, za-
kładający przedsięwzięcia obsługi ru-
chu turystycznego w partnerstwie 
publiczno-prywatnym.

Rada Miejska w Starym Sączu pod-
jęła na tej sesji także uchwały w spra-
wie przyjęcia „Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2014 - 
2016” oraz „Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Narkomanii w Sta-
rym Sączu na rok 2014”. Po 42. sesji 
- ostatniej przed Świętami Bożego Na-
rodzenia wszyscy składali sobie życze-
nia i tradycyjnie łamali się opłatkami, 
które poświęcił ks. dr Marcin Kokosz-
ka. (WW)
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NAKłAd 1.500 ezgemplarzy

Liczba, która cieszy

21.1 mln zł
Taką kwotę w tegorocznym budże-

cie Starego Sącza zaplanowano na 
inwestycje.

XLI, XLII i XLIII sesja Rady Miejskiej 

Budżet 2014 uchwalony jednogłośnie 
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iNfoRMACJE Z REgioNU

Głównym celem projektu jest za-
pewnienie dostępu do Interne-

tu dla gospodarstw domowych na te-
renie miasta i gminy oraz jednostek 
podległych Gminy Stary Sącz, w tym 
dla osób zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym z powodu trudnej sytuacji 
materialnej lub niepełnosprawności. 
Bezpośrednim efektem będzie za-
kup i przekazanie rodzinom biorącym 
udział w projekcie 90 zestawów kom-
puterowych wraz z drukarką i oprogra-
mowaniem oraz zapewnienie im do-
stępu do Internetu. W ramach działań 

uzupełniających zestawy komputero-
we wraz z drukarką i oprogramowa-
niem zostaną zakupione i przekaza-
ne dla Gimnazjum w Starym Sączu 
- 4 szt., Gimnazjum w Gołkowicach - 
4 szt., ZS w Przysietnicy - 4 szt., ZS 
w Barcicach - 4 szt., Biblioteki w Sta-
rym Sączu - 4 szt. oraz jej filii w Przy-
sietnicy - 4 szt. oraz w Moszczenicy 
Wyżnej - 4 szt.

Całkowity budżet projektu wyno-
si 1.047.404,00 zł, w tym udział Unii 
Europejskiej 890.293,40 zł. Projekt 
współfinansowany przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego Program 
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
8. Oś. Priorytetowa: Społeczeństwo 
informacyjne- zwiększanie innowacyj-
ności gospodarki, Działanie 8.3 Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- 
eInclusion. „Dotacje na Innowacje”. 
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”. 
Pierwszy termin naboru: 13 stycznia 
2014 r. - 31 stycznia 2014 r.

Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu
20 grudnia w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła 
II w Starym Sączu odbyło się spotkanie inauguracyjne w sprawie pro-
jektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 
Miasta i Gminy Stary Sącz”.  

RYSZARD KUMOR

Odbudowa dróg
Zakończyły się prace odbudowy 
dróg w gminie Stary Sącz, zapla-
nowane do realizacji w 2013 roku. 
Przebudowano 19 odcinków dro-
gowych o łącznej długości 6,7 km. 
Koszt realizacji tych przedsięwzięć 
wyniósł blisko 4 mln złotych.

Odbudowa dróg w gminie była możli-
wa dzięki pozyskanym dotacjom w wy-
sokości około 3 mln złotych z Urzędu 
Wojewódzkiego (w ramach programów: 
„Przebudowy Dróg Lokalnych”, „Usu-
wanie Skutków Powodzi”), Urzędu Mar-
szałkowskiego (w ramach programu 
„Odbudowa Dróg Rolniczych”) oraz 
dofinansowania, które uzyskały Lasy 
Państwowe - Nadleśnictwo Stary Sącz. 
Nowe nawierzchnie położono na dro-
gach (ulicach) w Starym Sączu, Barci-
cach, Barcicach Dolnych, Popowicach, 
Moszczenicy Wyżnej, Moszczenicy Niż-
nej, Przysietnicy, Gaboniu, Gaboniu - 
Praczka i Gołkowicach Dolnych. 

- To kolejny dobry rok, w którym po-
zyskaliśmy niezbędne środki na odbu-
dowę dróg - mówi Kazimierz Gizicki, za-
stępca burmistrza Starego Sącza. - Do 
naprawy jest jeszcze wiele dróg znisz-
czonych przez powódź - podkreśla bur-
mistrz Jacek Lelek. - Zapewniam, że 
będziemy czynić wszelkie starania, 
aby pozyskiwać środki zewnętrzne nie-
zbędne do odbudowy tych dróg. 

 Gmina Stary Sącz podczas powo-
dzi w 2010 roku poniosła straty w in-
frastrukturze drogowej o wartości ma-
terialnej określonej na 9 mln złotych, 
a uszkodzeniu uległo aż 60 km dróg 
gminnych. (RK)

Kolejny projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej
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A to ciekawe...

Sensacyjne odkrycie
Podczas prac remontowych w bu-
dynku Urzędu Miasta i Gminy w 
Starym Sączu, pod grubą warstwą 
tynku, odkryty został symboliczny 
herb zakonu franciszkanów. 

Najprawdopodobniej ma on zwią-
zek z klasztorem Braci Mniejszych 
Konwentualnych, którzy byli obec-
ni w mieście w latach 1280 - 1814 
oraz z kościołem pw. św. Stanisła-
wa w Starym Sączu. Na tym miej-
scu, gdzie dzisiaj stoi Urząd Miasta 
i Gminy, stał do 1830 r. spichlerz 
klasztorny, w którym mieścił się 
skład solny, a od 1834 r. szpital 
choleryczny. Być może już w tych 
latach na bocznej ścianie spichle-

rza widniał kamienny herb francisz-
kański. Prawdopodobnie to właśnie 
w tym czasie zachowano go przed 
oczyma Austriaków pod grubą war-
stwą tynku, jak również później, kie-
dy spichlerz (skład solny) rozebra-
no i w tym miejscu wybudowano w 
1850 r. siedzibę władz Starego Są-
cza, która służy tym celom do dzi-
siaj. (WW)
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 Z ławy poselskiej...

Koniec roku to jak zwykle wytężony okres prac nad bu-
dżetem państwa. Ostatecznie Sejm odrzucił większość 
poprawek do ustawy budżetowej zgłoszonych przez po-

słów. Przyjęto jedynie kilka z 177 wniosków i przyjęto na ostatnim grudnio-
wym posiedzeniu budżet na rok 2014. Deficyt budżetu w 2014 roku ma nie 
przekraczać 47,7 miliarda złotych. Dochody państwa mają wynieść prze-
szło 276,9 miliarda złotych, a wydatki nie będą wyższe niż 324,6 miliarda. 
Gospodarka ma odbudowywać się po kryzysie - rząd prognozuje, że PKB 
w przyszłym roku wzrośnie o 2,5 procent. Inflacja ma osiągnąć poziom 2,4 
procent, a w kolejnych trzech latach po 2,5 procent. W dyskusji podczas 
drugiego czytania budżetu wziął udział poseł Marian Cycoń. Pytał między 
innymi o inwestycje z obszaru energetyki. - Chcę zapytać czy według au-
torów przyszłorocznego budżetu niezwykle obiecującym szacunkom eks-
pertów odpowiada wystarczająco dynamiczny proces tworzenia ułatwień 
dla inwestorów chcących w najbliższym czasie zainwestować spory kapi-
tał w sektor energetyczny. Czy tempo wprowadzanych w tym obszarze udo-
godnień jest zadowalające? - interesował się poseł Cycoń. Zwrócił również 
uwagę na fakt, że w stosunku do roku ubiegłego przewidziano więcej pie-
niędzy na profilaktykę zdrowotną, to jest 799 mln. Nie omieszkał również 
podkreślić przy okazji obecności na sali posiedzeń nowego Ministra Finan-
sów, Mateusza Szczurka, jak ważna dla subregionu sadeckiego jest mo-
dernizacja i przebudowa drogi krajowej nr 75. 

Praca parlamentarna to również nowe interpelacje. Najważniejszą z nich 
poseł skierował do ówczesnej jeszcze Minister Rozwoju Regionalnego Elż-
biety Bieńkowskiej ( dziś wicepremiera i minister nowego resortu Infra-
struktury i Rozwoju). Wskazuje tam na konieczność modernizacji drogi 
krajowej nr 75 ze względu na zapisaną w Strategii Rozwoju Kraju 2020 
konieczność wypracowania spójności terytorialnej kraju m.in. pod wzglę-
dem transportowym. Ponieważ Sądecczyzna jako obszar o jednym z naj-
gorszych dostępności do ośrodka wojewódzkiego w Polsce powinna być 
uwzględniona jako Obszar Strategicznej Interwencji. Inne interpelacje do-
tyczyły problemów z numerem alarmowym 112, braku ustawy o zawodzie 
fizjoterapeuty, zakazu reklamowania aptek, czy nawet niebezpieczeństw 
jakie niosą ze sobą współczesne gry komputerowe. Poseł wygłosił również 
oświadczenia związane z regionem m.in. w sprawie rocznicy śmierci wy-
bitnego historyka i posła Ziemi Sądeckiej, Józefa Szujskiego, sądeckiego 
epizodu uwolnienia w Nowym Sączu Jana Karskiego, w sprawie uhonoro-
wania płk Narcyza Wiatra ps. „Zawojna”, czy wreszcie 90 rocznicy urodzin 
biskupa Józefa Gucwy. Mimo koncentracji na tym co sądeckie lokalne po-
seł zauważa również trendy w światowej gospodarce – stąd oświadczenie 
w sprawie awansu Polski w rankingu Banku Światowego. 

Poseł Marian Cycoń brał ponadto udział m.in. w nowosądeckich obcho-
dach Święta Niepodległości, w jubileuszu 25-lecia działalności sądeckie-
go oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i w Limanowskiej Gali 
Przedsiębiorczości. 
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Święto Niepodległości 
Gmina Stary Sącz uczciła 95. roczni-
cę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Uroczystości patriotyczne 
11 listopada br. odbywały się w Goł-
kowicach i w Starym Sączu. Uczest-
niczyło w nich wielu mieszkańców 
miasta i gminy, władze samorządo-
we, duchowieństwo, organizacje 
społeczno-polityczne, druhowie OSP, 
młodzież szkolna, harcerze. 

Obie uroczystości rozpoczynały msze 
święte w intencji Ojczyzny, a potem ma-
szerowano na miejscowe cmentarze, 
składano wieńce i wiązanki kwiatów 
pod obeliskami i pomnikami, odczyty-
wano apele poległych, modlono się za 
poległych i zmarłych, wysłuchano prze-
mówień przedstawicieli władz. Pocho-
dy z pocztami sztandarowymi i uczest-
nikami uroczystości prowadziła grupa 
Tambourmajorek oraz Starosądecka 
Międzyszkolna Orkiestra Dęta, która 
grała hymn państwowy, rotę i pieśni 
niepodległościowe. Burmistrz Jacek 
Lelek mówił na starosądeckim cmen-
tarzu o wielkim narodowym imperaty-
wie w dążeniu do odbudowania wła-
snego suwerennego państwa, o jego 
determinacji w walce o wiarę, kultu-
rę, język ojczysty, wolność, o potrze-
bie kształtowania patriotyzmu w na-
stępnych pokoleniach i apelował, aby 
wzajemnie się wspierając nie ustawać 
w pracy dla naszej małej Ojczyzny. Pod 
wieczór, podobnie jak w roku ubiegłym, 
grupa osób wzięła udział w otwartym, 
spotkaniu w „Marysieńce”, aby wspól-
nie zaśpiewać radosne piosenki legio-
nowe i pieśni patriotyczne. (RK)

6 styczeń - luty 2014

iNfoRMACJE Z REgioNU



Dzień Seniora w Barcicach

Atrakcją spotkania był spektakl 
Cztery pokolenia na wsi, którego  
pomysłodawczynią i reżyserem 

jest Zofia Pawłowska - liderka Klubu 
Seniora. Sztuka przedstawiała kolejne 
pokolenia rodzin od czasów pradziad-
ków aż po czasy współczesne. 

