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Kwiecień kojarzy się Wielkanocą, a Święta - nierozerwalnie z rzeżuchą. Wielkanoc to czas, kiedy tę roślinę po raz kolejny poznajemy mniej lub bardziej
dobrowolnie wszystkimi zmysłami niemal w każdym domu. Sama jej nazwa
jest już mało sympatyczna, nie wspominając o jej trudnej pisowni, a jej intensywny i mało przyjemny zapach i ostry smak dopełniają wrażeń. To chyba jedyna roślina, która jest w okresie Świąt intensywnie wysiewana przez prawie
wszystkich domowników, ale nikt za nią tak naprawdę nie przepada.
Tymczasem rzeżucha dostarcza organizmowi cennych składników: witaminy
A, B1, B2, C, E, K, PP, kwas foliowy, żelazo, wapń, sole mineralne, magnez,
chrom, fosfor, łatwo przyswajalny jod i siarkę. Dodawana do sałatek czy kanapek wspomaga pracę trzustki, „oczyszcza” krew, wpływając dobrze na
stan skóry, włosów i paznokci, dezynfekuje drogi moczowe i pomaga usunąć toksyny. Lecznicze walory rzeżuchy wynikające z jej specyficznego składu doceniała już medycyna ludowa. Skiełkowaną roślinkę stosowano jako
lek na pasożyty jelit i owrzodzenia skóry, znano jej działanie dezynfekujące
na jamę ustną oraz pobudzające na trawienie i apetyt. Ma również działanie odmładzające.
Z rzeżuchy można przygotować napój energetyzujący albo rzeżuchowe pesto z płatkami migdałów – w sam raz na Święta. Warto więc zrobić krok dalej, wyjść poza tradycyjne skojarzenia, zanurzyć się w Internecie i odkryć w
tej zielonej, drobnej roślince przepis na prawdziwy skarbiec zdrowia. Niech
w tym roku będzie kolorowo i radośnie. Wesołego Alleluja!
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Rada Miejska w Starym Sączu
45. sesja Rady Miejskiej

Ważne zmiany
24

marca 2014 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu odbyło się XLV Posiedzenia Rady Miejskiej w Starym Sączu.
Podczas obrad burmistrz Starego
Sącza, Jacek Lelek, dokonał sprawozdania z działalności od 19 lutego
do 24 marca 2014 r. Poinformował
m.in. o rozstrzygniętych przetargach
na piaskowanie i malowanie mostu
na Dunajcu w Gołkowicach Dolnych
oraz budowę kompleksu sportowego w Moszczenicy Wyżnej; ogłoszonych przetargach oraz realizacji 62
zadań inwestycyjnych, na które pozyskano środki, m.in. z Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji (3,9 mln zł
na drogi) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UE (1,9 mln zł na
odnowę wsi); realizacji zadań inwestycyjnych przez instytucje zewnętrzne, które współfinansuje Gmina; wykorzystaniu funduszy na gospodarkę
wodnościekową w latach 2007-2013
– razem blisko 51 mln zł oraz o planach budowy 10 km dróg rowerowych
w Starym Sączu.
Burmistrz podsumowanł również
wydarzenia z ostatniego okresu,
w tym m.in.: przekazanie w dniu 10
marca Ordynariuszowi Tarnowskiemu ks. bp Andrzejowi Jeżowi przez
burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka, przewodniczącą Rady Miejskiej
Starego Sącza, Ewę Zielińską i zastępcę przewodniczącej, Mariana
Lisa rezolucji w sprawie ustanowienia Świętej Kingi „Patronką Miasta
Starego Sącza”; obrady komisji wojewódzkiej w Krakowie, na której Kazimierz Gizicki, zastępca Burmistrza
Starego Sącza przedstawił osuwisko
w Łazach Biegonickich, które gmina
zgłosiła do Wojewody oraz rozstrzygnięcie konkursu w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”, którego laureatką została publikacja „Za klauzurą.

Starosądecki klasztor klarysek od założenia do współczesności” Danuty
Sułkowskiej. Kończąc swoje sprawozdanie Burmistrz zaprosił na obchody
„8 Starosądeckich Dni ks.prof. Józefa Tischnera” oraz Festiwal Podróży
i Przygody „Bonawentura”.
Przewodnicząca Rady oddała głos
przybyłemu na obrady Komendantowi Hufca Pracy w Starym Sączu. Marian Potoniec, komendant 6-34 Środowiskowego Hufca Pracy Stary Sącz
przedstawił w wersji elektronicznej
cele i zasady działania hufca. Głównym celem działalności OHP jest
przeciwdziałanie w zakresie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu
młodzieży a także działania w zakresie jej wykształcenia i wychowania.
W Środowiskowym Hufcu Pracy w Starym Sączu realizowane są również
projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie
jest realizowany „Program Wsparcia”,
którego celem jest pomóc młodzieży
zagrożonej bezrobociem. Kilka grup
będzie się składać z piętnastu osób
młodych w wieku od 18 do 24 roku
życia, w tym dziesięciu osób z obszarów wiejskich i pięciu osób z terenu
miasta. Rekrutacja do projektu ma
się odbywać we współpracy z partnerami społecznymi. Efektem tego
projektu ma być praktyka zawodowa, przyuczenie do zawodu lub też
miejsce pracy. Warto zatem poinformować młodzież o takiej możliwości.
Szczegółowe informacje udzielane są
w siedzibie OHP przy ul. Krakowskiej
26 w Starym Sączu. Można je również
uzyskać na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału OHP. Podczas
obrad zostały podjęte m.in. następujące uchwały:
Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary
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Sącz na lata 2014 - 2033;
Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XLII/546/2013
Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia
20.12.2013 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Stary Sącz na 2014
rok.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu
Nowosądeckiego.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Gaboniu.
Uchwała w sprawie utworzenia Zakładu Składowania Odpadów spółka
z o.o. w Starym Sączu.
Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata do zarządu w Zakładzie Składowania Odpadów w Starym Sączu
spółka z o.o. Burmistrz Jacek Lelek zgłosił kandydaturę Ryszarda
Niejadlika
Uchwała w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan nr 5”.
Uchwała w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Gołkowice Dolne”.
Uchwała w sprawie ustalenia sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Stary Sącz.
Pod koniec obrad poruszono również sprawy związane z polepszeniem usług komunikacji miejskiej.
Burmistrz poinformował o planach
zainstalowania tablic elektronicznych
na starosądeckim rynku tak jak w Nowym Sączu, gdzie zakupione przez
MPK tablice podają aktualny czas
przyjazdu autobusu poszczególnej linii i spotykają się z ogromną aprobatą pasażerów. (WW)

Liczba, która cieszy

62
taka jest liczba inwestycji realizowanych w tym roku przez Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz.
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Nowe trasy autobusowe
do Nowego Sącza

Wspólna akcja z Zakładem Karnym

Wielkie prace porządkowe
Gmina Stary Sącz we współpracy z Zakładem Karnym w Nowym Sączu przeprowadziła w sobotę 22 marca „Akcję”, w ramach której wykonywano prace porządkowe na terenie miasta i wsi.

fot. RYSZARD NIEJADLIK

WOJCIECH WALISZEWSKI

P

race pod nadzorem pracowników
Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Starym Sączu oraz konwojentów wykonywało 30 osadzonych
z ZK w Nowym Sączu podzielonych na
kilka grup.
W ramach „Akcji” przeprowadzono
min. wiosenne porządki na cmentarzach komunalnych w Starym Sączu
przy ul. Nowej i ul. Sobieskiego oraz
zbieranie śmieci z przydrożnych rowów w Gołkowicach Dolnych, Mostkach, Gaboniu, Skrudzinie. Uprzątnięto również kilka „dzikich wysypisk”.
Była to już druga tego rodzaju akcja
w tym roku. W poprzedniej, przeprowadzonej 8 marca, wysprzątano pobocza

drogi krajowej nr 87 od Barcic-Dominików do Ronda Jana Pawła II w Starym
Sączu, pobocza drogi wojewódzkiej do
mostu św. Kingi oraz pobocza ul. Jana
Pawła II, ul. Pod Ogrodami i Wielki Wygon. Ponadto uprzątnięto teren w obrębie Przystani w Starym Sączu, po
byłym ośrodku KRAM w Myślcu, w obrębie mostu na Popradzie w Barcicach,
w Łazach Biegonickich, w Popowicach
przy moście na Popradzie, w obrębie Parku Wodnego STAWY oraz brzegi Moszczeniczanki od ul. Piłsudskiego do rzeki Dunajec. Podczas prac po
kryptonimem „Akcja” zebrano w tym
roku ponad 65 m3 śmieci, co w przeliczeniu daje ok. 16 ton odpadów.

A to ciekawe...

Europoseł w Starym
Sączu

Poseł Siekierski zwiedził Stary
Sącz w towarzystwie burmistrza
Jacka Lelka, zastępcy burmistrza
Kazimierza Gizickiego, przewodniczącej Rady Miejskiej Ewy Zielińskiej i radnego Marka Sekuły. W
Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II przyj-

fot. ARCH UMiG

28 marca w Starym Sączu gościł
europoseł Czesław Siekierski zasiadający w Parlamencie Europejskim od 2004 roku, wybierany
dwukrotnie z list Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu Małopolska – Świętokrzyskie.
mował ich dyrektor ks. dr Marcin
Kokoszka. W trakcie wizyty w Starym Sączu gość rozmawiał z gospodarzami gminy o środkach europejskich na lata 2014-2020,
perspektywach dla rolnictwa i rozwoju regionalnego, w tym przedsiębiorczości. (WW)

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne z Nowego Sącza utworzyło
dwie nowe linie autobusowe do Nowego Sącza: jedna z Popowic, a druga z Moszczenicy Niżnej.
Nowe linie autobusowe rozpoczęły kursy od 1 kwietnia. „Ósemką” będzie można dojechać do Nowego Sącza przez
Cyganowice i Rynek w Starym Sączu
i dalej ulicami Jana Pawła II, Węgierska,
Kunegundy, Grodzka, do przystanku
przy dworcu PKS w Nowym Sączu. Natomiast trasa autobusu nr 43 prowadzi
z Moszczenicy Niżnej przez Lipie i przez
Rynek w Starym Sączu, a następnie
przez przystanek pod Przystanią i dalej
ulicami Węgierską, Piramowicza, Zieloną, Kolejową, Batorego, Alejami Wolności i Jagiellońską do Rynku w Nowym
Sączu. Końcowy przystanek mieści się
na ulicy Kazimierza Wielkiego. Ponadto
linie numer 11, 24 i 43 zostały ze sobą
zsynchronizowane tj. na odcinku Nowy
Sącz - Stary Sącz autobusy tych linii kursują wymiennie co 20 minut, a w szczycie nawet częściej. To dobra wiadomość
dla naszych mieszkańców. Sprawniejsza komunikacja z różnych części naszej gminy pozwoli szybciej przemieszać się mieszkańcom, zwłaszcza tym,
którzy podróżują dalej i traktują Nowy
Sącz jako miejsce przesiadkowe – dodaje Kazimierz Gizicki, zastępca burmistrza. (WW)