Następnie seniorzy bawili się przy 
akompaniamencie muzycznym pana 
Marka Zięby, były piosenki i pieśni z 
czasów młodości dzisiejszych seniorów 
– jedne sentymentalne, inne pełne wi-
goru i humoru. Śpiewom i tańcom nie 
było końca. 

Spotkanie było też okazją do roz-
mów i nawiązywania nowych znajomo-
ści. Sala widowiskowa nowocześnie 
zaadoptowanej w ubiegłym roku biblio-
teki była wypełniona po brzegi, przyby-
ły m.in.: przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Starym Sącza Ewa Zielińska i miej-
scowa radna Elżbieta Łomnicka.

Uroczystość zorganizowała Powia-
towa i Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Starym Sączu we współpra-
cy z Centrum Kultury i Sztuki w Starym 
Sączu i Biblioteką Publiczną w Kamion-
ce Wielkiej. (WW)

Obchody Dnia Seniora w gminie Stary Sącz

14 listopada, w bibliotece w Barcicach odbyła uroczystość „Dnia Senio-
ra”, z  udziałem członków Klubu Seniora przy Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w  Kamionce Wielkiej, emerytów i  rencistów Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego oraz seniorów ze Starego Sącza, Barcic i Gołkowic.
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Zajęcia w Środowiskowym 
Hufcu Pracy 
6 grudnia odbyły się kolejne zaję-
cia wyrównawcze w Środowisko-
wym Hufcu Pracy w Starym Sączu. 
Działania podjęte zostały w ra-
mach projektu „Nowe Perspek-
tywy 2” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

 - W zajęciach uczestniczy 10 benefi-
cjentów - młodzież zagrożona wyklu-
czeniem społecznym, w wieku 16-17 
lat - informuje Anna Jarzębiak, ze sta-
rosądeckiego ŚHP. - Celem podjętych 
działań jest wyrównanie szans eduka-
cyjnych uczestników projektu, uzupeł-
nienie posiadanych braków, a także 
utrwalenie wiadomości z poszczegól-
nych przedmiotów szkolnych. Wszyst-
kie z realizowanych zajęć wyrównaw-
czych odpowiadają indywidualnym 
potrzebom młodzieży biorącej udział 
w przedsięwzięciu.

Pierwsze z warsztatów wyrównaw-
czych odbyły się w listopadzie br. 
W ŚHP organizowane są zajęcia 
z podstaw przedsiębiorczości, pod-
staw technologii gastronomicznej 
oraz matematyki. Mają one charakter 
indywidualnego wsparcia. W ramach 
warsztatów młodzież wyposażona zo-
stała w atrakcyjne „wyprawki”, które 
niezbędne są zarówno podczas reali-
zacji zajęć projektowych, jak i edu-
kacji w szkole. W grudniu rozpoczął 
się kurs języka angielskiego. Realizo-
wane treści dostosowane zostały do 
poziomu zaawansowania poszczegól-
nych beneficjentów. Zajęcia mają na 
celu naukę oraz kształtowanie umie-
jętności komunikowania się w języku 
obcym. 

Młodzież uczestniczyła dotąd w zaję-
ciach z psychologiem, doradcą zawo-
dowym oraz w zajęciach kreatywnego 
spędzania czasu, takich jak wyciecz-
ka, czy wyjście do kina na seans fil-
mowy. (WW)
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Czas na aktywność 
- podsumowanie projektu 

dobiegła końca kolejna edycja 
projektu finansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europej-
skiego funduszu Społecznego „Czas 
na aktywność w grodzie Kingi”. or-
ganizatorem projektu jest starosą-
decki ośrodek Pomocy Społecznej.

- W roku 2013 zaangażowano 46 
uczestników pochodzących ze Sta-
rego Sącza jak i okolicznych sołectw, 
w tym 33 kobiety i 13 mężczyzn – in-
formuje Franciszek Tudaj, pracownik 
OPS w Starym Sączu. - Każda edycja 
projektu jest poprzedzana akcją pro-
mocyjną polegającą na dystrybucji 
plakatów i ulotek, a także materiałów 
informacyjnych zamieszczanych po-
przez lokalne media. Przeprowadzo-
no także w dniu 12 marca 2013 kon-
ferencję informacyjno – rekrutacyjną 
w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady 
Sari w Starym Sączu. Projekt ciszył 
się dużym zainteresowaniem, a jego 
renomę budują pozytywne opinie sa-
mych beneficjentów. Rekrutacja ma 
charakter ciągły, ale już na początku 
roku wypełniono listy planowaną licz-
bą kandydatów. Na początku realiza-
cji projektu, z pomocą specjalistów 
przeprowadzono diagnozy potrzeb 
i oczekiwań beneficjentów. Następ-
nie skierowano ich na kierunkowe 
warsztaty. Ich prowadzeniem zajmo-
wały się doświadczone osoby, które 
oprócz dużej wiedzy merytorycznej 
potrafiły też zmotywować kursantów 
i aktywnie włączyć ich w praktyczne 
zajęcia. Przeprowadzono między in-
nymi warsztat aktywizacji społecznej, 
warsztat „skuteczny na rynku pra-
cy” oraz warsztat kreacji wizerunku. 
Działania te były prowadzone w lo-
kalu biblioteki w Barcicach. Opisane 
szkolenia są elementem szerszego 
przedsięwzięcia, którego celem jest 
aktywizacja społeczno – zawodowa 
osób korzystających z pomocy spo-

łecznej przez stworzenie sprawnego 
systemu pozwalającego na przezwy-
ciężenie indywidualnych barier w po-
wrocie na rynek pracy.

W dalszej kolejności uczestnicy ob-
jęci zostali doradztwem zawodowym 
oraz wzięli udział w kursach zawodo-
wych. Kursy te były dobierane w opar-
ciu o indywidualne predyspozycje 
beneficjentów. Ogromnym zaintere-
sowaniem cieszyły się zwłaszcza za-
jęcia, których ukończenie zapewniało 
uzyskanie zaświadczeń i certyfikatów 
preferowanych przez pracodawców. 
Różnorodność przeprowadzonych 
kursów - w roku 2013 aż 18 rodza-
jów - świadczy o dużej zdolności ada-
ptacyjnej projektu w kierunku indy-
widualnych predyspozycji. Głównym 
celem osób tworzących projekt, było 
uwzględnienie w nim potrzeb samych 
uczestników, jak i niełatwego rynku 
pracy. W efekcie, oprócz kursu „No-
woczesny sprzedawca z obsługą kas 
fiskalnych”, w którym szkolenie pod-
jęło 10 osób, wszystkie kursy były or-
ganizowane indywidualnie dla jednej 
lub dwóch osób. Dzięki temu benefi-
cjenci w oparciu o dotychczasowe do-
świadczania zawodowe oraz własne 
mocne strony sami lub z pomocą tre-
nerów mogli sami określić obszar dal-
szej aktywności zawodowej.

Uczestnictwo w projekcie jest bez-
płatne. Dodatkowo przewidziano 
wsparcie finansowe przyznawane 
w oparciu o ustawę o pomocy spo-
łecznej, a także zwrot kosztów prze-
jazdów. Beneficjenci otrzymali rów-
nież pomoc ze strony pracownika 
socjalnego.

W ramach projektu przewidziano 
także wydarzenia integracyjno - kul-
turalne. 15 lipca miała miejsce wy-
cieczka do Ojcowskiego Parku Naro-
dowego, gdzie podziwiano atrakcje 
przyrodnicze, a także zabytki histo-
ryczne. (WW) 
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Z kroniki policyjnej

4 grudnia około godziny 17.30 w Barcicach, doszło do śmier-
telnego potrącenia pieszego. Ze wstępnych ustaleń Poli-

cji wynika, że jadący w kierunku Przysietnicy samochód marki Opel, potrącił 
57-letniego mieszkańca tej miejscowości, który w wyniku poniesionych ob-
rażeń zmarł na miejscu. Kierowca był trzeźwy. Okoliczności i przyczyny tego 
wypadku sprawdzają sądeccy policjanci. 

5 grudnia na ul. Piłsudskiego w Starym Sączu samochód nieustalonej 
marki uderzył w ścianę budynku mieszkalnego. Kierujący odjechał z 

miejsca zdarzenia. Do zdarzenia doszło około godz. 4.30.
- Nieznany kierujący jadąc nieustalonym pojazdem najprawdopodobniej 
wpadł w poślizg na śliskiej jezdni, zjechał z drogi i uderzył w ścianę budyn-
ku mieszkalnego - mówi dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Nowym Są-
czu. – Kierujący pojazdem odjechał z miejsca zdarzenia. W wyniku uderze-
nia uszkodzona została elewacja budynku. Na szczęście nikomu nic się nie 
stało.

Z analizy przeprowadzonej przez Policję wynika, że tegoroczne święta 
Bożego Narodzenia należały na Sądecczyźnie do bezpiecznych. Nad 

bezpieczeństwem osób świętujących w okresie od 24 do 26 grudnia br. czu-
wało blisko 200 policjantów.

W tegoroczne święta Bożego Narodzenia na sądeckich drogach było rów-
nie bezpiecznie jak w roku ubiegłym, choć niestety doszło w tym czasie do 
jednego śmiertelnego wypadku. W okresie od 24 do 26 grudnia 2013 roku 
na terenie miasta i powiatu doszło łącznie do trzynastu zdarzeń drogowych 
(siedmiu kolizji i pięciu wypadków), w tym jeden miał miejsce w Starym Są-
czu. Jadąca fiatem przez Rynek w Starym Sączu potrąciła 46-letnią pieszą, 
która najprawdopodobniej przechodziła przez przejście dla pieszych. W 
efekcie poszkodowana została przewieziona do sądeckiego szpitala. Pod-
czas tegorocznych działań sądeccy policjanci zatrzymali też pięciu nietrzeź-
wych kierujących (przestępstwo) oraz jedną osobę kierującą pojazdem po 
użyciu alkoholu (wykroczenie). (WW)

Stypendia dla najlepszych
9 grudnia w bibliotece w Barci-
cach odbyła się  uroczystość zwią-
zana z przyznaniem stypendiów fi-
nansowanych z funduszu im. Braci 
Potoczków dla 36 uczniów szkół 
działających w gminie Stary Sącz. 
Stypendia przyznawane zostały za 
osiągnięcia w nauce, osiągnięcia 
artystyczne oraz sportowe.