Składowisko po nowemu
Po reformie śmieciowej, która weszła
w życie z dniem 23.01.2013r. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
w Starym Sączu jako jednostka sektora finansów publicznych nie może
zarządzać składowiskiem odpadów.
Po przeanalizowaniu możliwości jego
dalszego funkcjonowania, postanowiono o utworzeniu spółki komunalnej pn.
Zakład Składowania Odpadów z o.o.
w Starym Sączu z 100% udziałem Gminy. Spółka będzie odpowiedzialna za
zarządzanie składowiskiem odpadów.
Według radnych to rozwiązanie jest
dużo korzystniejsze dla gminy. Równocześnie Rada Miejska zgłosiła kandydaturę Ryszarda Niejadlika, dyrektora
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu, na członka Zarządu Zakładu Składowania Odpadów
Sp. z o.o. w Starym Sączu. W celu zminimalizowania kosztów działalności spółki, zarząd spółki będzie jednoosobowy.
(WW)
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Pieniądze na przebudowę
biblioteki i remizy

Na 65. posiedzeniu (2-4 kwietnia) Sejm zmienił ustawę
o świadczeniach rodzinnych. Nowe przepisy podnoszą wysokość świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców lub opiekunów, którzy nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bądź zrezygnują z tych zajęć, aby opiekować się
swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. Zgodnie z ustawą, od 1
maja 2014 r. wsparcie wyniesie 800 zł świadczenia pielęgnacyjnego, 200 zł z rządowego programu oraz 321 zł składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne, co
razem da 1321 zł. W 2015 r. będzie to w sumie 1703 zł. Przyjęta przez Sejm nowelizacja wpisuje się w proces stopniowego podnoszenia pomocy finansowej dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne.
Sejm uchwalił też ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r. Trybunał
uznał za niezgodne z konstytucją dwa przepisy ustawy z 7 grudnia 2012 r., które
unieważniły z mocą od 1 lipca 2013 r. decyzje przyznające opiekunom dorosłych
osób niepełnosprawnych świadczenia pielęgnacyjne. Zgodnie z ustawą opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych otrzymają nowy rodzaj świadczenia zasiłek dla opiekunów. Otrzymają go zarówno wstecz – za okres od 1 lipca 2013
r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy – jak i od wejścia w życie ustawy, pod warunkiem, że zgodnie z kryteriami obowiązującymi na koniec 2012 r.
byli uprawnieni do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekunów wyniesie 520 zł miesięcznie, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie przyjętej dziś przez Sejm ustawy zostanie on wypłacony z odsetkami ustawowymi.
Posłowie uchwalili ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych
zawodów regulowanych. Ustawa stanowi drugi etap deregulacji. Poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów przyjęta dziś przez Sejm ustawa
otwiera dostęp do 91 profesji: 82 technicznych i 9 finansowych. Zmiana przepisów jest związana z faktem, że nadmierne regulowanie zawodów związanych
z rachunkowością oraz profesji architekta i inżyniera niekorzystnie wpływa na
konkurencyjność oraz innowacyjność gospodarki i obniża poziom zatrudnienia
w tych sektorach. Na liście profesji objętych ustawą są m.in. różnej specjalności architekci, a także inżynierowie budownictwa, inżynierii środowiska, górnictwa i geologii. Drugi etap deregulacji objął też kilka profesji rynku finansowego,
tj. osoby zajmujące się m.in usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, doradców podatkowych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych.
Podczas dwóch kwietniowych posiedzeń Sejmu poseł Marian Cycoń zabierał
głos podczas pierwszego czytania projektu ustawy nowelizującej Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Wziął również udział w dyskusji na temat transportu lotniczego
w Polsce. Wygłosił też oświadczenia: w sprawie przewlekłej procedury rozpatrywania skarg i odwołań przez samorządowe kolegia odwoławcze i sądy administracyjne i wspomniał postać ks. profesora Józef Tischnera z okazji Dni Tischnerowskich. Ponadto wziął udział w dyskusji podczas przedstawionego przez
Radę Ministrów sprawozdania z realizacji „Krajowego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie” za rok 2010, sprawozdania Komisji Spraw Wewnętrznych
o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym i przedstawionym przez Radę Ministrów sprawozdaniu z wykonania ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za rok 2010. Złożył również dwa oświadczenia poselskie: w sprawie
ułatwień czekających kierowców i turystów na drogach w Małopolsce i przypomniał postać profesora Józefa Dietla.
Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odrodzenia się wiary w siłę
Chrystusa i siłę człowieka. Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. Niech napełnią nasze serca nadzieją odradzającego się życia, obdarzą spokojem ducha, mądrością i radością w podejmowaniu
decyzji ważnych i tych codziennych. Wesołych Świąt!

Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego zdecydowali się przyznać
wsparcie finansowe na przebudowę
budynku przy ul. Mickiewicza na siedzibę Biblioteki Publicznej w Starym
Sączu oraz na termomodernizację
OSP w Moszczenicy Wyżnej.
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Z ławy poselskiej...

Obecnie siedziba Powiatowej i Miejsko
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym
Sączu znajduje się w niewielkim budynku przy Urzędzie Miejskim. O nowym bibliotecznym lokalu mówiło się od dawna, jednak przeszkodą były wysokie
koszty takiej przeprowadzki. Dzięki zabiegom m.in. burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka, udało się pozyskać na
ten cel fundusze oraz sam budynek. 25
października 2013 roku, podczas sesji
Rady Powiatu Nowosądeckiego, zdecydowano, że Powiat odda na cele biblioteczne nieodpłatnie budynek przy ul.
Mickiewicza, w którym niegdyś znajdowała się Szkoła Rolnicza, a potem Zespół Szkół nr 2. Budynek wymagał jednak gruntownej modernizacji.
Część środków na ten cel skutecznie
pozyskano ze środków samorządu województwa małopolskiego. Podczas sesji Sejmiku w dniu 31 marca 2014 roku
radni, w ramach konkursu „Małopolska
Biblioteka +”, zdecydowali przekazać
na ten cel 50 tys. zł. Zakwalifikowanie
wniosku w Urzędzie Marszałkowskim
umożliwi refundację 80 proc. kosztów
inwestycji przez Ministerstwo Kultury.
To nie koniec dobrych wiadomości. W
ramach konkursu „Małopolskie Remizy
2014” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, 22 tys. zł zostanie przeznaczonych na termomodernizację remizy OSP w Moszczenicy
Wyżnej. Ta decyzja kwalifikuje inwestycję do programu Przeciwdziałanie Niskiej Emisji - Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, z którego można uzyskać refundację w wysokości 40 proc.
kosztów. (WW)

Przegląd najważniejszych tegorocznych inwestycji gminnych

Inwestycje w drogi

Jacka Lelka - burmistrza Starego
Sącza

P

W

ykonawcą inwestycji jest firma
ZUH Paladyn, która wygrała przetarg. Projekt gminy Stary Sącz zakłada przebudowę skrzyżowania w formie
ronda w Gołkowicach Dolnych, skrzyżowania z ul. Źródlaną, przebudowę
poboczy, wykonanie ścieżki rowerowej
na odcinku 2434 metrów, wykonanie
chodników na odcinku 1282 metrów,
wzmocnienie nawierzchni jezdni na
wiadukcie kolejowym oraz na odcinku drogi w Gołkowice Dolne o długości
1182 metrów, montaż poręczy separujących przy chodnikach na długości
407 metrów oraz remont mostu żelaznego na rzece Dunajec.
Zakres robót obejmuje również poprawę odwodnienia drogi w Gołkowicach
Dolnych poprzez jego przebudowę. Podczas prowadzonych prac wykonawca
ma zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. (WW)

rojekt modernizacji drogi gminnej Stary Sącz – Gołkowice
Dolne zajął drugie miejsce wśród
czterdziestu czterech wniosków
z Małopolski na liście rankingowej,
dzięki czemu otrzymał dofinansowanie. Co przeważyło o tak wysokiej punktacji?
Przy ocenie projektów brana była
pod uwagę kompleksowość przedsięwzięcia oraz jego wpływ na poprawę bezpieczeństwa. O wysokiej
punktacji zadecydowało więc to,
że modernizacja obejmuje przebudowę skrzyżowań, budowę 2,5 km
ścieżki rowerowej, budowę oraz
przebudowę chodników a także
wymianę nawierzchni na najbardziej zniszczonych odcinkach. Bardzo istotnym elementem prac jest
rozpoczęty już remont mostu żelaznego w Gołkowicach. Jego solidna
konstrukcja została mocno uszkodzona rdzą. A przecież droga ta jest
główną osią komunikacyjną naszej
gminy wzdłuż Doliny Dunajca. Pomimo oddanej do użytkowania obwodnicy Starego Sącza i Podegrodzia
ruch na niej jest nadal bardzo intensywny. Dzięki pozyskanemu wsparciu Ministerstwa otrzymamy 3 mln
złotych, co pokryje połowę wartości
przedsięwzięcia.
Jakie inne inwestycje drogowe będą
realizowane jeszcze w tym roku?
W ramach usuwania skutków
klęsk żywiołowych odbudujemy pozostałą część drogi głównej przez
wieś w Gaboniu, a także drogę łączącą osiedle Lipie z ulicą Partyzantów oraz tzw. Wójcikówkę w Łazach

fot. WOJCIECH WALISZEWSSKI

Ruszyły już prace związane z największą tegoroczną inwestycją drogową czyli modernizacją drogi gminnej Stary Sącz– Gołkowice Dolne, realizowaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2010-2015. Na ten cel Urząd Gminy Stary Sącz pozyskał 3 miliony złotych ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Biegonickich. Na realizację tych zadań pozyskaliśmy dotację w wysokości 950 tys. złotych. Ale na tym
nie koniec. Nawierzchnię otrzymała boczna ulica na osiedlu przy ulicy
Jana Pawła II. Powstaną także drogi
do Jojczyka na Małej Równi w Barcicach oraz „Do Słowików” w Moszczenicy Niżnej. Łącznie odbudujemy
ponad 3 kilometry dróg. Dodatkowo
odbudowane zostaną nawierzchnie
po prowadzonych pracach związanych z budową kanalizacji sanitarnej
w Barcicach i Łazach Biegonickich.
W tegorocznych planach inwestycjnych wiele środków przeznaczono
także na budowę boisk oraz placów
zabaw.
To jest rzeczywista potrzeba
mieszkańców. Cieszy wzrost zainteresowania aktywnością fizyczną
i naszym zadaniem jest tworzenie
warunków do jej bezpiecznego uprawiania. Kompleksowej modernizacji
poddamy kompleks boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu, poliuretanową nawierzchnię
uzyska boisko na Osiedlu Słonecznym. Płyta ze sztuczną nawierzchnią powstanie przy Zespole Szkół
w Barcicach. Zespoły rekreacyjno-sportowe budujemy już w Moszczenicy Wyżnej i na Woli Kroguleckiej.
Wkrótce rozpoczną się prace na placach zabaw w Mostkach, Gaboniu,
Skrudzinie i Cyganowicach. Prace
organizujemy tak, żeby z wszystkich
tych obiektów można było korzystać
już tego lata. Do większości zadań
uzyskaliśmy dofinansowanie z Unii
Europejskiej i budżetu państwa.
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Przez dwa dni w Starym Sączu
trwało szkolenie dla dyrektorów
jednostek oświatowych z gminy
Stary Sącz na temat „Efektywna
ewaluacja w praktyce”.

fot. RRLiPUM

13 i 14 marca w gminie Stary Sącz
przy współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji zrealizowany został Projekt pn.
Wzmocnienia Nadzoru Pedagogicznego i jakości pracy szkoły. 17 Dyrektorów i Wicedyrektorów ze szkół
podstawowych, gimnazjów oraz
gminnego przedszkola z Gminy Stary
Sącz, wzięło udział w dwudniowym
szkoleniu dotyczącym efektywnej
ewaluacji w praktyce. Zajęcia teoretyczne jak również warsztaty były
prowadzone przez Krzysztofa Ciureję – trenera-specjalistę z zagadnienia ewaluacji. – Szkolenie przybliżyło dyrektorom zasady realizacji
projektowania ewaluacji zewnętrznej. Jak dotrzeć do sedna, czyli sztuka radzenia sobie z problemem. Jak
trafić w głąb wymagań w aspekcie
ewaluacji wewnętrznej. Poruszano
również tematy praktycznego podejście do ewaluacji w działaniu szkoły.
Szkolenie było w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej – informuje Barbara Porębska, dyrektor
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.
(JB)
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Nowe atrakcje na Stawach
Odebrany został cały kompleks Parku Wodnego „Stawy” w Starym
Sączu. Oznacza to, że w nadchodzącym sezonie będzie można korzystać już nie tylko z kąpieliska i plaży, ale także z zaplecza sanitarnego. Pojawią się także punkt gastronomiczny i park linowy. Ale to nie
wszystko.

fot. KAZIMIERZ GIZICKI

Starosądeccy
dyrektorzy podnosili
swoje kompetencje

P

ark Wodny „Stawy” w Starym Sączu został otwarty 17 sierpnia
ubiegłego roku. Dzięki środkom unijnym powstały: kąpielisko z wydzieloną częścią z piaszczystym dnem,
pomosty, wieża dla ratowników, budynki zaplecza socjalnego, wypożyczalnia sprzętu pływającego i miejsca do cumowania tego sprzętu,
a także całe zaplecze, jakie jest potrzebne do rodzinnego odpoczynku:
miejsca do grillowania, boisko do
siatkówki i plac zabaw dla dzieci. Od
początku zapowiadano, że teren będzie dalej zagospodarowywany.
Urząd Miejski w Starym Sączu ogłosił już przetarg na dzierżawę terenu
w obrębie „Stawów”, który ma zostać
przeznaczony pod lokalizację ogródka
gastronomicznego. Bardzo zaawansowane są też rozmowy dotyczące powstania wyjątkowego parku linowego
na terenie Stawów ze zjazdami na linach nad wodą. Jesteśmy na końcowym etapie uzgodnień, aby wydzierżawić część terenu firmie, która taki
park zrealizuje. Założenie jest takie,
aby uruchomić go w lipcu natomiast,
umowy jeszcze nie podpisaliśmy dlatego nie chcę uprzedzać faktów –
dodaje burmistrz Jacek Lelek. Nieco
odleglejszą, ale równie realną inwe-

stycją, jest planowa w tym miejscu
budowa stanicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Chcemy
użyczyć fragment gruntu przylegającego do Parku Wodnego. WOPR ma
natomiast przygotowaną koncepcję
budowy takiej stanicy, która miałaby
obsługiwać cały powiat nowosądecki. Inwestycja ta wymaga jednak pozyskania przez WOPR funduszy. Bez
wątpienia będzie tu potrzebne wsparcie Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego – podkreśla Jacek
Lelek.
Wokół „Stawów” ma także w przyszłości powstać pole biwakowe, camping i miejsce dla kamperów. Obok
tego wybudowane będzie pomieszczenie socjalne z sanitariatami i toaletami. - Punktem wyjścia do dalszych
inwestycji w tym terenie musi być skanalizowanie otoczenia Parku Wodnego, aby chronić jakość wody. Do tego
się właśnie przymierzamy. Wiadomo,
że ten teren będzie coraz bardziej wykorzystywany nie tylko przez nas, ale
i właścicieli prywatnych posesji. Plan
zagospodarowania przestrzennego
w tym miejscu dopuszcza bowiem zabudowania rekreacyjne. Muszą się
więc pojawić pewne działania inwestycyjne chroniące jakość wody - tłumaczy burmistrz Jacek Lelek. (WW)

W szkołach po remontach
będzie cieplej

Z kroniki policyjnej

Budowa nowych i przyjaznych środowisku kotłowni gazowych i termomodernizacja to prace, jakie w tym roku
zostaną przeprowadzone w placówkach oświatowych w gminie Stary
Sącz.

9

marca podczas kontroli drogowej w Przysietnicy policjanci zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej. Badanie wykazało, że
mieszkaniec gminy Nawojowa miał w organizmie prawie promil alkoholu. Dodatkowo mężczyzna nie posiadał przy sobie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi zakaz prowadzenia
pojazdów do 10 lat oraz kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności
do 2 lat.

fot. UMiG

83

W budżecie na 2014 rok, w ramach
wydatków na oświatę i wychowanie,
przewidziano remonty w szkołach podstawowych w Skrudzinie, Przysietnicy,
Gołkowicach, Starym Sączu (filia przy
kościele parafialnym) i przedszkolu przy
ul Staszica w Starym Sączu. Dotyczyć
one będą przede wszystkim budowy kotłowni gazowych, centralnego ogrzewania i termomodernizacji. Rozstrzygnęliśmy już kilka przetargów, szczególnie
tych dotyczących ograniczenia niskiej
emisji pyłów w budynkach oświatowych
w naszej gminie – mówi Jacek Lelek,
burmistrz Starego Sącza. – Prace te
będą realizowane w czasie przerwy wakacyjnej, a we wrześniu uczniowie i nauczyciele wrócą już do zmodernizowanych placówek.
Rozstrzygnięte przetargi dotyczą przebudowy kotłowni węglowej na kotłownię
opalaną gazem ziemnym w budynku
Szkoły Podstawowej w Skrudzinie i w filii
Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu, przebudowy kotłowni i centralnego
ogrzewania w przedszkolu przy ul. Staszica w Stary Sączu i termomodernizacji w Szkole Podstawowej w Przysietnicy. W tym samym czasie władze powiatu
wymienią kotłownię z węglowych na gazowe w Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oraz
Internacie Szkolnym w Starym Sączu.
Wartość wykonywanych prac wyniesie 3,5 mln zł., a środki będą pochodziły z Unii Europejskiej jak również
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ważnym zadaniem, którego
realizacja rozpocznie się w 2014 roku
będzie także projekt związany z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu, tak aby w przyszłości budynek mógł pomieścić więcej dzieci. (WW)

-letnia mieszkanka Starego Sącza to kolejna ofiara oszusta, który podawał się za jej wnuka. Kobieta straciła 9 tysięcy złotych. Zdarzenie
miało miejsce 11 marca w Starym Sączu. Na telefon stacjonarny starszej pani
zadzwonił mężczyzna, który podał się za jej wnuka. Informując, że miał wypadek samochodowy i pilnie potrzebuje gotówki, poprosił kobietę o 50 tysięcy złotych, po które miała zgłosić się jego koleżanka. 83-latka nie zastanawiając się
przygotowała wszystkie pieniądze jakimi dysponowała, a następnie przekazała
je nieznajomej kobiecie, która została przysłana do jej domu przez rzekomego wnuka. W ten sposób mieszkanka Starego Sącza straciła 9 tysięcy złotych.
Sądeccy policjanci przypominają, że każda osoba, która znajdzie się w podobnej sytuacji, powinna upewnić się czy faktycznie dzwonił ktoś z rodziny lub jej
bliskich znajomych.
Poniżej prezentujemy metody często wykorzystywane przez oszustów:
• Metoda „na wnuczka” - oszust dzwoni na telefon domowy przedstawiając
się jako wnuk/wnuczka, siostrzeniec/siostrzenica (głos w telefonie jest zniekształcony i ofiara myśli, że faktycznie dzwoni ktoś z rodziny). Tłumaczy, że potrzebuje pilnie pieniędzy na okazyjny zakup lub związane jest to z losowym zdarzeniem np. nagłą chorobą czy wypadkiem. Żeby uwiarygodnić swoją wersję
wydarzeń, oszust może przekazać telefon osobie, która będzie podawała się
np. za pracownika firmy ubezpieczeniowej czy funkcjonariusza Policji. Oszust
w rozmowie telefonicznej twierdzi, że nie może przyjechać po pieniądze, podając jakiś błahy powód i oświadcza, że wysyła po nie swojego dobrego znajomego lub pracownika firmy czy instytucji (podając jego dane personalne). Po
jakimś czasie znajomy „wnuczka” zjawia się w mieszkaniu ofiary po gotówkę.
• Metoda na „pracownika” opieki społecznej, Urzędu Skarbowego, ZUS-u oszust podaje się za pracownika opieki społecznej, Urzędu Skarbowego lub
ZUS-u i przekonuje ofiarę, że otrzyma: świadczenia pieniężne, zwrot podatku,
większą emeryturę lub rentę. Jednak, aby pieniądze te uzyskać ofiara musi
wpłacić opłatę manipulacyjną lub dać pieniądze na zakup znaczków skarbowych. Często to działanie ma na celu wskazanie miejsca, gdzie przechowywane są pieniądze w mieszkaniu. Później złodziej prosi o podanie np. szklanki
wody, a w tym czasie kradnie oszczędności.
• Metoda „na funkcjonariusza” - oszust może także podszywać się pod funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej. Informuje, że ktoś z rodziny nie ma pieniędzy, aby zapłacić za mandat. Może też twierdzić, że osoba ta popełniła przestępstwo lub prowadziła samochód pod wpływem alkoholu. Sprawca sugeruje,
że sprawę można załatwić polubownie, poza granicami prawa. Chęć pomocy
bliskim skłania ofiarę do wręczenia pieniędzy fałszywym „funkcjonariuszom”.