Założony w 1992 r. przy Fundacji Są-
deckiej - Fundusz Stypendialny im. 
Braci Potoczków wspiera naukę zdol-
nej młodzieży wiejskiej znajdującej się 
w trudnej sytuacji materialnej. Jego 
celem jest również promowanie mło-
dych talentów. Fundusz jest finanso-
wany z pieniędzy pochodzących z urzę-
dów i od instytucji współpracujących z 
Fundacją oraz funduszy pozyskanych 
przez Fundację od sponsorów.
Z ramienia Fundacji Sądeckiej na 
spotkaniu obecna była Monika Fi-
kiel - Szkarłat, dyrektor Fundacji, na-
tomiast z ramienia gminy Stary Sącz 
Jacek Lelek burmistrz Starego Są-
cza oraz Barbara Porębska, dyrektor 
Zespołu Obsługi Finansowo-Admini-
stracyjnej Szkół w Starym Sączu. Na 
spotkanie zaproszeni zostali, oprócz 
stypendystów, dyrektorzy szkół, do 
których uczęszczają stypendyści oraz 
ich rodzice. Uroczystość uświetnił wy-
stęp wokalno-instrumentalny Zespołu 
Szkół w Barcicach prowadzony przez 
Marka Kanika. Po zakończonej uroczy-
stości została wypłacona pierwsza z 
trzech transz stypendiów przyznanych 
na rok szkolny 2013/2014. (RK)

Niecodzienni goście u Burmistrza
15 listopada do burmistrza Jacka Lelka przyszły przedszkolaki z siostrami - 
opiekunkami prowadzącymi Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek 
Dzieciątka Jezus w Gołkowicach.

Dzieci poznają nie tylko najbliższą okolicę, ale też miasto i gminę, chciałyśmy 
także, aby poznały Gospodarza Gminy - mówi siostra Wiktoryna. 

Burmistrz Jacek Lelek przy-
jął najmłodszych obywate-
li gminy bardzo serdecznie, 
wsłuchiwał się w ich opowie-
ści i dzielił się swoimi reflek-
sjami. Musiał też odpowie-
dzieć na pytania, choćby na 
takie, czy pisze list do Św. 
Mikołaja? Odpowiedź była 
oczywista. Więcej o przed-
szkolu na stronie interneto-
wej www.przedszkole-kar-
mel.pl z wpisem do serwisu 
społecznościowego Facebo-
ok, warto tam zajrzeć. (RK)
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EKoNoMiA i PiENiĄdZE

Zdaniem komisarza UE ds. rolnic-
twa nowa, wspólna polityka rolna 

(WPR) ma „promować konkurencyj-
ność sektora rolnego w UE”. Będzie 
też w większym stopniu wspierać mło-
dych rolników oraz pomagać w walce 
ze skutkami zmian klimatu, w utrzy-
maniu bioróżnorodności, a także po-
prawie jakości wód i gleby.

Zgodnie z nowymi zasadami 30 pro-
cent dopłat dla rolników ma być prze-
znaczone na działania rolnicze, ko-
rzystne dla środowiska i klimatu (jak 
dywersyfikacja upraw czy utrzymywa-
nie pastwisk). Także 30 procent środ-
ków drugiego filara WPR, czyli Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ma 
być przeznaczane na cele środowisko-
we, organiczne i klimatyczne. W ra-
mach nowego systemu płatności bez-
pośrednich wprowadzono obowiązek 
realizacji praktyk rolniczych korzyst-
nych dla klimatu i środowiska. „Zazie-
lenienie” ma być realizowane poprzez 
trzy obowiązkowe praktyki: dywersy-
fikację upraw, utrzymanie trwałych 
użytków zielonych (TUZ), utrzymanie 
obszarów proekologicznych (tzw. EFA) 
lub praktyki równoważne (przynoszące 
ten sam, bądź wyższy poziom korzyści 
dla środowiska i klimatu jak praktyki 
obowiązkowe). Praktyki równoważne 
mogą obejmować elementy programu 
rolno - środowiskowo - klimatycznego 
albo krajowe lub regionalne systemy 
certyfikacji środowiskowej. Lista prak-

tyk równoważnych będzie określona 
w załączniku do rozporządzenia. 

Inną ważną zmianą jest wykluczenie 
z otrzymywania dopłat rolnych m.in. 
lotnisk i terenów sportowych. Z płat-
ności bezpośrednich będą wyklucza-
ne obszary, na których nie prowadzi 
się działalności stricte rolniczej na 
podstawie obowiązkowej dla państw 
członkowskich, listy (z możliwością 
uzupełniania jej o dodatkowe elemen-
ty). Zasady te nie obejmą podmiotów, 
które otrzymują płatności nie większe 
od określonej przez państwo człon-
kowskie kwoty, która z kolei nie może 
przekroczyć 5 tys. euro.

Ponadto obowiązkowe będzie wspie-
ranie młodych rolników poniżej 40 
roku życia, którzy gospodarują nie dłu-
żej niż 5 lat. Mają oni otrzymywać o 25 
procent więcej dopłat rolnych. W Pol-
sce jest około 100 tysięcy młodych 
rolników, czyli około 7 procent wszyst-
kich otrzymujących dopłaty. 

Reforma przewiduje także stop-
niowe wyrównywanie dopłat w pań-
stwach, w których dopłaty bezpośred-
nie do hektara są niższe od 90 procent 
średniej unijnej (dotyczy to m.in. Pol-
ski). Różnica pomiędzy wysokością 
tych dopłat a 90 procent średniej unij-
nej ma być zmniejszona o jedną trze-
cią stopniowo w latach 2015-2020. 
Dopłaty we wszystkich państwach 
unijnych nie mogą być mniejsze niż 
196 euro na hektar do 2020 roku. Wy-
równanie dopłat ma być sfinansowane 

przez wszystkie państwa członkow-
skie, w których są one powyżej śred-
niej unijnej. Aby skierować płatności 
bezpośrednie wyłącznie do rolników 
czynnych zawodowo wprowadzono 
definicję aktywnego rolnika. Gospo-
darstwa posiadające do 15 ha grun-
tów ornych będą wyłączone z wymogu 
utrzymywania obszarów proekologicz-
nych. Ich odsetek ma w 2015 roku wy-
nosić 5% i może on być podniesiony 
do 7% po przedstawieniu przez Komi-
sję raportu (najpóźniej w marcu 2017 
r.). Lista kategorii gruntów traktowa-
nych jako proekologiczne obejmuje 
m.in. uprawy wiążące azot (motylko-
wate) i międzyplony, jak również grun-
ty ugorowane, tarasy, elementy krajo-
brazu, włączając elementy położone 
na obszarze przylegającym do grun-
tu ornego, strefy buforowe, włącza-
jąc strefy buforowe pod TUZ oddzielo-
ne od przylegającego gruntu rolnego, 
systemy rolno - leśne, pokrywę zielo-
ną, obszary pod zagajnikami o krót-
kiej rotacji, na których nie stosuje się 
nawozów mineralnych i/lub środków 
ochrony roślin, czy pasy działki przy-
legającej do krawędzi lasu. Państwo 
członkowskie wybierze kategorie obo-
wiązujące na jego terenie. Gospodar-
stwa do 10 ha powierzchni gruntów 
ornych będą wyłączone z wymogu dy-
wersyfikacji upraw. Dla gospodarstw 
między 10 a 30 ha wymagane będą 2 
różne uprawy; uprawa główna nie po-
winna zajmować więcej niż 75% grun-
tów ornych. Natomiast gospodarstwa 
powyżej 30 ha gruntów ornych będą 
musiały posiadać minimum 3 uprawy 
na gruntach ornych, przy czym dwie 
uprawy główne nie powinny zajmować 
więcej niż 95% gruntów ornych.

Budżet unijny na Wspólną Politykę 
Rolną w Polsce na lata 2014-2020 
wyniesie (w cenach bieżących) ponad 
32 mld euro. W perspektywie finan-
sowej 2014-2020 Polska uzyska na 
rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich 
nominalnie o około 12% więcej unij-
nych środków niż otrzymała w latach 
2007-2013.

20 listopada br. Parlament Europejski przyjął nowe zasady wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020. Za-
kłada ona m.in. uzależnienie 30 procent dopłat od spełnienia przez rolników wymogów ekologicznych 
oraz stopniowe wyrównywanie dopłat rolnych w UE. 

Unijne dopłaty dla rolników
Nowa perspektywa finansowa 2014-2020

WOJCIECH WALISZEWSKI
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Wieża widokowa w Woli Kroguleckiej 600 000,00
Ośrodek zdrowia  Gołkowice – rozbudowa – projekt budowlany 60 000,00
Ośrodek Zdrowia w  Barcicach – adaptacja pomieszczeń piwnic, kotłownia gazowa i c.o. 500 000,00
Dom Opieki Społecznej  Stary Sącz – Myślec – opracowanie  koncepcji  programowej 100 000,00
Remiza OSP w Moszczenicy Wyżnej 100 000,00
Szkoła Podstawowa w Skrudzinie  - kotłownia gazowa, centralne ogrzewanie 250 000,00
Przedszkole ul. Staszica – kotłownia gazowa, centralne ogrzewanie, wod-kan 400 000,00
Filia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu – kotłownia gazowa, centralne ogrzewanie, dach 250 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Barcicach 460 000,00
Szkoła Podstawowa w Przysietnicy - termomodernizacja 250 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu 450 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starym Sączu – koncepcja rozbudowy oraz wykup gruntu 400 000,00
Szkoła Podstawowa w Gołkowicach – przebudowa kotłowni gazowej 200 000,00
Budowa placu zabaw przy SP w Gaboniu w ramach Programu Rządowego „Radosna Szkoła” 135 000,00
Budowa placu zabaw przy SP w Skrudzinie w ramach Programu Rządowego „Radosna Szkoła” 135 000,00
Termomodernizacja Gimnazjum w Starym Sączu – elewacja, ogrodzenie, zatoka 700 000,00
Gimnazjum Barcice- termomodernizacja budynku starej szkoły 500 000,00
Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej - boiska na osiedlach w Starym Sączu 270 000,00
Kanalizacja sanitarna Łazy Biegonickie 600 000,00
Kanalizacja sanitarna Oś. Cyganowice 330 000,00
Kanalizacja sanitarna i wodociąg Oś. Jana Pawła II 160 000,00

Najważniejsze zaplanowane zadania inwestycyjne na rok 2014

Władze samorządowe Miasta i Gmi-
ny Stary Sącz jako jedne z pierw-
szych w powiecie nowosądeckim 
przyjęły budżet na przyszły rok. Po-
twierdza on stały chociaż niewiel-
ki wzrost dochodów na przestrzeni 
ostatnich dwóch lat, jednakże po 
stronie wydatków jest on zdecydo-
wanie wyższy o ponad 10 mln zło-
tych w porównaniu z tym rokiem 
budżetowym, a to za sprawą znacz-
nych wpływów finansowych z fundu-
szy europejskich i innych źródeł.