P

olicjanci ze Starego Sącza bardzo szybko ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży napowietrznego przewodu telekomunikacyjnego, do której doszło
w niedzielę, 16 marca w godzinach wieczornych w miejscowości Barcice.
Nieznany wówczas sprawca ukradł 115 metrów przewodu, czym spowodował
straty w wysokości około 2 tysięcy złotych na szkodę jednego z operatorów telekomunikacyjnych. W toku podjętych czynności policjanci Komisariatu Policji
w Starym Sączu i zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o dokonanie tego czynu. Ponadto funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie, które złodziej ukrył
w masywie leśnym na terenie gminy Stary Sącz.
Sprawcą okazał się 21-letni mieszkaniec Nowego Sącza, któremu 17 marca
starosądeccy policjanci przedstawili zarzuty kradzieży oraz przerwania linii telekomunikacyjnej, za co grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Sądeczanin
przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał się karze. (WW)
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TEMAT WYDANIA

Kolejny rok inwestycji

fot. KAZIMIERZ GIZICKI

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

Rozmowa z Kazimierzem Gizickim, zastępcą burmistrza Starego Sącza

P

anie Burmistrzu, wygląda na to,
że rok 2014 będzie kolejnym
rekordowym rokiem pod względem prowadzonych na terenie
gminy Stary Sącz inwestycji i pozyskanych funduszy. Czy tak jest
rzeczywiście?
Tak. Obecny rok na pewno będzie
bardzo pracowity. Realizujemy sześćdziesiąt dwa zadania inwestycyjne,
na które z sukcesem pozyskaliśmy
środki ze źródeł zewnętrznych. Ogółem do budżetu zdołaliśmy pozyskać
aż 14 milionów złotych, a wartość
wszystkich realizowanych tegorocznych inwestycji wyniesie blisko 50
milionów złotych. Złożą się na to inwestycje gminne za kwotę 25 mln złotych oraz instytucje zewnętrzne, takich jak: Sądeckie Wodociągi 19 mln,
Powiat nowosądecki 4 mln, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 1 mln zł. Podsumowując, rok
2014 zapowiada się rokiem rekordowym pod względem inwestycji realizowanych na terenie naszej gminy.
Z jakich źródeł udało się pozyskać
Gminie środki?
Wymienię te najważniejsze: z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
(odbudowa dróg 5,1 mln zł); z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
UE (Odnowa Wsi 1,9 mln zł); z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
UE (Podstawowe Usługi dla Ludności
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1,3 mln zł); z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (Biblioteka+ 2 mln zł) oraz z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska (Niska Emisja 1 mln zł).
Bardzo ważnym zadaniem pozostają nadal inwestycje w gospodarkę
wodnościekową.
Naturalnie. Dzięki realizowanym
inwestycjom w gospodarkę wodnościekową do końca 2015 roku uda
nam się skanalizować 70% obszaru
gminy. W ramach prac realizowanych
w ostatnich latach i obecnie zostanie wykonane 67 km kanalizacji oraz
18,9 km wodociągu za 51 798 918
zł., w tym Łazy Biegonickie - 12,1 km,
Stary Sącz – 12,6 km, Barcice - 15,3
km, Barcice Dolne - 11,2 km oraz
Przysietnica - 15,7 km. Również są
czynione przygotowania do projektowania kanalizacji zachodniej części
gminy. Mając na uwadze potrzebę realizacji inwestycji wodnościekowych
nie zwalniamy tempa w tym zakresie. Nadmienię, że tylko w bieżącym
roku zostanie wykonane 12 km kanalizacji oraz 7 km wodociągu. Wartość tych prac wyniesie około 16 mln
złotych.

W tym roku zaplanowano także wymianę oświetlenia ulicznego. Kiedy
i które rejony Gminy zostaną zastąpione bezpiecznym i energooszczędnym oświetleniem?
Projekt dotyczy całej gminy na obszarze której zostanie przeprowadzona modernizacja oświetlenia. W ramach zadania zostaną wymienione
682 lampy oraz uzupełnimy 326
lamp, łącznie 1008 nowych lamp.
Realizacja zadania to zwiększenie
bezpieczeństwa pieszych poruszających się po drogach jak również
ograniczenie zużycia energii. Warto
wiedzieć, że gmina wydaje na oświetlenie uliczne rocznie blisko 500
tys. złotych. Połowa lamp na terenie gminy to lampy energochłonne
z lat osiemdziesiątych, starej generacji o małym natężeniu świetlnym. Po
wymianie lamp na energooszczędne, pomimo zwiększenia ilości lamp,
oszczędności związane ze zmniejszeniem zużycia energii wyniosą 140
tys. złotych rocznie. Biorąc pod uwagę zalety nowego oświetlenia, dzięki któremu poprawi się bezpieczeństwo pieszych oraz mając na uwadze
względy oszczędności, inwestycja ta
jest ze wszech miar celowa.
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Sołectwo Barcice Dolne
Dariusz Młynarczyk został wybrany sołtysem trzy lata
temu. Pierwszym zadaniem, jakie sobie postawił była integracja społeczna mieszkańców. Temu celowi służyły liczne
imprezy, festyny ze wspólną zabawą, grillowaniem. Wspólnie też z mieszkańcami dysponuje funduszem sołeckim
i zachęca ludzi do udziału w zebraniach wiejskich, gdzie
omawiane są najważniejsze problemy wsi.
- Na zebraniach wyznaczamy sobie zadania do wykonania przez władze samorządowe, ale też i zadania, które możemy sami rozwiązać – mówi Dariusz Młynarczyk. Te pierwsze to przede wszystkim remonty dróg, instalacja
oświetlenia ulicznego, progów zwalniających, czy podłączy
do gotowej już kanalizacji sanitarnej. Te drugie zadania to
choćby przekształcenie trzech działek rolnych na tereny rekreacyjne, na potrzeby festynów, imprez w rodzaju "Pożegnanie lata".
Tak się bowiem w Barcicach Dolnych złożyło, że gmina nie
ma nawet kawałka własnego gruntu. Wszystkie należą do
wspólnoty rolnej. Dlatego, kiedy zachodzi konieczność zorganizowania jakiejś wspólnej imprezy sołtys prosi gospodarzy, by ci wynajęli swoją łąkę, swój teren. Ze względu na
wspólnotę rolną nie ma możliwości budowy placu zabaw, o
budowie prywatnych domów nie wspominając. Chodzi tutaj
o osoby, które chciałyby kupić ziemię, a nie są mieszkańcami Barcic Dolnych.
Problemem mieszkańców są także liczne podtopienia gospodarstw w okolicach torów kolejowych, gdzie wylewa potok i gromadzi się woda nie mająca odpływu do Popradu.
Ale tu problem ma być rozwiązany poprzez budowę kanału.
Dokumentacja jest przygotowywana. No i zdaniem sołtysa
koniecznie powinien stanąć znak droga, Barcice Dolne przy
drodze wojewódzkiej.

Sołectwo Gaboń
Pod względem powierzchni Gaboń jest drugą po Przysietnicy największą wsią w gminie. Od 2003 r. sołtysem jest
Mirosław Garbacz, który piastuje również funkcję radnego
od 1990 roku. Sołtys Garbacz znany jest z tego, że kiedy
zrodzi mu się dobry pomysł w głowie, to o jego realizację
walczy aż do skutku. Tak było choćby z budową gazociągu,
remontem generalnym tamtejszej szkoły podstawowej,
budową remizy OSP, czy budową i remontami dróg.
- Problem w tym, że wieś charakteryzuje się co prawda
dużą siecią dróg gminnych wynoszącą ponad 40 kilometrów, ale problemem jest doprowadzenie dróg do miejsc,

gdzie stoi po kilka gospodarstw i gmina nie jest właścicielem terenów pod drogą, a osoby prywatne, które nie zawsze
się zgodzą.
Podobne są problemy z kanalizacją, gdyż nie wszędzie
można ją doprowadzić, dlatego radzimy nad rozwojem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ja mam w swoim gospodarstwie biologiczną oczyszczalnię.
Podobnie jak w innych wsiach gminy w Gaboniu sporo
dróg pokryć nową nawierzchnią asfaltową z funduszy powodziowych i w ramach programu "odbudowa dróg rolniczych".
Ten rok dobrze się zapowiada dla Gabonia pod względem
inwestycji. W ramach programu rządowego "Radosna szkoła" za 135 tys. złotych wybudowany zostanie plac zabaw
przy Szkole Podstawowej. Wybudowany zostanie wodociąg
Gaboń – Przychód. Ma kosztować 250 tys. złotych. Kolejne
drogi uzyskują oświetlenie uliczne.

Sołectwo Gaboń-Praczka
Gaboń-Praczka to najmniejsza wieś w gminie Stary Sącz
licząca niespełna 250 mieszkańców. "Wyzwoliła" się spod
Gabonia w 1991 r., bo grupa jej obywateli była niezadowolona z podziału budżetu na poszczególne wsie. Od 2000
r. sołtysem Gabonia-Praczki jest Andrzej Kuczaj, który
wspólnie z radą sołecką dysponuje funduszem sołeckim w
wysokości 10 tys. złotych rocznie i generalnie nie narzeka.
Po stronie zadań, które zostały zrealizowane, by mieszkańcom ułatwić życie sołtys Kuczaj wymienia instalację oświetlenia ulicznego, budowę na Potoku Jaworzynka dwóch mostów, budowę dróg do gospodarstw, budowę wodociągu
gminnego, łatwy dojazd dzieci do szkoły w Skrudzinie.
Jeśli zaś chodzi o potrzeby... To nie są one znowu tak wygórowane, ale trudne do realizacji ze względu na górzysty
teren.
- Mieszkańcy przysiółków chcą mieć dobry dojazd do domów – mówi sołtys Andrzej Kuczaj. - Problem w tym, że w
przysiółkach takich, jak Bachnata, Groń jest zaledwie po
kilka domostw. Podobnie jest i w Zapasieczu. Ale staramy
się, by i tam doprowadzić utwardzone drogi. W centrum
wsi przydałyby się boisko sportowe i plac zabaw dla dzieci. Być może kiedyś się nam uda dokończyć budowę Domu
Wiejskiego.

Sołectwo Gołkowice Dolne
W obecnej kadencji kieruje nią Andrzej Myjak piastujący z
demokratycznego wyboru funkcję sołtysa. Wraz z 5 osobomaj - czerwiec 2014 11
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wą Radą Sołecką, której przewodniczy, pozytywnie ocenia
współpracę z samorządem miasta i gminy. Wysoko ceni
zaangażowanie tego gremium w rozwiązywanie problemów komunalnych, gospodarczych i społecznych mieszkańców. Przygotowywane od 2 lat budżety zapewniają
stabilny rozwój aglomeracji, poprawę warunków życia ludności, wprowadzanie nowoczesnych osiągnięć cywilizacyjnych na miarę XXI wieku. Miasto i Gmina Stary Sącz staje
się coraz atrakcyjniejsza dla mieszkańców i przybyszów.
Gołkowice zmieniają swoją strukturę społeczno-zawodową. Z miejscowości rolniczej, stają się usługową i częściowo produkcyjną. Powstają nowe firmy zaspokajające potrzeby mieszkańców, a niektórzy, znajdują w nich zatrudnienie.
Istniejące gospodarstwa rolne, także zmieniają charakter
prowadząc działalność specjalistyczną, jak hodowla drobiarska, zwierzęca. Trzech właścicieli zajmuje się wysokowydajną uprawą ziemniaka w doskonałym gatunku, poszukiwanego na rynkach lokalnych w całej Małopolsce i poza
jej granicami. Funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć handlowa. Kwestie oświatowe, opieki zdrowotnej, dostępu do kultury załatwiane są poprzez instytucje zlokalizowane w pobliskich Gołkowicach Górnych i zabezpieczają potrzeby
mieszkańców.
Wieś szczyci się aktywnością społeczną swoich obywateli, chętnie włączających się w działalność na rzecz rodzinnej
miejscowości. Intensywna praca Rady Sołeckiej, ma istotny wpływ na zrealizowanie ich postulatów i potrzeb. Wiele
rzeczy udało się zrobić w minionych 2 latach. W obiektach
odzyskanych po dawnej RSP na rzecz skarbu gminy, zgodnie ze społecznym projektem urządzono nowoczesne przedszkole wiejskie, wyposażone w niezbędne sprzęty, pomoce
naukowe, dydaktyczne, wychowawcze, zabawki. To kolejne
potrzebne miejsca dla najmłodszych przedstawicieli gołkowickich rodzin. Na terenie wsi działają już 4 placówki tego
typu, ale gdyby pojawiły się kolejne, nie mogłyby narzekać
na brak wychowanków. Jak informuje sołtys, Gołkowice
mają dość wysoki przyrost naturalny, są społecznością stosunkowo młodą i rozwojową.
Kolejne odzyskane budynki, tym razem po SKR, zostały
wydzierżawione na skład materiałów budowlanych, stanowiący doskonałe zaplecze dla rozbudowujących się osiedli
w tej i okolicznych miejscowościach.
Rozwija się infrastruktura komunikacyjna, na dwóch odcinkach dróg wiejskich położono nawierzchnie asfaltową, a
kolejne 3 mają już stałą podbudowę i gotowe są do dalszych
prac inżynieryjnych. Przebudowa skrzyżowania im. Jana
Pawła II i jezdni w kierunku żelaznego mostu, umożliwi utworzenie w tym rejonie ścieżek rowerowych, które uatrakcyjnią
ofertę turystyczną sołectwa. W pobliżu przedszkola powstanie parking samochodowy. Zakupiona działka budowlana,
usytuowana w sąsiedztwie bloków osiedla mieszkaniowego, przeznaczona zostanie pod budowę placu zabaw dla najmłodszych, miejsca do rekreacji i uprawiania sportu.
Bez problemu można dojechać i dojść do zabudowań w
gospodarstwach, dotrzeć do pól, za to pewne kłopoty sprawiają drogi wewnątrzosiedlowe. Są zdaniem ludzi za wąskie
i warto pomyśleć o ich poszerzeniu, aby w razie konieczności mógł łatwiej dotrzeć ciężki sprzęt ratunkowy. Przy okazji,
można zbudować sieć odprowadzającą ścieki komunalne,
aby nie trafiały do gruntu. Kanalizacja jest istotnym, jednym
najważniejszych problemów. Część wsi posiada tylko stare
burzowe odpływy, nie wydolne przy obfitych opadach deszczu. Już niebawem sytuacja ulegnie poprawie, jak twierdzi
Andrzej Myjak nowa sieć odprowadzająca będzie układana
równolegle z przebudową drogi, od ronda do wspomniane12 maj - czerwiec 2014

go mostu. Mieszkańcy, w znakomitej większości korzystają
z wodociągu miejskiego, są jednak i tacy, którzy nadal eksploatują przydomowe studnie, ze względów ekonomicznych.
Sprawą numer jeden, na którą przewidziano środki w tegorocznym budżecie, jest budowa systemu odprowadzającego
wody gruntowe, zalegające tereny budowlane miejscowości. Na szczęście, są one geologicznie rozpoznane i zlokalizowane. Niestety, dotąd sprawiały kłopot, bowiem podczas
większych opadów występowały z gleby zalewając piwnice i
sutereny budynków mieszkalnych, powodując jednocześnie
poważne straty materialne w gospodarstwach domowych.
– Kanalizację i drenaż gruntów przeprowadzić trzeba –
stwierdza sołtys, a o rozpoczęciu tej inwestycji zapewniają
starosądeckie władze samorządowe. Staramy się również
o pogłębienie Galiczowianki, aby uregulować potok na całej długości. Na razie, tutejsze Nadleśnictwo zadbało tylko
o jego leśny odcinek, a to może powodować rozlewiska na
terenach wiejskich. Są spore szanse na uporanie się z tym
problemem w roku bieżącym.
Aby zwiększyć mieszkańcom dostęp do kultury, umożliwić działalność organizacji społecznych, samorząd sołectwa postuluje i chce czynnie włączyć się w budowę świetlicy
wiejskiej, lub adaptacje na ten cel jednego z odzyskanych
obiektów. Można by tam organizować zajęcia dla dzieci i
młodzieży, wznowić działalność KGW, prowadzić wiejskie
zebrania.
Kłopot zaczynają sprawiać stare, drewniane zabudowania
mieszkalne i gospodarcze, znajdujące się w pobliżu terenów
osiedlowych. Mieszkańcy nie mają środków na ich remont,
który musi być prowadzony pod nadzorem konserwatora zabytków, bowiem taki status obiekty owe, z ponad 100 letnią
historią, już posiadają. Rozebrać ich nie wolno, zaś wszelkie
prace konserwatorskie są wysoce specjalistyczne i niezwykle kosztowne.
Od kilku lat trwa w Gołkowicach Dolnych budowa kościoła, prowadzona wyłącznie siłami społecznymi. Przedsięwzięciem kieruje komitet społeczny, złożony z najbardziej uznanych i szanowanych przedstawicieli aglomeracji. Własna
parafia zapewni łatwiejszy dostęp do świątyni, wpłynie też
na integrację tutejszego środowiska wiernych.
Andrzej Myjak jest sołtysem od 2011 roku. Swoją funkcję
objął na prośbę mieszkańców darzących go zaufaniem. Z
lokalnym samorządem związał się już na początku lat 90 –
tych, pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Sołeckiej. Od
1989 roku wspierał działalność Solidarności Rolników Indywidualnych i zwolennikiem tej organizacji pozostał do dziś.

Sołectwo Gołkowice Górne
Stanisław Szewczyk z kilkuletnią przerwą na pracę za granicą sołtysuje już 12 lat. Ta nieobecność w rodzinnej wsi
uzmysłowiła mu, że w Gołkowicach Górnych czas stał w
miejscu.
- Bardzo dużo się robi w naszej wsi – mówi Stanisław
Szewczyk. - Mamy przede wszystkim w dobrym stanie
wszystkie drogi gimnne. Wiele z nich ma chodniki, co wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców. Jednak największą
bolączką, niczym nóż na gardle są zaniedbane rowy melioracyjne. Stwarzają one poważne niebezpieczeństwo dla gospodarstw i pól uprawnych.
- Moim zdaniem w tym roku bezwzględnie konieczne jest
udrożnienie rowów melioracyjnych od Gabonia Praczki w
stronę Dunajca od gospodarstwa pani Zofii Korony do fir-

my Rolbud – mówi Stanisław Szewczyk. - Konieczne też jest
wykonanie przepustu na drodze powiatowej obok gospodarstwa Krzysztofa Cebuli.
Sołtys Szewczyk wylicza kolejne inwestycje, takie jak dokończenie budowy chodnika w stronę Skrudziny, czyli obsypanie poboczy, zamontowanie barierek przy moście na rzece
Jaworzynka, zamontowanie znaków pierwszeństwa przejazdu na mostach na Jaworzynce. Teren pod boisko sportowe
został przygotowany do użytku w 2013 r., teraz nadszedł
czas, by został ogrodzony. Na ten cel przeznaczono z funduszu sołeckiego w zeszłym roku 5 tys. złotych, w tym zaś
4 tyś. złotych. Ogrodzenie jest niezbędne, gdyż przy organizowaniu imprez na tym placu uczestnicy często wyrządzają
szkody na działkach sąsiadujących z placem gminnym.
Mieszkańcy Gołkowic mają nadzieję, że doczekają się
wreszcie po 10 latach starań dokończenia budowy drogi
gminnej od szkoły do mostu nad Dunajcem. Droga ta podobnie jak i inne pobliskie wymaga także zainstalowania
oświetlenia. Przy tych drogach jest zwarta zabudowa i bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły jest bardzo ważne.
Sołtys Szewczyk ma nadzieję, że w najbliższych latach ruszy budowa kanalizacji sanitarnej, bo dokumentacja ma być
gotowa w tym roku. Zadowolony jest z budowy filii biblioteki,
nowoczesnego obiektu na miarę XXI wieku, z salami komputerowymi, salą multimedialną i dobrze wyposażoną w literaturę dla młodych i dorosłych.