W przyszłorocznym budżecie na in-
westycje drogowe zaplanowano 4,7 
mln złotych. W dziedzinie ochrony 
zdrowia przewidziano m.in. rozbudo-
wę ośrodka zdrowia w Gołkowicach, 
modernizację ośrodka zdrowia w Bar-
cicach, gdzie zaadaptowane zostaną 
piwnice, będzie nowa kotłownia gazo-
wa i centralne ogrzewanie. Opracowa-
na zostanie też koncepcja programo-

wa budowanego od podstaw Domu 
Opieki Społecznej w Myślcu. W obszer-
nym dziale zwanym w skrócie wydatki 
na oświatę i wychowanie przewidziano 
remonty w szkołach podstawowych w 
Skrudzinie, Przysietnicy, Gołkowicach, 
Starym Sączu, przedszkolu przy ul. 
Staszica w Starym Sączu. Wspomnia-
ne remonty i modernizacje w głównej 
mierze dotyczyć będą budowy kotłow-
ni gazowych, centralnego ogrzewania, 
termomodernizacji. Przy szkołach w 
Gaboniu i Skrudzinie wybudowane zo-
staną w przyszłym roku szkolne pla-
ce zabaw. Również w gimnazjach w 
Starym Sączu i Barcicach prowadzo-
ne będą prace remontowe włącznie z 
budową boisk o nawierzchni poliure-
tanowej. W ramach zwiększenia bez-
pieczeństwa mieszkańców poruszają-
cych się po drogach głównie uczniów 
i młodzieży szkolnej nowe oświetlenia 
uliczne zainstalowane zostaną w Bar-
cicach, Mostkach, Gołkowicach Dol-

nych, Gołkowicach Górnych przy dro-
dze prowadzącej do Skrudziny.

Po remoncie generalnym budyn-
ku Sokoła, gdzie mieści się i prowa-
dzi swoją działalność Centrum Kultury 
i Sztuki im. Ady Sari przyszła kolej na 
inne inwestycje kulturalno – społecz-
ne w gminie. Władze samorządowe 
zaplanowały budowę świetlicy w Po-
powicach, budowę filii biblioteki w Goł-
kowicach Górnych (już wykonano ławi-
cę), przebudowę budynku Powiatowej i 
Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Starym Sączu. O nowe place zabaw 
wzbogacą się mieszkańcy Cyganowic, 
Woli Kroguleckiej, Skrudziny,Gabonia 
i Mostek. W Moszczenicy Wyżnej po-
wstanie zespół sportowo – rekreacyj-
ny. Nie sposób wymienić wszystkich 
zaplanowanych zadań inwestycyjnych 
na przyszły rok, ale koniecznie należy 
wspomnieć o budowie sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej na terenie gmi-
ny. (WW)

Budżet Starego Sącza na rok 2014

Budżet zrównoważonego rozwoju
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Przed nami kolejny rok inwestycji
Rozmowa z burmistrzem Starego Sącza, Jackiem Lelkiem

Panie Burmistrzu, jaki będzie rok 
2014, patrząc przez pryzmat nie-
dawno uchwalonego budżetu? 

Rok 2014 zapowiada się dla Sta-
rego Sącza bardzo optymistycznie. 
W przyjętym przez Radę Miejską bu-
dżecie sięgającym po stronie wydat-
ków 83 milionów złotych, prawie trzy-
dzieści procent stanowią inwestycje. 
Dla większości zaplanowanych zadań 
mamy już przygotowaną dokumenta-
cję i pozyskane dofinansowania, co 
oznacza, że realizacja zapisanych 
w budżecie zadań jest niemal pewna. 

 

Jakie najważniejsze zadania inwe-
stycyjne będą realizowane w roku 
2014?

Najważniejsze inwestycje podzielił-
bym na kilka grup. Pierwsza to zada-
nia związane z kontynuacją rozbudo-
wy sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
wodociągowej w naszej gminie. Mam 
nadzieję, że uda się nam w 2014 de-
finitywnie zakończyć zadania w Ła-

zach Biegonickich, Barcicach, Cyga-
nowicach oraz przy ul. Jana Pawła 
II. To zadanie realizowane jest przez 
spółkę Sądeckie Wodociągi i tylko 
w niewielkim stopniu ujęte jest w bu-
dżecie Gminy. My natomiast konty-
nuować będziemy I etap budowy ka-
nalizacji i wodociągu w Barcicach 
(Podsapieniec) oraz w Przysietnicy. 
W drugiej połowie roku powinny tak-
że zakończyć się prace projektowe 
kanalizacji w Starym Sączu – rejon 
ulic Partyzantów oraz Piłsudskiego. 
Sądeckie Wodociągi z kolei rozpocz-
ną II etap kanalizowania i wodociągo-
wania Przysietnicy. 

Druga grupa zadań to budowa kilku 
obiektów sportowo – rekreacyjnych. 
W roku 2014 zostanie wybudowa-
ne boisko przy Szkole Podstawowej 
nr 1, a płyta boiska na osiedlu Sło-
necznym zostanie pokryta poliureta-
nem. Boiska wielofunkcyjne powsta-
ną w Barcicach przy Zespole Szkół 
oraz w Moszczenicy Wyżnej, niewiel-
kie boisko z placem zabaw powsta-
nie na Woli Kroguleckiej. Zbudujemy 

także place zabaw dla dzieci w Most-
kach, Gaboniu, Skrudzinie oraz 
w Cyganowicach. W pobliżu stadio-
nu w Starym Sączu powstanie tak-
że kompleks urządzeń rekreacyjnych 
dla dorosłych – taka siłownia na wol-
nym powietrzu. 

Kolejna grupa zadań inwestycyj-
nych związana jest z termomoder-
nizacją i ograniczeniem emisji py-
łów w budynkach gminnych, głównie 
oświatowych. Dokonamy wymiany 
kotłowni i systemu c.o. w budynku 
przedszkola przy ul. Staszica, w bu-
dynku SP nr 1 w filii przy Koście-
le Parafialnym, w szkole w Skrudzi-
nie, a także ocieplimy ściany szkół 
w Przysietnicy oraz w Barcicach. Re-
alizacja tych zadań ma nie tylko po-
prawić jakość powietrza ale też po-
prawić komfort użytkowania przy 
jednocześnie niższych kosztach eks-
ploatacji.  W roku 2014 będziemy też 
kontynuować rozpoczęte już zada-
nia, takie jak budowa filii biblioteki 
w Gołkowicach czy świetlicy wiejskiej 
w Popowicach. Mamy też nadzieję na 
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pozyskanie dofinansowania i prze-
prowadzenie prac adaptacyjnych 
przy budynku po szkole rolniczej na 
ul. Mickiewicza. Budynek ten otrzy-
maliśmy w drodze darowizny od Po-
wiatu Nowosądeckiego z przeznacze-
niem na nową siedzibę Powiatowej 
i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicz-
nej. Długofalowym planem, do któ-
rego przygotowania rozpoczną się 
w 2014 roku, będzie projekt związa-
ny z rozbudową Szkoły Podstawowej 
nr 1 przy ul. Mickiewicza, tak aby ta 
szkoła mogła się mieścić w jednym 
budynku. Natomiast budynek obec-
nie wykorzystywany jako filia chce-
my przystosować na potrzeby Szkoły 
Muzycznej.

W 2013 roku udało się wyremon-
tować bardzo dużo dróg. Czy rok 
2014 będzie pod tym względem 
również rekordowy? 

Zapowiada się, że tak. W chwili 
obecnej pozyskaliśmy już 3 mln zło-
tych z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych na moder-
nizację drogi od ronda Jana Pawła II 
do mostu żelaznego w Gołkowicach. 
W ramach tego zadania, szacowane-
go na 6 mln złotych, będzie przepro-
wadzony remont mostu żelaznego, 
przebudowa skrzyżowania w cen-
trum Gołkowic, do postaci bezpiecz-
nego ronda, przebudowa skrzyżowa-
nia z ul. Źródlaną, a także budowa 
towarzyszących ścieżek rowerowych 
na niektórych odcinkach, m.in. na 
odcinku od ronda Jana Pawła II do 
wiaduktu kolejowego, a także na od-
cinku pomiędzy Gołkowicami i Sta-
rym Sączem. Poprawione zostanie 
także odwodnienie oraz powstaną 
nowe chodniki w historycznym cen-
trum Gołkowic. 

Wśród inwestycji drogowych re-
alizowanych na terenie gminy warto 
również wspomnieć, że dzięki współ-
pracy ze Starostwem Powiatowym, 
są bardzo duże szanse na to, że 
w roku 2014 zostanie przebudowa-
na część ul. Węgierskiej, od przejaz-
du kolejowego do skrzyżowania z ul. 
Witosa. W ramach tych prac zostanie 
wybudowany chodnik oraz odwodnie-
nie, dokonana zostanie wymiana na-
wierzchni, a także przebudowa prze-
pustu pod ul. Węgierską. Prace będą 
realizowane przez Starostwo Powia-
towe. Gminą Stary Sącz współfinan-
sowała przygotowanie dokumentacji 
dla tego zadania. 

Gmina również dba o kwestie zwią-
zane z poprawą bezpieczeństwa 
mieszkańców. Przykładem może 
być chociażby planowana moderni-
zacja oświetlenia. Czy również inne 
działania są planowane?

Poprawa bezpieczeństwa to jeden 
z podstawowych celów. Służy temu 
np. budowa chodników, których bu-
dowę także szeroko planujemy na 
przyszły rok. Bezpieczeństwu, a tak-
że komfortowi i oszczędnościom, 
ma służyć planowana modernizacja 
oświetlenia. W roku 2013 wiele w tej 
kwestii zostało zrobione ale nasze 
plany są jeszcze bardziej ambitne. 
W przyszłym roku zamierzamy wy-
mienić wszystkie stare źródła świa-
tła, czyli lampy rtęciowe, a jest ich 
na terenie Miasta i Gminy aż 730, na 
nowoczesne energooszczędne lam-
py sodowe, które nie dość, że mają 
niższe zużycie prądu, więc mniejsze 
koszty, to jeszcze znacznie wydajniej 
oświetlają. Ta inwestycja zostanie 
przeprowadzona w pierwszej połowie 
roku. Planujemy również rozbudowę 
oświetlenia także w tych miejscach, 
które jeszcze nie są oświetlone. 

Budżet na rok 2014, jak widać, jest 
bardzo ambitny. Gmina się rozwija, 
ale niektórych może martwić po-
ziom deficytu. Czy Starosądecza-
nie powinni obawiać się 18 mln 
deficytu? 