Sołectwo Łazy Biegonickie
To średniej wielkości jednostka administracyjna Miasta i
Gminy Stary Sącz. Zamieszkuje ją około 1000 osób. W
obecnej kadencji lokalnym samorządem kieruje w Łazach
Stanisław Kądziołka. Za najważniejsze zadanie, realizowane w mijającej kadencji sołtys i tamtejsza społeczność
uznają budowę kanalizacji, której miejscowość tak bardzo
oczekiwała. Do końca tego półrocza powinni z tego dobrodziejstwa korzystać wszyscy mieszkańcy, do tego czasu
jest możliwe podłączenie do systemu wszystkich gospodarstw. Jedynie przysiółek Pagórki będzie jeszcze oczekiwał na doprowadzenie sieci odprowadzającej ścieki, ale
warto dodać, że kontynuowanie inwestycji jest już w sferze
zaawansowanego planowania.
Mieszkańcy liczą, iż w najbliższym czasie zaczną być również realizowane ich postulaty w zakresie budowy dróg, które powinny poprawić warunki komunikacyjne w sołectwie, celem łatwiejszego dotarcia do zabudowań gospodarskich i pól.
Wodociąg, sieć gazowa, telefonizacja, to zdobycze cywilizacyjne, którymi Łazy Biegonickie dysponują już od wielu
lat. W ich budowę angażowali się wtedy wszyscy mieszkańcy, szczególnie na etapie przygotowywania projektów, kiedy
pewne kwestie wymagały wizyt w instytucjach centralnych
w stolicy.
Nie ma problemu z zaopatrzeniem, choć wieś dysponuje
tylko jednym punktem handlowym. Bliska odległość od Starego i Nowego Sącza umożliwia swobodne dokonywanie zakupów. W miejscowości rozwijają się usługi, powstają małe
firmy wytwórcze, zanika jej rolniczy charakter. Jak stwierdza
sołtys, istnieją zaledwie 3 poważne gospodarstwa rolne nie
prowadzące jednak zintensyfikowanej produkcji. Placówki
służby zdrowia, oświaty, dostępne są mieszkańcom Łazów
w obu pobliskich aglomeracjach miejskich. Na miejscu istnieje Dom Kultury, wybudowany przed laty sumptem społecznym. Instytucja jest wyposażona w potrzebne sprzęty,
urządzenia, aparaturę, pomoce do pracy dydaktycznej i arty-

stycznej. Działa w nim Stowarzyszenie lokalne „Dom”, Koło
Gospodyń Wiejskich, sekcje prowadzące zajęcia z dziećmi
i młodzieżą. Realizowane są projekty, na które pozyskuje
się środki zewnętrzne, z których korzystają ogół społeczeństwa. Powodzeniem cieszą się kursy, pokazy, prezentacje,
spotkania o charakterze edukacyjnym i artystycznym.
Najistotniejsze kwestie do zrealizowania w niedalekiej
przyszłości, to dokończenie budowy szlaków komunikacyjnych oraz oświetlenia, którego brakuje w niektórych przysiółkach. Ze środków pozostałych w gestii Rady Sołeckiej,
padła propozycja montażu punktów świetlnych w kierunku Poręby, Majdanu, (gdzie występują leśne zagajniki), aby
mieszkańcy i osoby zmierzające w tych kierunkach czuły
się bezpiecznie. Jak informuje sołtys, sprawy te omówiono już z administracją samorządową Miasta i Gminy, przychylni inwestycjom są obaj burmistrzowie, w najbliższym
czasie wejdą one do realizacji. Sołtys zapewnia, że w miejscowości jest wiele osób zaangażowanych w jej rozwój,
zdecydowanych służyć pomocą w podejmowanych przedsięwzięciach. Na nich można liczyć. Dobrze ocenia również
współdziałanie ze starosądeckim samorządem, polityka
gospodarcza i społeczna władz zmierza w dobrym kierunku, nastawiona jest na poprawę życia obywateli, promowanie i zwiększanie atrakcyjności leżących w jej granicach
miejscowości.
Stanisław Kądziołka jest emerytem kolejowym. Zawodową
karierę rozpoczynał w sądeckich zakładach przemysłu terenowego, potem pracował w Zakładach Naprawczych Taboru
Kolejowego, najpierw jako tokarz, a później jako majster na
wydziale spalinowych pojazdów trakcyjnych. Prowadził też
niewielkie gospodarstwo rolne na rodzinne potrzeby, które
przekazał synowi. Wraz z małżonką wychował trójkę dzieci,
a teraz oboje pomagają w wychowaniu jedenaściorga wnucząt, 6 chłopców i 5 dziewczynek. Funkcję sołtysa sprawuje
po raz pierwszy, z woli ogółu zebranych podczas wiejskiego
spotkania. Na tyle zaangażował się w realizacje ludzkich postulatów, że jeśli tylko pozwoli zdrowie i zechcą mieszkańcy,
może kontynuować zaszczytną misję.

Sołectwo Mostki
Tadeusz Olszowski sołtysem jest od 8 lat. Mostki zna jak
własną kieszeń. Zna też dobrze problemy mieszkańców
wsi, a właściwie dzielnicy Starego Sącza.
- Za mojej sądeckiej kadencji sporo udało się nam wspólnie zrobić – mówi Tadeusz Olszowski. - Odnowiliśmy centrum wsi. Wyremontowaliśmy sporo dróg z budową nowych
chodników. Na ciekach wodnych są nowe przepusty. Sporo
zyskaliśmy na te cele z funduszu powodziowego.
Dumą mieszkańców Mostków jest Wiejski Dom Kultury.
Kiedyś było w nim przedszkole dla Starego Sącza. Po przebudowie, wymianie pieca centralnego ogrzewania, w budynku Wiejskiego Domu Kultury znalazły swoje siedziby: Zespół
Regionalny "Starosądeczanie", Stowarzyszenie Miłośników
Kultury i Tradycji "Malowana skrzynia" – Sądeckie Stowarzyszenie Regionalne i Lokalna Grupa Działania "Brama
Beskidów".
Najpilniejsze problemy do rozwiązania w Mostkach to
przede wszystkim problemy związane z odprowadzaniem
wód potoków, wód gruntowych. Ledwie nieco popada
deszcz, a już gospodarstwom grożą podtopienia. To efekt
kilkudziesięciu lat zaniedbań związanych z brakiem należytej opieki nad rowami melioracyjnymi. Przez dziesiątki lat
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były nie czyszczone. Przepusty stały niewydolne. I tak mówiąc żartobliwie w Mostkach w naturalny sposób powstał
rezerwat przyrody, gdzie zagościły z radością bobry. Teraz
mieszkańcy mają z nimi same problemy. Warto pochwalić
nadleśnictwo, które pobudowało nam drogi.
- Jestem zadowolony, bo po latach starań Mostki mają
wreszcie swój plan zagospodarowania przestrzennego –
mówi sołtys Olszowski. - Teraz mieszkańcy wiedzą gdzie
mogą budować, gdzie mogą powstać prywatne firmy. W
tym roku zamierzamy oddać do użytku plac zabaw dla
dzieci, zainstalować oświetlenie uliczne do granic Starego Sącza.