Wykazany deficyt budżetowy jest 
tak naprawdę czysto teoretyczny. 
Mamy ten przywilej, że możemy wy-
kazać deficyt na papierze a nie, jak 
jest to często praktykowane w in-
nych gminach, łatać dziurę budżeto-
wą poprzez wyprzedaż majątku gmi-
ny. Chciałbym tutaj podkreślić, że 
obecnie więcej nieruchomości naby-
wamy na potrzeby gminy niż sprze-
dajemy. Tegoroczne inwestycje nie 
są realizowane kosztem wyprzedaży 
majątku gminy, tylko przede wszyst-
kim kosztem naszej racjonalnej poli-
tyki wydatków bieżących i aktywno-
ścią w pozyskiwaniu zewnętrznego 
dofinansowania zarówno ze środków 
unijnych jak i ze środków krajowych: 
z budżetu państwa, województwa, 
a także we współpracy z z powia-
tem. Jeśli ktoś się interesuje budże-
tem naszej Gminy to bez trudu za-
uważy, że praktycznie co roku przy 
konstruowaniu budżetu, na począt-
ku wykazywany jest znaczący defi-
cyt, natomiast rok zamykamy, tak 

jak zamykamy rok 2013, bez złotów-
ki kredytu. Finanse naszego miasta 
i gminy są bardzo zdrowe. Zadłuże-
nie wynosi 5% całości budżetu i za-
warte jest wyłącznie w pożyczkach 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. Pożyczki te są na bardzo 
preferencyjnych warunkach opro-
centowane, a dodatkowo będą nam 
w 40% umorzone. Dlatego nie oba-
wiam się deficytu, a jest on wręcz dla 
mnie dodatkową motywacją do po-
szukiwania zewnętrznego dofinanso-
wania do zaplanowanych zadań. Nie 
zarzekam się, że chcąc zrealizować 
cały wachlarz zaplanowanych zadań 
nie będziemy w 2014 roku sięgać po 
nowe pożyczki czy nawet kredyty, ale 
nawet jeśli tak, to będą to kwoty zde-
cydowanie niższe niż te zaplanowane 
w budżecie. 

W 2014 roku rozpoczyna się nowy 
program finansowania Unii Euro-
pejskiej. Jak Gmina przygotowuje 
się do pozyskiwania środków z no-
wej perspektywy finansowej? 

Prace przygotowawcze ze strony 
gminy rozpoczęły się już dawno. Nie 
ukrywam, że w tym okresie progra-
mowania dla Starego Sącza najważ-
niejszą rzeczą jest, aby cała Sądec-
czyzna zdobyła konkretne środki na 
poprawę komunikacyjnej łączności 
z Krakowem i resztą kraju, a także na 
poprawienie komunikacji wewnątrz 
całego subregionu sądeckiego. Dzi-
siaj możemy stwierdzić z satysfak-
cją, choć nie do końca pełną, że o ile 
na terenie gminy Stary Sącz system 
drogowy działa całkiem dobrze, to 
również dla Starosądeczan uwidacz-
nia się problemem szybkiego poru-
szania się po subregionie: dotarcie 
do Nowego Sącza czy przebicie się 
przez Sądecczyznę do autostrady 
w Brzesku. Te sprawy są dla nas bar-
dzo ważne i wraz z innymi samorzą-
dami zabiegamy o drogę ekspresową 
zwaną Sądeczanką czy o szybką linię 
kolejową. Również kibicujemy Prezy-
dentowi Nowego Sącza oraz Staro-
ście Nowosądeckiemu w staraniach 
przy budowie y obwodnicy północnej 
i obwodnicy zachodniej. Jeśli chodzi 
o sam Stary Sącz, to oczywiście rów-
nież wiążemy swoje plany z nowym 
okresem programowania. Przede 
wszystkim przygotowujemy się na 
pozyskanie środków na tworzenie 
stref aktywności gospodarczej. Oczy-
wiście będzie to mocno uzależnio-
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ne również od postawy właścicieli 
nieruchomości. Mam świadomość, 
że bez ulokowania tutaj nowych za-
kładów pracy i stworzenia nowych 
miejsc pracy, nasza gmina jak i cała 
Sądecczyzna będzie się stopniowo 
wyludniać i pomimo, że wykorzystu-
jąc środki unijne upiększymy miasto 
i poprawimy jego infrastrukturę, to 
jednak jeżeli nie będzie tutaj miejsc 
pracy, to ta infrastruktura nie będzie 
miała komu służyć i stopniowo bę-
dzie kiedyś ulegała degradacji. 

Uważam, że w tym nowym okresie 
programowania wykorzystamy ten 
czas i że uda nam się doprowadzić do 
rozwoju firm rodzimych oraz sprowa-
dzić nowych inwestorów z zewnątrz. 

Jak bardzo zaawansowane są plany 
wprowadzenia karty dużej rodziny? 

W roku 2014 planujemy wprowa-
dzić wyczekiwaną już kartę dużej ro-
dziny. Mamy na to zapewnione środki 
w budżecie gminy. Chciałbym, aby na 
pierwszym etapie program ten objął 
rodziny 4+, tzn. rodziny które wycho-
wują czwórkę i więcej dzieci. Pewnie 
bardziej populistyczne byłoby zwrócić 
się do rodzin 3+ i je wesprzeć ale mu-
simy mieć na uwadze, że jeżeli wes-
przemy większą liczbę rodzin wspar-

cie może okazać się bardziej hasłowe 
niż efektywne. A mnie chodzi o jak 
najbardziej rzeczywistą pomoc dla 
rodzin. Dlatego na pierwszym etapie 
ograniczymy się do rodzin, które wy-
chowują czwórkę i więcej dzieci ale 
postaramy się aby to wsparcie było 
zdecydowanie silniejsze. Myślę o zna-
czących ulgach komunikacyjnych, we 
wsparciu w dostępie do kultury, do 
rekreacji, na przykład bilety wstępu 
na koncerty czy na basen. Chciałbym 
także pomóc tym rodzinom we wrze-
śniu w zakupie podręczników. 

Gmina nie zapomina również o tu-
rystyce. W zeszłym roku oddano do 
użytku Stawy. Czy na rok 2014 pla-
nuje się ich dalszą rozbudowę?

Bardzo nam zależy aby do gminy 
płynęły pieniądze z zewnątrz. Jednym 
ze źródeł mogą być turyści, którzy na 
dłużej zatrzymają się w naszym mie-
ście i gminie. Stąd te inwestycje tu-
rystyczne. Gmina zajmuje się często 
inwestycjami, które są same w sobie 
mało dochodowe ale stwarzają szan-
se innym aby czerpać z tego większy 
dochód. Tak jest właśnie ze Stawa-
mi, które zostały oddane w zeszłym 
roku. Mieliśmy przykład jak wielką 
popularnością się cieszyły i ile ludzi 
tutaj przyjechało. Skutkiem tego za-

interesowano się Starym Sączem, 
jako miejscem na dłuższy wypoczy-
nek. Mamy kolejne plany aby kolejne 
tereny przylegające do dużego stawu 
zagospodarować – dojrzewa koncep-
cja budowy ekskluzywnego kampin-
gu. Także takie elementy, jak wieża 
widokowa na Woli Kroguleckie, będą 
miały na celu zaintrygować i spróbo-
wać zatrzymać na chwilę odwiedza-
jących nas turystów. Ważne jest też 
co zrobią z tym dalej sami mieszkań-
cy. Czy tych turystów, których przy-
ciągniemy działaniami promocyjnymi 
gminy, potrafimy dzięki przedsiębior-
czości mieszkańców zatrzymać tu-
taj na dłużej i przekuć na konkretny 
efekt ekonomiczny? Nie ukrywam, że 
na to bardzo mocno liczę i wtedy te 
pomysły będą pełnym sukcesem. 

Dziękuję za rozmowę.

Na koniec chciałbym życzyć miesz-
kańcom Starego Sącza i całej gmi-
ny Stary Sącz aby w nadchodzącym 
2014 roku udało się nam wszyst-
kim zrealizować plany, abyśmy wszy-
scy jako wspólnota, mieli satysfakcję 
z rozwoju naszego Miasta i naszej 
Gminy, abyśmy częściej się do siebie 
uśmiechali, mieli do siebie więcej za-
ufania oraz jak najwięcej powodów 
do radości. 
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Odejścia wodociągowe  i kanalizacyjne poza pas drogowy Os . Jana .Pawła II, i Os. Piaski 60 000,00
Budowa  kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego dla miejscowości Barcice i Przysietnica 
na terenie Gminy Stary Sącz – I etap

2 000 000,00

Opracowanie dokumentacji dla kanalizacji sanitarnej w mieście Stary Sącz (w ul. Węgierskiej, 
Bazielicha, Dunajcowa, Polna)

100 000,00

Odprowadzenie wody ze zlewni powyżej toru kolejowego linii Tarnów – Leluchów w miejscowo-
ści Barcice Dolne i Stary Sącz – Cyganowice poprzez  budowę nowego rowu i kanału zamknię-
tego o długości około 1924m

70 000,00

Odwodnienie terenów zabudowanych w miejscowości w miejscowości Gołkowice Dolne 450 000,00
Odwodnienie Cyganowice – kanał ulgi – dokumentacja projektowa, wykup gruntu 150 000,00
Budowa wodociągu Gaboń - Przychód 250 000,00
Przebudowa odwodnienia  drogi – osiedle Kamieniec w Popowicach 70 000,00
Rozbudowa wodociągu w miejscowości  Barcice- dokumentacja projektowa 50.000,00
Oprac. dok. dla kanalizacji sanitarnej dla południowo – zachodniej części Starego Sącza 150.000,00
Opracowanie dokumentacji dla kanalizacji sanitarnej  w miejscowościach : Moszczenica Niżna i 
Wyżna, Mostki, Gołkowice Dolne i Górne, Gaboń, Skrudzina 

100 000,00

Kanał spinający 100 000,00
Oświetlenie drogi w Moszczenicy Niżnej k/Przedszkola 20 000,00
Oświetlenie Gołkowice Dolne, Mostki, Przysietnica, Barcice „Pod Sapieniec” 190 000,00
Oświetlenie Gaboń, Moszczenica Niżna Zagórze, Moszczenica W, Skrudzina (droga powiatowa) 100 000,00
Opracowanie projektów budowlanych oświetlenia ulicznego Gołkowice Górne, Łazy Biegonic-
kie – Poręba, Moszczenica Wyżna (Bielak), ul. Stroma, Partyzantów – Boczna, Moszczenica – 
Przysietnica, Barcice - Facimiech

70 000,00

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi lokalnej „Do Baziaka na Gliniku” w Moszczenicy N 1 230 000,00
Świetlica w Popowicach 1 500 000,00
Budynek  Rynek 5 w Starym Sączu – przebudowa i rozbudowa – opracowanie koncepcji 30 000,00
Budowa filii biblioteki w Gołkowicach Górnych 340 600,00
Przebudowa budynku PiMGBP w Starym Sączu, ul. Mickiewicza 300 000,00
LKS  „Barciczanka” – projekt budowlany budynek socjalny 35 000,00
Budowa placu zabaw w  miejscowości Mostki 160 000,00
Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego w Moszczenicy Wyżnej 800 000,00
Budowa placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Woli Kroguleckiej 320 000,00
Budowa placu zabaw w  Cyganowicach 120 000,00
Budowa ekranów dźwiękoszczelnych przy boisku wielofunkcyjnym w Przysietnicy 75 000,00
Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym „Sokół” w Starym Sączu 80 000,00
Odbudowa drogi gminnej "Łazy Biegonickie - Wójcikówka 87 000,00
Odbudowa drogi gminnej "Gaboń - Przy Kościele" 1 000 000,00
Odbudowa drogi gminnej "Partyzantów - Lipie" w Starym Sączu 360 000,00
Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi gmin-
nej „Stary Sącz- Rondo-Gołkowice Dolne”

5 956 548,00

Najważniejsze zaplanowane zadania inwestycyjne na rok 2014 c.d.
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franciszek J. Znamirowski urodził 
się w Starym Sączu 15.i.1894 

r. jako syn Wojciecha i Józefy z Ja-
ników. do 1914 r. w Starym Sączu 
ukończył szkołę powszechną, śred-
nią oraz rozpoczął studia malarstwa 
pod kierunkiem Bronisławy Rychter 
– Janowskiej. Był aktywnym człon-
kiem „Sokoła”. Czynnie uczestniczył 
w ruchu harcerskim oraz w akcjach 
społeczno – kulturalnych, a tak-
że w przygotowaniach wojskowych 
w drużynach strzeleckich.

W sierpniu 1914 roku wyruszył 
z ochotniczą drużyną ze Starego Są-
cza do Legionów Polskich z przydzia-
łem do 2 pp. w stopniu podoficera. 
Ukończył studia oficerskie. Uczestni-
czył w bojowych kampaniach na róż-
nych frontach I wojny światowej bę-
dąc dwukrotnie rannym. W 1919 r. 
powrócił do kraju i wziął udział w wal-
kach z Ukraińcami, poważnie ranny 
w 1920 r. Po wyleczeniu powrócił do 
służby zawodowej w garnizonach: Su-
wałki, Brzesko, Tarnów, Warszawa. 

Po kapitulacji Warszawy w 1939 r. 
rozpoczął działalność konspiracyjną, 
stojąc na czele organizacji wojskowej 
związek Czynu Zbrojnego. Aresztowa-
ny 2.VI.1943, uwieziony na Pawiaku, 
a następnie przewieziony do obozu 
koncentracyjnego Auschwitz i osa-
dzony w kampanii karnej. Stamtąd 
transportem 8.XI. 1943 r. wywiezio-
ny do obozu koncentracyjnego Mau-
thausen– Gusen – filii Gusen I, gdzie 
przeżył najgorsze prześladowania. Był 
zatrudniony w malarni Messersch-
midta. Szczęście mu jednak sprzyja-
ło w tych potwornych warunkach bo-
wiem cywilni majstrowie a przez nich 
esesmani wykorzystywali jego arty-
styczne umiejętności. Wykonywał dla 
nich obrazy, zabawki, karty pamiątko-
we, którymi handlowano bądź wysyła-
no jako upominki.

5.V.1945 r. obóz w Gusen został 
wyzwolony i kilka dni później odle-
ciał do Anglii, gdzie rozpoczął nowy 
etap życia w sztabie 1 Dywizji Piecho-
ty. Po rozwiązaniu Wojska Polskie-
go przeszedł w stan cywilny i osiadł 

w Birmingham gdzie podjął prace za-
robkowe w budownictwie. Również 
pracował artystycznie i prowadził 
działalność kulturalną, także wśród 
ziomków starosądeckich.

W 1962 r. przeniósł się do Kanady, 
gdzie zmarł 19 września 1972 r. w To-
ronto i tam jest pochowany.

Będąc w obozie zagłady w Gusen 
Znamirowski wykonał album z 10 
akwarelami przedstawiającymi sceny 
obozowe i podarował go swemu maj-
strowi Niemcowi Karlowi Seiderowi. 
W 2012 r. syn Seidera chciał sprze-
dać album w jednym z antykwariatów 
w Ratysbonie, zakupił go antykwa-
riusz i podarował miejscowej Biblio-
tece Państwowej. Okazało się też, 
ze część szkiców ołówkiem do tych 
akwarel znajduje się w Muzeum re-
gionalnym, które wraz z innymi pra-
cami i materiałami przekazał syn au-
tora Witold Znamirowski w latach 70. 
XX w.

Pierwszy pokaz obozowych prac 
Znamirowskiego miał miejsce jesie-
nią 2012 roku w Ratyzbonie, ale To-
warzystwo Miłośników Starego Sącza 
nie udostępniło oryginałów lecz ko-
pie. Wystawę zorganizował dr Roman 
Smolorz, pracownik naukowy Uniwer-
sytetu w Ratyzbonie i Miejscowego 
Archiwum. Następnie swój pomysł 
zrealizował w Warszawie, gdzie zosta-
ły już wypożyczone oryginalne prace 
ze zbiorów starosądeckich. W otwar-
ciu wystawy 16 września w Instytucie 
Pamięci Narodowej przy ul. Marszał-
kowskiej w Warszawie udział wzięli: 
burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, 
wiceburmistrz Kazimierz Gizicki i pre-
zes Towarzystwa Miłośników Starego 
Sącza Andrzej Długosz, po Warsza-
wie wystawa pojechała do Między-
narodowego Ośrodka Dialogu Mło-
dzieży w Oświęcimiu gdzie w otwarciu 
21 października uczestniczyli wice-
burmistrz Kazimierz Gizicki i Prezes 
TMSS Andrzej Długosz. Ostatnim eta-
pem wystawy jest obecna prezen-
tacja w Starym Sączu, gdzie oprócz 
prac pokazywanych w Warszawie 

Żołnierz, więzień, malarz

Wystawa prac obozowych  starosądeczanina, ppłka Franciszka J. Znamirowskiego 
w Warszawie, Oświęcimiu i w Starym Sączu

ANDRZEJ DŁUGOSZ
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9 grudnia w „Galerii pod piątką” otwarta została wystawa „Przetrwanie przez 
sztukę. Praca przymusowa Franciszka Znamirowskiego dla Messerschmitt-
-Werke Regensburg w obozie koncentracyjnym Gusen”. Wystawę będzie 
można oglądać do 10 stycznia 2014 r., w dniach od poniedziałku do piątku.

Ekspozycja prac plastycznych (rysunków, akwarel) Franciszka Znamirowskie-
go ze zbiorów Staatliche Bibliotek Regensburg (tam była pierwszy raz wystawio-
na) i Muzeum Regionalnego w Starym Sączu (Towarzystwa Miłośników Starego 
Sącza), zanim trafiła do Starego Sącza była prezentowana w Centrum Eduka-
cyjnym IPN Przystanek Historia w Warszawie oraz Międzynarodowym Domu 
Spotkań Młodzieży - Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.  
Starosądecką wystawę uzupełnia prezentacja efektów projektu edukacyjnego 
uczniów Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu „Franciszek Zna-
mirowski: Starosądeczan, żołnierz, więzień, malarz”.

Gości zaproszonych na otwarcie wystawy witał Andrzej Długosz - prezes To-
warzystwa Miłośników Starego Sącza, następnie głos zabrał burmistrz Jacek 
Lelek, który przypomniał najważniejsze fakty biografii bohatera wystawy i poin-
formował zebranych o nadaniu jednej z ulic w mieście imienia płka Znamirow-
skiego. Krótkie wystąpienie miał też dr Roman Smolorz z Institut für Ost-und 
Südosteuropaforschung, Universität Regensburg (organizator wystaw poprzed-
nich i ich kurator). O projekcie gimnazjalistów opowiadała Maria Bielak - nauczy-
cielka historii. Przemawiali też przedstawiciele rodziny Znamirowski. W spotka-
niu uczestniczyli również m.in.: Nikola Bajer - z-ca dyr. Biblioteki Państwowej w 
Ratyzbonie, Ewa Zielińska - przewodnicząca Rady Miejskiej, Kazimierz Gizicki - 
zastępca burmistrza, radni miejscy, rodzina Znamirowskich, Stanisław Majca i 
Wioletta Nowak - dyrektorzy Gimnazjum oraz uczniowie z tej szkoły i inni goście, 
którzy wypełnili pierwszą salę w galerii. (RK)

i Oświęcimiu po raz pierwszy pokaza-
no obozowe szkice postaci do szop-
ki bożonarodzeniowej, którą w obozie 
przygotował i wystawił w konspiracji 
Franciszek Znamirowski. Na wysta-
wie można też zobaczyć rękopis szop-
ki napisany w obozie, jak również rę-
kopisy kolęd ułożonych w obozie.

W otwarciu wystawy 9 grudnia 
oprócz gości z Niemiec dra Romana 
Smolorza i Nicole Bayer – wicedy-
rektor Biblioteki Państwowej w Ra-
tyzbonie, licznie uczestniczyła ro-
dzina Franciszka Znamirowskiego, 
która zorganizowała w Starym Sączu 
zjazd rodzinny. Oprócz władz Stare-
go Sącza, licznie przybyli mieszkańcy 
oraz młodzież miejscowego Gimna-
zjum im. Juliusza Słowackiego, któ-
ra uczestniczyła w projekcie eduka-
cyjnym pt. Franciszek J. Znamirowski  
starosądeczanin, żołnierz, więzień, 
artysta malarz.
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WYdARZENiA KULtURALNE

Wzruszający koncert wdzięczności 
24 listopada w starosądeckim Sokole odbył się coroczny Koncert Wdzięczności Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Gniazdo” w Starym Sączu. Medalem „Przyjaciel Gniazda” został uhonorowany o.  Stani-
sław Olesiak, werbista misjonarz, duszpasterz osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie GNIAZDO podziękowało wszystkim Darczyńcom

KINGA BEDNARCZYK

Każdy koncert wdzięczności, na który 
zapraszani są darczyńcy i przyjaciele 
„gniazda” gromadzi komplet publicz-
ności. W wypełnionej po brzegi (z do-
stawkami) sali widowiskowej Sokoła 
brawurowo występowali podopiecz-
ni „gniazda” (kabaret i uczestnicy 
teatrzyku integracyjnego), i co war-
te podkreślenia razem z opiekunka-
mi - terapeutkami w Środowiskowym 
domu Samopomocy w Starym Sączu - 
Cyganowicach oraz wolontariuszami. 

Wielką nostalgiczną pieśń - modli-
twę Okudżawy zaśpiewał Michał Wci-
sło (akompaniował Marek Kanik z gita-
rzystkami). Kolejny raz dla „Gniazda” 
zagrał Kacper Dąbrowski (flet) z przy-
jaciółmi, zaśpiewały siostry Kamila, 
Katarzyna, Kinga Kurowskie oraz Mi-
chał Ziomek.

 Zaproszona na koncert Marta Mor-
darska - pełnomocnik Prezydenta 

Nowego Sącza ds. Społecznych, radna 
Sejmiku Województwa Małopolskie-
go wspominała ciekawą wystawę z 
warsztatów fotograficznych w „Gnieź-
dzie”, wręczając podopiecznym poda-
runek - dwa aparaty fotograficzne. 

Wzruszającym, najważniejszym ak-
centem koncertu było wręczenie me-
dalu „Przyjaciel Gniazda” o.  Stani-
sławowi Olesiakowi, regularnie - na 
wózku inwalidzkim - odprawiającemu 
msze dla chorych i niepełnospraw-
nych w kościele św. Elżbiety. Me-
dal opatrzony cytatem Jana Pawła II: 
„Człowiek jest wielki nie przez to, co 
posiada, lecz przez to, kim jest, i nie 
przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi” wręczyła prezes 
Zofia Wcisło, w asyście Wojciecha La-

ska - wiceprezesa i Anny Górz - sekre-
tarza Stowarzyszenia (prowadzących 
koncert). 