Sołectwo Moszczenica Niżna
Lokalnym samorządem kieruje tutaj Stanisław Opyd, człowiek zasłużony dla miejscowej społeczności, wielki patriota swojej Małej Ojczyzny. Na jakie inwestycje liczy w
najbliższym czasie? Odpowiada jednym tchem – trzeba
dokończyć budowę chodników dla pieszych przy głównej
ulicy przebiegającej przez aglomerację o w ogóle zająć się
drogownictwem, bowiem bardzo nam brakuje dobrych dojazdów do posesji. Kolejną sprawą do szybkiej realizacji
jest budowa oświetlenia, trzeba zapewnić więcej światła
na parkingu i postawić lampy przy palcu zabaw.
Ów plac, pan sołtys uznaje za jedną z ważniejszych inwestycji roku ubiegłego. Jest nowoczesny, bezpieczny, ogrodzony i wyposażony w urządzenia do zabawy dla milusińskich.
Nieco wcześniej zrealizowano boisko sportowe, które stało się dumą mieszkańców, nie tylko młodego pokolenia. Teraz należy zapewnić oświetlenie obiektu. Miejscowa szkoła,
którą postawiono 20 lat temu, stanowi centrum społeczno
– kulturalne wsi. Placówka jest dobrze zarządzana, dzięki
aktywności kierownictwa zdobywa pozabudżetowe fundusze na poprawę edukacji i realizację nowatorskich pomysłów pedagogicznych. Wyposażona w nowoczesne pomoce
naukowe zapewnia swoim wychowankom wykształcenie na
dobrym poziomie.
Brak jest świetlicy wiejskiej, gdzie można rozwijać artystyczne talenty i wzbogacać wiedze zawodową mieszkańców, organizować spotkania towarzyskie. Póki co, takie
funkcja spełnia remiza OSP, ale nie ma tu warunków do tworzenia organizacji społecznych, działalności KGW, realizowania projektów na rzecz poszerzania interdyscyplinarnej wiedzy fachowej.
Opiekę zdrowotną zapewniają Moszczeniczanom, placówki starosądeckie. Usługi handlowe oferowane są na miejscu.
Miejscowość ma charakter rolniczy, choć nie ma tu dużych
gospodarstw. Natomiast znalazły tutaj dla siebie miejsce do
rozwoju ubojnie zwierząt rzeźnych i produkcji masarskiej.
Tworzą się też zręby działalności wypoczynkowo-rekreacyjnej. Na razie w niewielkim zakresie, bowiem działa tylko
jedno gospodarstwo agroturystyczne, posiadające bogatą
ofertę dla zainteresowanych pobytem wczasowym. Oprócz
oglądania ekologicznej hodowli zwierzyny domowej i wyżywienia złożonego z naturalnych produktów można korzystać
tam również z nauki jazdy konnej, zaś potrzebujący hipoterapii mają zajęcia rehabilitacyjne.
Stanisław Opyd przekroczył już 70 dziesiątkę. Jest emerytem. Całe zawodowe życie pracował jako piekarz w Starym
Sączu, choć uprawiał też przydomowe gospodarstwo rolne.
Wspólnie z małżonką wychowali 5 dzieci, a teraz czas umila
im liczna gromadka wnuków i prawnuków.
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Sołectwo Moszczenica Wyżna
Sołtys czasami musi godzić zwaśnionych sąsiadów, być
sędzią w sporach sąsiedzkich – mówi Krystyna Szewczyk,
sołtys Moszczenicy Wyżnej. - Ale największą satysfakcję
sprawia mi kiedy mieszkańcy wsi angażują się w sprawy
miejscowości, w której mieszkają i żyją. Bo wspólnymi siłami wiele można zrobić.
Dzięki takiemu zaangażowaniu mieszkańców, jak mówi
pani Krystyna Szewczyk, która jest również radną, Moszczenica Wyżna należy do wsi, gdzie się wygodnie żyje. Jest gaz,
są telefony, sporo dróg z dobrą nawierzchnią asfaltową. Buduje i remontuje się kolejne, instaluje oświetlenie uliczne.
Pani Sołtys wraz z radą sołecką dysponują funduszem sołeckim w wysokości 23 tys. złotych, co oczywiście nie jest
kwotą wystarczającą w stosunku do potrzeb. Teraz opracowywana jest dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy odległych przysiółków myślą o budowie
przydomowych oczyszczalni ścieków. W tym roku młodzież
z Moszczenicy Wyżnej otrzyma w prezencie obiekt, na który od lat czekała. Wkrótce rozpocznie się budowa zespołu
sportowo-rekreacyjnego. Jego koszt to około 800 tys. złotych. By poprawić stan dróg niszczonych przez tamtejsze potoki będa w nich instalowane korytka betonowe. Remontu
doczeka się również remiza Ochotniczej Straży Pożarnej.

Sołectwo Przysietnica
Kazimierz Ptaśnik to postać znana od lat nie tylko w Przysietnicy, ale i gmnie starosądeckiej. Od 1972 r. z przerwami jest radnym. Sołtysem jest już trzecią kadencję, co lekko licząc wynosi 11 lat. Jest świadkiem jak Przysietnica
zmieniła się przez ostatnie ćwierć wieku. Ze starych drewnianych domów zostało raptem tyle, że można je zliczyć na
palcach obu rąk. Wszystko w tej wsi jest nowe. Wieś się potężnie rozbudowała, co jest zasługą samych przysietniczan
ciężko pracujących w kraju, ale także za granicą w Anglii,
Irlandii, krajach skandynawskich, Niemczech. Ludzie budują nowe domy nie tylko w centrum wsi, ale i w przysiółkach
pilnie domagających się budowy nowych dróg. Co nie zawsze bywa łatwą sprawą. Dodajmy też, że Przysietnica jest
największą wsią w regionie pod względem powierzchni.
- W ostatnich latach sporo się działo w Przysietnicy – mówi
sołtys Kazimierz Ptaśnik. - Wyremontowaliśmy sporo dróg.
Powstały też nowe. Dla potrzeb uczniów szkoły dobudowano
nowe skrzydło budynku, powstała nowa sala gimnastyczna,
boisko sportowe. Dorośli mają swoje miejsce spotkań w wyremontowanej remizie strażackiej, co jest wielką osobistą
zasługą obecnego wiceburmistrza Kazimierza Gizickiego.
Tak duża rozbudowa Przysietnicy sprawiła, że wystąpiła
konieczność budowy kanalizacji i wodociągów. To się akurat obecnie dzieje. Jednak wielu mieszkańców przysiółków
nie skorzysta z tych dobrodziejstw cywilizacji i zachodzi potrzeba budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zdaniem sołtysa Ptaśnika mieszkańcom przysiółków potrzebne
jest wsparcie finansowe budowy wspomnianych oczyszczalni ścieków. Położenie geograficzne wsi wymusza też pilną
potrzebę regulacji potoków (dokumentacja jest na ukończeniu), by nie niszczyły dróg dojazdowych do gospodarstw.
Innym pilnym problemem do rozwiązania, ale na wyższym
szczeblu niż gminnym, a nawet powiatowym jest budowa nadajnika i przekaźnika, by do Przysietnicy dotarły sygnały telefonii komórkowej. W tej chwili wieś jest białą plamą na mapie połączeń telefonicznych.
Jerzy Wideł

EKONOMIA I PIENIĄDZE
Pieniądze z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Certyfikaty
dla zakwalifikowanych

fot. RRLiPUM

W Domu Pielgrzyma Opoka - Centrum Pielgrzymowania w Starym
Sączu odbyło się spotkanie z osobami, które zakwalifikowały się
do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
mieszkańców miasta i gminy Stary Sącz". Certyfikaty uczestnictwa w
projekcie otrzymało dziewięćdziesiąt gospodarstw domowych.

D

o udziału w projekcie wpłynęły
172 wnioski, które po weryfikacji komisji utworzyły listę rankingową,
a na jej podstawie gospodarstwa domowe zostały zaproszone do udziału w
projekcie.
Projekt zakłada zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką dla każdego zakwalifikowanego gospodarstwa domowego, jak również dostęp

przez pięć lat do ogólnoświatowej sieci komputerowej (przestrzeni adresów
IP przydzielonych hostom i serwerom),
potocznie określanej jako Internet.
Przypomnijmy, że gmina Stary Sącz
otrzymała na ten cel środki finansowe
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (w ramach Programu Innowacyjna
Gospodarka. Priorytet: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki. Działanie:
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Wykluczenie
Cyfrowe).
Na spotkaniu z uczestnikami projektu,
które miało miejsce 7 kwietnia br. w
„Opoce” burmistrz Jacek Lelek przedstawił zarys projektu oraz kulisy przygotowań do jego wdrożenia, natomiast
zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki
zreferował pracę komisji rekrutacyjnej. (RRLiPUM)

Konkurs "W harmonii z przyrodą"
Stowarzyszenie LGD „Brama Beskidu” zaprasza właścicieli lub użytkowników gospodarstw rolnych z gmin Stary Sącz i Podegrodzie do udziału w
konkursie promującym proekologiczne praktyki i estetykę gospodarstw
rolnych „W harmonii z przyrodą”.
Konkurs ma na celu promocję proekologicznych praktyk w połączeniu z estetyką gospodarstw rolnych.
Uczestnicy będą rywalizować w dwóch
kategoriach:
• Gospodarstwa prowadzące produkcję roślinną
• Gospodarstwa prowadzące produkcję roślinną i zwierzęcą.
Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy składać na Kartach Zgłoszenia do
dnia 28 kwietnia 2014r. w biurze LGD
Brama Beskidu, Mostki 86, 33-340
Stary Sącz. Więcej informacji więcej
na stronie bramabeskidu.pl lub telefonicznie: 18 547 66 80 (WW)

Dopłaty dla rolników
Agencja Rynku Rolnego informuje, że
w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej
charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin
strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia
w terminie od dnia od 15 lipca 2013
r. do 15 czerwca 2014 r.
W 2014 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty. ARR informuje, że nie ponosi odpowiedzialności
za prawidłowość formularzy wniosków
znalezionych przy użyciu wyszukiwarek internetowych oraz pobieranych
z innych portali internetowych niż strona internetowa Agencji. Wnioskodawca, aby otrzymać dopłatę do materiału
siewnego zobowiązany jest do złożenia wniosku na właściwym formularzu
obowiązującym w 2014 r. Korzystanie z nieaktualnych wzorów wniosków
powoduje wydłużenie postępowania
administracyjnego.
Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w 2014 r. stawkę
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju.
Zwrot podatku będzie następować za
okresy sześciomiesięczne na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do wójta wraz z fakturami VAT albo kopiami tych faktur, jedna
w kwocie nieprzekraczającej równowartości kwoty stanowiącej iloczyn stawki
zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr
oleju napędowego, liczby 86 (maksymalnego zużycia oleju napędowego na
1 ha użytków rolnych) oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta
rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków. Producenci rolni winni
składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego w terminie (drugim): od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. wraz
z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1
lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego za w/w okres nastąpi gotówką w kasie urzędu gminy albo
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie od 1 - 31 października 2014 r. (WW)
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Zajęcia Kreatywnego
Spędzania Czasu

Sukces Szkoły Muzycznej
fot. Arch. Szkoły Muzycznej w S. Sączu

9 kwietnia przeprowadzone zostały zajęcia kreatywnego spędzania
czasu w 6 – 34 Środowiskowym
Hufcu Pracy w Starym Sączu. Działania podjęte zostały w ramach
projektu „Nowe Perspektywy 2”
współfinansowanego ze środków
Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Młodzież kategorii projektowej
A uczestniczyła w wycieczce do
Białki Tatrzańskiej.