Ojciec Olesiak serdecznie dziękując 
za wyróżnienie przywołał poprzednie-
go burmistrza - posła Mariana Cyco-
nia bardzo zaangażowanego w stwo-
rzenie domu dla niepełnoprawnych, 
który jako pierwszy otrzymał ten me-
dal, i ciepło zachęcał obecnego na 
uroczystości burmistrza Jacka Lelka 
do powiększenia tego dzieła.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „Gniazdo” w Starym 
Sączu jest pozarządową organizacją 
pożytku publicznego. Za pomocą od-
powiedniego wpisu w deklaracji PIT 
można przekazać na jego działalność 
statutową 1% podatku od osób fizycz-
nych (KRS: 0000254637; nr konta: 33 
8816 0001 2001 0002 6619 0001).
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Przedsięwzięcie miało na celu 
kształtowanie wśród młodzieży 

postawy patriotycznej, świadomo-
ści oraz odpowiedzialności za losy 
ojczyzny. Swoista „lekcja patrioty-
zmu” była nauką odpowiedniego 
zachowania i stosunku względem 
dziedzictwa historycznego oraz kul-
turowego Polski. Młodzież po dłu-
gich przygotowaniach miała okazję 
zaprezentować swoje umiejętności 
zarówno wokalne, jak i aktorskie.

W uroczystości udział wzięli zapro-
szeni goście, m.in.: zastępca burmi-
strza Starego Sącza, Kazimierz Gi-
życki, dyrektor Zespołu Szkół im. 
Św. Kingi w Łącku, Adam Bigos, dy-
rektor Zespołu Szkół Budowlanych 
w Nowym Sączu, Grzegorz Barnaś, 
zastępca dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Starym Są-
czu,  Beata Szlachetka, dyrektor Li-
ceum Ogólnokształcącego im M. Cu-
rie Skłodowskiej w Starym Sączu, 
Krzysztof Szewczyk, dyrektor Gim-
nazjum im. Juliusza Słowackiego 
w Starym Sączu, Stanisław Majca, 
a także współpracujący z jednostką 
pracodawcy, rodzice, młodzież oraz 
starosądeczanie.

Uczestnicy jednostki za pomocą 
wzniosłych i wzruszających utwo-
rów poetyckich przedstawili opo-
wieść o Polakach, którzy oddali życie 
w walce za Ojczyznę. Swym wystę-

pem pragnęli przypomnieć wielkość 
i doniosłość czynów, a także boha-
terstwo i męstwo naszych rodaków. 
Przygotowany akompaniament mu-
zyczny oraz oprawa graficzna nada-
ły uroczystości aurę patetyzmu, po-
tęgując przekaz oraz odbiór wrażeń 
wśród wszystkich obecnych. W tym 
roku przygotowany scenariusz na-
wiązywał m.in. do wybitnych posta-
ci związanych z Solidarnością, którzy 
oddali życie w walce o lepszą i „wol-
ną” Polskę. Tym samym 6-34 ŚHP 
włączył się w inicjatywę Prezydenta 
Bronisława Komorowskiego w związ-
ku z przypadającymi w 2014 r. oby-
watelskimi obchodami Święta Wol-
ności, tj. 25. rocznicy pierwszych 
demokratycznych wyborów w powo-
jennej Polsce. 

W realizowanym przedsięwzięciu 
wsparcia udzielił Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Starym Sączu, 
a także zastęp harcerzy, działający 
przy Szkole Podstawowej im. ks. Jó-
zefa Tischnera w Starym Sączu, któ-
ry dumnie trzymał wartę przy grobie.  

Na zakończenie komendant 6-34 
ŚHP Stary Sącz, Marian Potoniec 
złożył podziękowania młodzieży za 
włożony trud oraz wyraził nadzieję, 
że przygotowane przez naszych pod-
opiecznych wystąpienie skłoni do re-
fleksji i zadumy, jak dbać o dobro na-
szego kraju w dzisiejszych czasach. 
(AJ) 

„Wypominki narodowe” w Starym Sączu

Lekcja patriotzymu
20 listopada odbył się montaż słowno – muzyczny „Wypominki Narodo-
we” uczestników 6 – 34 Środowiskowego Hufca Pracy w Starym Sączu. 
Występ naszych podopiecznych zorganizowany został w Centrum Kul-
tury i Sztuki w Starym Sączu. Działania podjęte zostały przy współpracy 
z lokalnymi instytucjami działającymi na terenie miasta Stary Sącz.

Jan Joachim Czech - 
Życie i Dzieło
W ramach obchodów 125. rocz-
nicy urodzin Jana Joachima 
Czecha, wybitnego pedagoga 
i kompozytora, 19 grudnia w sta-
rosądeckim Sokole odbyła się se-
sja popularno-naukowa połączo-
na z promocją książki pt. „Jan 
Joachim Czech – życie i dzieło”. 
Książkę promowała Danuta Suł-
kowska, redaktor wydania.

Swoją obecnością zaszczyciły 
dzieci znakomitego starosądecza-
nina, córka Zofia Czech - Moszyc-
ka i syn Ludwik Czech – którzy po-
dzielili się wspomnieniami o swoim 
ojcu. W epokę życia Jana Joachi-
ma Czecha, jego dorobek literacki 
wprowadziła uczestników spotka-
nia dr Anna Mlekodaj w wykładzie 
pt. „Nad księgą życia Jana Joachi-
ma Czecha”. Młodzież z Gimna-
zjum w Starym Sączu zaprezento-
wała wybrane wiersze poety, które 
wpleciono w pieśni w wykonaniu 
solistki Opery Wrocławskiej Jadwi-
gi Postrożny, przy akompaniamen-
cie Anny Barbary Mirek. Podczas 
wieczoru można było usłyszeć pie-
śni: „Wiosna” z 1942 roku, „Ko-
łysankę góralską” z 1938 roku, 
„Grajże grajku” – mazurek z roku 
1924, „Przyszła nocka” – utwór 
pochodzący ze sztuki scenicznej 
pt.: „Patrz w przyszłość” wykona-
nej w Starym Sączu w roku 1931, 
„Cud moich marzeń” utwór z 1938 
pochodzący z operetki pt. „Królo-
wa walca” oraz „Kołysankę Mat-
ki Boskiej” z „Jasełek Podhalań-
skich” z 1932 roku.

Towarzystwo Miłośników Sta-
rego Sącza nagrodziło dr Jadwi-
gę Postrożny za pierwszą rozpra-
wę doktorską dotyczącą nieznanej 
i niepublikowanej dotychczas twór-
czości wokalnej Jana Joachima 
Czecha. (WW)
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Regulamin:
1. Konkurs przeznaczony jest dla 
uczniów szkół gimnazjalnych i śred-
nich z terenu miasta i gminy Stary 
Sącz.
2. Prace będą oceniane w dwóch ka-
tegoriach: sztuki plastyczne i foto-
grafia reportażowa.
3. Wielkość prac formatu: minimum 
A3.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do 
konkursu najwyżej 2 prace.
5. W konkursie biorą udział wyłącz-
nie prace indywidualne.
6. Każda z prac musi być opisana wg 
wzoru: Imię, Nazwisko, Wiek, Nazwa 
Szkoły.
7. Technika dowolna (w przypadku 
fotografii nie dopuszcza się obróbki 
cyfrowej).
8. Praca musi nawiązywać do hasła 
„Sztuka – TAK, wandalizm – NIE”.
9. Prace plastyczne należy złożyć 
do 13.01.2014 wyłącznie w „Gale-
rii pod Piątką”, Rynek 5, Stary Sącz 
( w godzinach od 900- 1700), a prace 
fotograficzne należy przesłać pocztą 
elektroniczną na adres:wstarymsa-
czu@gmail.com W tytule wiadomości 
należy wpisać: „Sztuka – TAK, wan-
dalizm – NIE”.
10. Rozstrzygnięcie konkursu, ogło-
szenie wyników i wręczenie nagród 
nastąpi podczas otwarcia wysta-
wy prac konkursowych 16.01.2014 
o godz. 1000 w Kinie Sokół, ul. Bato-
rego 23, Stary Sącz.
11. Aby otrzymać nagrodę uczestnik 
musi być obecny na ogłoszeniu wy-

ników. W przypadku jego nieobecno-
ści, nagroda nie zostanie przyznana.
12. Od momentu przystąpienia do 
konkursu prace przechodzą na wła-
sność Centrum Kultury i Sztuki 
w Starym Sączu.
13. Przystępując do konkursu 
uczestnik zezwala na przechowywa-
nie i przetwarzanie swoich danych 
osobowych oraz zgadza się na pu-
blikowanie swoich prac na portalach 
społecznościowych i stronach inter-
netowych należących do Centrum 
Kultury i Sztuki w Starym Sączu.

Nagrody :
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mują nagrody niespodzianki. Za trzy 
pierwsze miejsca przewidziane są 
nagrody specjalne o wartości:
I miejsce 300 zł
II miejsce 100 zł
III miejsce 50 zł

Ważne daty wydarzeń związa-
nych z konkursem:
13 stycznia 2014 – Termin składa-
nia prac,
15 stycznia 2014 – Tworzenie graffi-
ti na ścianie sali widowiskowej Cen-
trum Kultury w Starym Sączu,
16 stycznia 2014, godz. 1000, Kino 
Sokół – Rozstrzygnięcie konkursu, 
ogłoszenie wyników, rozdanie na-
gród i wystawa prac konkursowych,
16 stycznia 2014, godz. 1800, Gale-
ria Pod Piątką – Wernisaż wystawy 
prac artysty grafficiarza Arkadiusza 
Andrejkow. (JL) 

Pielgrzymka czcicieli 
św. Kingi

Członkowie reaktywowane-
go przy Diecezjalnym Centrum 
Pielgrzymowania im. Jana Paw-
ła II Stowarzyszenia Świętej Kin-
gi wraz ze Starosądecką Mię-
dzyszkolną Orkiestrą Dętą i 
Chórem Parafii św. Elżbiety odby-
li w niedzielę 1 grudnia pielgrzym-
kę do Wieliczki i Sanktuarium 
bł. Jana Pawła II w Krakowie 
- Łagiewnikach.

- Reaktywowane 15 listopada br. 
Stowarzyszenie Świętej Kingi przy 
DCP im. Jana Pawła II w Starym Są-
czu postanowiło rozpocząć nowy 
rozdział swej działalności pielgrzym-
ką do Wieliczki i Krakowa - infor-
muje Jolanta Młodkowska - Czech. 
- W kaplicy św. Kingi w kopalni soli 
w Wieliczce odbyła się uroczysta 
msza św. koncelebrowana, sprawo-
wana przez trzech kapłanów, wśród 
nich ks. dra Marcina Kokoszkę dy-
rektora DCP, z udziałem chóru i or-
kiestry, które wykonywały mszę 
B-dur „O Sancta Kinga” Jana Joachi-
ma Czecha. Uczestnicy pielgrzymki, 
do której dołączyli pątnicy z Tarno-
wa, Gliwic i innych miast, w liczbie 
około 150 osób, dzięki uprzejmo-
ści władz wielickiej kopalni, zwiedzili 
ten wspaniały zabytek, zaliczany do 
najwspanialszych obiektów na świe-
cie, a następnie udali się do Sank-
tuarium bł. Jana Pawła II „Nie lękaj-
cie się” w Łagiewnikach. Ponownie 
wystąpiła orkiestra i chór z koncer-
tową wersją kompozycji J. J. Czecha 
i innego repertuaru. Słuchacze, któ-
rzy pozostali w kościele po mszy św. 
wysłuchali koncertu starosądeczan 
z wielką uwagą, a na jego zakoń-
czenie wszyscy wspólnie zaśpiewa-
li słynnego krakowiaka napisanego 
dla Ojca Świętego „Życzymy, życzy-
my…”. Gromkie brawa były nagro-
dą dla wszystkich uczestników tego 
bardzo udanego wyjazdu do Krako-
wa. (RK)
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Konkurs plastyczno-fotograficzny z nagrodami

Sztuka TAK – wandalizm NIE
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari zaprasza  uczniów szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie. Nagrody są warto-
ściowe, a tematyka ponadczasowa.

13 i 14 grudnia akcja „Serce-Sercu” prowadzona 
była w Delikatesach Centrum w Barcicach, zaś 20 
i 21 grudnia w sklepie Biedronka w Starym Sączu. 
Przy koszach oznaczonych dwoma serduszkami, dyżuro-
wali uczniowie z Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w 
Starym Sączu i Gimnazjum im. por. Andrzeja Buchmana w Barcicach. - To już drugi 
rok, kiedy stoimy przy koszach Fundacji Sądeckiej. W ten prosty sposób uczymy 
się dzielić i pomagać innym. A przed świętami każdy z nas chciałby zrobić coś do-
brego – twierdzą  Izabela Morajko i Roksana Waligóra - uczennice Zespołu Szkół 
w Barcicach.  23 grudnia z zebranych produktów przygotowano świąteczne pacz-
ki. W siedzibie Urzędu Miejskiego pakowali je Klaudia Gizicka i Kuba Pajor z I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie Skłodowskiej w Starym Sączu. (KB)

Mikołaj z sercem
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DKF w nowej odsłonie
Od jesieni tego roku nasz redak-
cyjny kolega, Robert Drobysz, 
objął funkcję koordynatora Dys-
kusyjnego Klubu Filmowego So-
kole Oko. 

Dzięki temu jeszcze bardziej 
uatrakcyjnił się sam repertuar fil-
mów, który jest teraz specjalnie 
dobierany tematycznie do oma-
wianych zagadnień związanych ze 
światowym kinem. Co miesiąc na 
koneserów dobrego kina czeka-
ją nie lada atrakcje. W listopadzie 
widzowie widzieli najlepsze ko-
medie Woody'ego Allena, w grud-
niu można było obejrzeć najbar-
dziej doceniane filmy westernowe, 

a już w styczniu odbędzie się po-
kaz odnowionych cyfrowo filmów 
The Beatles i na widzów czeka nie-
spodzianka. Natomiast w lutym 
w ramach DKF-u Sokole Oko zo-
staną pokazane największe dzie-
ła mistrza suspensu i czarnego 
humoru Alfreda Hitchcocka. W od-
różnieniu od kin komercyjnych nie 
epatujemy przemocą ani wulgary-
zmem – dodaje Robert Drobysz. 
Proponujemy ambitne kino dla do-
rosłych i najlepsze filmy familijne 
dla całej rodziny.

Karnety na 5 dowolnych spo-
tkań, dla dorosłych, w ramach 
trzech miesięcy kosztują 20 zł, 
a na DKF dla dzieci 12 zł i można 
je nabyć przed seansami w kasie 
biletowej. Spotkania organizowa-
ne w ramach DKF-u Sokole Oko są 
otwarte dla wszystkich i odbywa-
ją się w starosądeckim Sokole we 
środy o godz. 18.00 (dla widzów 
dorosłych) oraz w niedziele o godz. 
14.30 (dla dzieci i całych rodzin). 
W niedzielne popołudnia prezen-
tujemy wartościowe kino rodzinne, 
organizujemy konkursy i quizy dla 
dzieci, z atrakcyjnymi nagrodami. 
Serdecznie zapraszamy! (WW)
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W najbliższym czasie w starosądeckim Sokole …
22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Starym Sączu
12 styczeń, cały dzień

Jak co roku bardzo ciekawie zapowiada się tegoroczny Finał. Przez cały dzień w sta-
rosądeckim Sokole zaplanowana jest moc atrakcji. W tym roku Orkiestra będzie 
zbierać fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ra-
tunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Wstęp bezpłatny.

Ariel Ramirez Tango Quartet
17 styczeń, godz. 1900

Ariel Ramirez (wnuk słynnego argentyńskiego kompozytora, twórcy Mszy Kreolskiej 
- Ariela Ramireza) przyjechał w ubiegłym roku do Europy, a konkretnie do Polski, 
gdzie ukończył prace nad pierwszą solową płytą (wcześniej grał w najsłynniejszych 
argentyńskich zespołach tango). Paradoksalnie to właśnie we Wrocławiu spotkał 
wokalistę Joao de Sousę, który uzupełnił skład kwartetu Ramireza. Śpiew Portugal-
czyka miejscami nadaje wykonywanym przez nich piosenkom dodatkowo posmak 
fado. Bilety w przedsprzedaży: 28zł/23zł (ulgowy), w kasie przed występem + 2 zł. 

Kabaret Nowaki
21 styczeń, godz. 1900

Kabaret Nowaki na scenie istnieje od listopada 2007 roku. Przez długi czas Ada 
Borek, Tomasz Marciniak i Kamil Piróg pracowali w innych formacjach kabareto-
wych (Babeczki z Rodzynkiem i Profil), brali udział w wielu przedsięwzięciach ar-
tystycznych: pełnometrażowe filmy Władysława Sikory, przedstawienia muzyczne 
i różnego rodzaju imprezy kabaretowe. To wszystko pozwoliło po zebraniu kilkulet-
niego doświadczenia założyć kabaret Nowaki, który charakteryzuje się specyficzną 
energią i tekstami.

"Le Grand Carnaval" koncert Orkiestry Teatru Narodowego im. M. Zańko-
wieckiej we Lwowie pod dyrekcją B. Moczurada
25 styczeń, godz. 1900

W początkowych założeniach orkiestra zo-
stała powołana by towarzyszyć wyłącznie 
przedstawieniom teatralnym granym we 
Lwowskim Teatrze Narodowym. Dziś wy-
stępuje również samodzielnie. Repertuar 
orkiestry zawiera też ciekawie zaaranżo-
wane utwory, oparte na autentycznej mu-
zyce ukraińskiej, cygańskiej i żydowskiej. 
Świetne recenzje i uznanie publiczności 

zaowocowały licznymi zaproszeniami na koncerty po Ukrainie i wielu krajach Euro-
py. Bilety 48 zł.
Uwaga! Dla czytelników Kuriera Starosądeckiego przygotowaliśmy nie lada 
atrakcję. W dniach 8-9 stycznia w godz. 900-1700, w punkcie Infromacji Tury-
stycznej, Rynek 5 w Starym Sączu bilety będą dostępne z rabatem - 18 zł. Przy 
zakupie należy okazać egzemplarz Kuriera Starosądeckiego. 

Elena Egorova - koncert poświęcony Annie German
23 luty, godz. 1800

Elena Egorova dysponuje unikatowym głosem określanym jako sopran dramatycz-
ny, a którego skala osiąga ponad trzy oktawy od barytonu do sopranu. Takie moż-
liwości pozwalają jej swobodnie kierować dźwiękiem, poruszają u widzów całe bo-
gactwo emocji, zaskakują ich, relaksują i oszałamiają. (WW)
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Funkcjonujące na terenie gmin Podegrodzie i Stary Sącz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Bra-
ma Beskidu” realizuje Lokalną Strategię Rozwoju korzystając ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich – Osi Leader.

Wspólne działania
Akademia młodego odkrywcy - wspólne dziedzictwo kulturowe Ziemi Sądeckiej i Wielickiej

Jedną z siedmiu podstawowych zasad działania me-
todą Leader jest zasada współpracy polegająca na 
podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć z innymi 

Lokalnymi grupami działania z Polski lub zagranicy dla 
osiągania wspólnych celów. takim przedsięwzięciem 
jest realizowany projekt „Akademia młodego odkrywcy - 
wspólne dziedzictwo kulturowe Ziemi Sądeckiej i Wielic-
kiej”. Jak łatwo jest się domyślić partnerem w tym przy-
padku jest Lgd „Wielicka Wieś”. Jest to stowarzyszenie 
działające na terenie gminy miejsko–wiejskiej Wieliczka, 
w skład której wchodzi oprócz miasta także 29 wsi.

Mamy za sobą etap prac przygotowawczych, w ramach 
których przedstawiciele LGD Wielicka Wieś złożyli wizytę 
w Starym Sączu i Podegrodziu, a z kolei osoby zaangażo-
wane w realizację projektu ze strony LGD Brama Beskidu 
odbyli rekonesans w Wieliczce i niektórych wsiach tej gmi-
ny. Oba spotkania służyły zapoznaniu się partnerów z pro-
ponowanymi scenariuszami przebiegu realizacji projek-
tu współpracy, doprecyzowaniu szczegółów scenariuszy, 
rozwiązań organizacyjnych, logistycznych i technicznych. 
Partnerzy wizytowali w obu gminach najważniejsze miej-
sca lokalizacji etapów i elementów „gry terenowej”, w któ-
rej weźmie udział z każdej strony po dwudziestu uczniów 
gimnazjów. Niestandardowa forma jaką jest gra tereno-
wa z elementami questingu jest najbardziej atrakcyjną dla 
młodych ludzi formą poznawania tożsamości miejsca jego 
odkrywania i zapamiętywania.

Idea projektu opiera się na wspólnym dziedzictwie kul-
turowym obu gmin wiążącym się nieodłącznie z postacią 
świętej Kingi. Projekt ma na celu m.in. wzmocnienie więzi 
młodych mieszkańców obu gmin z miejscem zamieszka-
nia opartych na zbiorowej świadomości i kulcie wspólnych 
wartości, wzrost zaangażowania młodzieży w lokalne ży-
cie społeczne, a także wspólną promocję obszaru obu LGD 
i atrakcji turystycznych związanych ze wspólnym dziedzic-
twem. Realizacja projektu będzie zaczątkiem budowania 
nowego produktu turystycznego „Szlak świętej Kingi” obej-
mującego jeszcze dalszych kilka gmin Małopolski. 

KONCEPCJA GRY TERENOWEJ
 NA OBSZARZE 

LGD „BRAMA BESKIDU”

Młodzież z Wieliczki w pierwszym dniu po-
bytu zwiedzi Miasteczko galicyjskie w No-
wym Sączu a tam starosądecki Ratusz, ry-
nek wraz z zabytkową studnią oraz weźmie 
udział w warsztatach garncarstwa. W go-
dzinach popołudniowych będą uczestniczyć 
w grze terenowej po Starym Sączu. Zadaniem 
uczestników gry będzie zdobycie jak najwię-
cej informacji o wyznaczonych na mapie miej-
scach, rozwiązanie zadań, odnalezienie słów-
-kluczy, które pomogą w rozszyfrowaniu hasła 
i zdobyciu nagrody. Z kolei w drugim dniu po-
bytu goście z Wieliczki wezmą udział w drugiej 
części gry terenowej, która będzie dotyczyła 
historii Podegrodzia oraz ginących zawodów 
z naszego terenu.  
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KoNCERt WdZiĘCZNoŚCi StoWARZYSZENiA gNiAZdo

CARRANtUoHiLL W StARoSĄdECKiM SoKoLE

fot. WoJCIECH WALISZEWSKI
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