Głównym celem podjętych działań
była integracja młodzieży biorącej
udział w projekcie, a także wskazanie uczestnikom atrakcyjnych form
spędzania wolnego czasu, zgodnych z ich preferencjami oraz zainteresowaniami. Organizowane zajęcia mogą mieć charakter wyjść
kulturalno – edukacyjnych, krajoznawczych lub sportowych.
Młodzież pod opieką opiekuna grupy – Agnieszki Filipowicz
uczestniczyła w wycieczce do Białki Tatrzańskiej. Wyprawa podopiecznych rozpoczęta została od
zwiedzania średniowiecznego zamku w Niedzicy, gdzie uczestnicy projektu zapoznani zostali z kulturą rycerską. Mieli oni okazję zobaczyć
m.in. zabytkowe komnaty, sypialnię,
wozownię, jak i jadalnię. Wszystkie
zwiedzane obiekty wzbudziły duże
zainteresowanie. Następnie podopieczni udali się w dalszą cześć
drogi, której miejscem docelowym
były baseny termalne. Na pływalni
zapoznani zostali z zasadami bezpiecznego zachowania się, po czym
każdy mógł skorzystać z „termalnych” atrakcji. Młodzież do swojej
dyspozycji miała dwie strefy – „głośną” i „cichą”, obie pełne różnego
rodzaju zjeżdżalni oraz basenów.
Beneficjenci projektu z chęcią wzięli udział w „wodnych” zajęciach kreatywnego spędzania czasu. (AJ)
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rębacz Adam Pawlik – uczeń Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym
Sączu zdobył I nagrodę w kategorii I –
instrumenty dęte blaszane: trąbka,
kornet (grupa starsza) obywającego
się w dniach 4-6 kwietnia br. II Świętokrzyskiego Festiwalu Klas Instrumentów Dętych Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia.
W Festiwalu wzięło udział 154 uczestników ze szkół muzycznych I stopnia
w Polsce i na Ukrainie: 87 uczestników
w kategorii instrumentów dętych drewnianych oraz 67 w kategorii instrumentów dętych blaszanych. Uczestników
konkursu w kategorii instrumentów
dętych blaszanych oceniała komisja
w składzie: prof. Zdzisław Stolarczyk
(puzon) – przewodniczący, Akademia
Muzyczna w Krakowie; Peter Slávik
(trąbka) Konserwatorium Muzyczne

w Koszycach, Opera w Koszycach, Słowacja; ad. Marek Medyński (waltornia),
Akademia Muzyczna w Łodzi; Jakub
Urbańczyk (tuba), Akademia Muzyczna
w Łodzi.
Adam Pawlik (rocznik 1996) kształci się w grze na trąbce od czterech
lat w Szkole Muzycznej I st. w Starym
Sączu pod kierunkiem Piotra Biela
(w Kielcach otrzymał specjalne wyróżnienie za przygotowanie ucznia do konkursu). W kieleckim konkursie akompaniował mu na fortepianie Zbigniew
Szewczyk.
Utalentowany trębacz wcześniej był
już wyróżniany pierwszymi nagrodami
w Powiatowym Konkursie Młodych Muzyków Instrumentalistów oraz Regionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klas
Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I Stopnia Regionu Krakowskiego
w Nowym Targu. (RRLiPUM)

A to ciekawe...

Radio RMF FM
w Starym Sączu
5 kwietnia, decyzją słuchaczy
RMF FM radio odwiedziło z audycją na żywo Stary Sącz.
Miasto zwane średniowieczną Perłą Beskidów zdobyło 42,52 procent głosów słuchaczy radia, wyprzedzając między innymi Cieszyn
(29,91 proc.) i Krotoszyn (21,7
proc.). Tego dnia w radiu co godzinę były przekazywane najciekawsze fakty i legendy związane
z historią Starego Sącza. W trakcie audycji na starosądeckim rynku rozdawane były starosądeckie
precle. Reporter radia RMF poszu-

fot. RMF FM

fot. Paweł Pociecha
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kiwał miejscowych przysmaków
i legend. Jedną z największych
atrakcji okazał się XVII-wieczny zegar na klasztornej wieży zegarowej
w Starym Sączu, którego sekrety
zdradzał Sławomir Szczepaniak,
na co dzień opiekujący się tym
cennym zabytkiem. (WW)

Laureatka V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Obóz językowy w Londynie
Alicja Nakielska

D

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Etap szkolny odbył się 17 stycznia 2014r., a finałowy 27 lutego
2014r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu. Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła wiedzy
na temat Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii oraz Nowej Zelandii. W konkursie wzięli udział uczniowie i uczennice z Publicznego Gimnazjum im.
prof. J Dietla w Krynicy-Zdroju, Zespołu Szkół w Przydonicy, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Jazowsku, Gimnazjum w Przysietnicy, Zespołu Szkół
w Chełmcu, Gimnazjum nr 5 im. kard.
S. Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem, Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej, Gimnazjum im. ks. kard. S. Wyszyńskiego
w Siedlcach, Gimnazjum w Ptaszkowej, Gimnazjum w Kąclowej, Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Białej
Niżnej, Prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej, Gimnazjum im.
Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
Gimnazjum we Florynce oraz Zespołu
Szkół w Librantowej
Konkurs wspierał Dyrektor Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych pani Małgorzata Konstanty, a patronat honorowy objął Konsul Honorowy Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
w Małopolsce, Kazimierz Karasiński,
starosta Powiatu Nowosądeckiego,
Jan Golonka, burmistrz Starego Sącza,
Jacek Lelek oraz Wydawnictwo Macmillan. Serdecznie gratulujemy Dominice ogromnego sukcesu!

fot. ARCHIWUM

ominika Majerska, uczennica klasy III gimnazjum im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy
została laureatką V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych
z terenu powiatu nowosądeckiego.
Dominika pojedzie na obóz językowy
do Londynu sponsorowany przez firmę
Turystyczną Atas z Warszawy.

Rozmowa z Dominiką Majerską, laureatką
V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach
Anglojęzycznych
Czy możesz się przedstawić, powiedzieć skąd jesteś i do którego gimnazjum uczęszczasz?
Nazywam się Dominika Majerska. Mam 16 lat i uczęszczam do trzeciej klasy
Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy.
Powiedz coś o swojej rodzinie.
Moja rodzina składa się z 6 osób. Tata Józef pracuje jako stolarz, natomiast
mama Anna zajmuje się domem. Mam troje starszego rodzeństwa – dwie
siostry i brata.
Jakie jest Twoje hobby?
Interesuję się sportem, najbardziej lubię wycieczki rowerowe i grę w piłkę
siatkową. W wolnych chwilach chętnie czytam książki, zwłaszcza te autorstwa Astrid Lindgren.
Jesteś zdobywczynią pierwszego miejsca w V edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Jak się czujesz jako zwycięzca?
Jestem zadowolona i bardzo szczęśliwa. Nie mogę uwierzyć w to, że spędzę
jakiś czas w Londynie na kursie językowym.
Jak wyglądały twoje przygotowania do konkursu?
Moje przygotowania były długie, lecz bardzo owocne. Lubię poznawać kulturę krajów anglojęzycznych i poszerzać swoją wiedzę, więc była to dla mnie
przyjemność.
Jak to się stało, że postanowiłaś wziąć udział w konkursie?
Do udziału w konkursie namówiła mnie moja nauczycielka języka angielskiego. Spodobał mi się temat konkursu, więc postanowiłam spróbować swoich
sił.
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8. Dni ks. prof. Józefa Tischnera

Ostatnie słowa

fot. KINGA BEDNARCZYK

KINGA BEDNARCZYK

Od lewej: Tomasz Ponikło, Andrzej Długosz

S

potkanie z franciszkaninem –
o. Andrzejem Zającem, z Tomaszem Ponikło - autorem najnowszej
książki o ks. prof. Józefie Tischnerze
i Szymonem Hołownią – dziennikarzem i publicystą wypełniły tegoroczne Starosądeckie Dni ks. prof. Józefa
Tischnera.
24 marca w Muzeum „Dom na Dołkach” uroczystego otwarcia Dni Tischnerowskich dokonał burmistrz Jacek
Lelek. - Przypominam sobie chwile
śmierci księdza profesora Józefa Tischnera. Szukając wówczas o nim jakiś informacji w Internecie, nigdzie na
trafiłem na wiadomość, że urodził się
on w Starym Sączu. Dzisiaj te związki
Księdza Profesora z naszym miastem
są oczywiste, a to, że tutaj przyszedł
na świat to wiedza powszechna – mówił burmistrz.
Pierwszym gościem tegorocznej
edycji Dni był o. dr Andrzej Zając, specjalizujący się w duchowości franciszkańskiej, a tematem spotkania była
franciszkańska duchowość daru i spotkania. - Obecność Świętego Franciszka na Dniach Tischnerowskich nie
jest przypadkowa – tłumaczył kapłan.
- Ksiądz profesor wielokrotnie odwoły-
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wał się do Franciszka i jego duchowości, a „Kazania starosądeckie” zostały
napisane w typowym franciszkańskim
stylu –dodał. To, co zdaniem o. Zająca, charakteryzuje myśl ks. Tischnera to dramatyczny wymiar ludzkiej egzystencji. „Być istotą dramatyczną to
wierzyć – prawdziwie czy nieprawdziwie − że zguba lub ocalenie są w rękach człowieka. Człowiek może nie
wiedzieć, na czym polega ostatecznie
jego zguba i na czym polega jego ocalenie, pomimo to może mieć świadomość, że o coś takiego właśnie w życiu chodzi (Józef Tischner „Filozofia
dramatu”). - Tę sentencję księdza profesora, wyjaśniającą dramatyczność
ludzkiej egzystencji, rozpoznajemy
również w doświadczeniu świętego
Franciszka. Wystarczy popatrzeć na
jego życie i wczytać się w jego pisma
– mówił franciszkanin.
Dzień później w kinie „Sokół” starosądeczanie obejrzeli dokument „Tischner. Życie w opowieściach”, zaś
w środę – 26 marca, wzięli udział
w uroczystości nadania Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
imienia ks. prof. Tischnera. Wydarzenie rozpoczęło się w kościele pw. św.
Elżbiety, gdzie Mszy św. przewodni-

czyli ks. bp Andrzej Jeż – ordynariusz
diecezji tarnowskiej oraz ks. bp Grzegorz Ryś z archidiecezji krakowskiej.
W czasie Eucharystii został poświęcony sztandar, ufundowany przez Starostwo Powiatowe, który potem uroczyście przekazano na ręce uczniów.
- „Na patrona szkoły wybraliśmy
człowieka związanego z naszym regionem. Osobę, która daje nam możliwość oparcia działań wychowawczych
na wartościach potwierdzanych własnym życiem i postępowaniem. Ksiądz
profesor Józef Tischner zawsze bronił
godności i wolności człowieka, trwał
przy tradycji kojarzonej z kulturą narodową i lokalną (…) Młodzież będzie
mogła czerpać z niego całymi garściami” - czytamy w uzasadnieniu do wyboru kapłana na patrona placówki.
Jeszcze tego samego dnia popołudniu, w Muzeum Regionalnym „Dom
na Dołkach” gościł Tomasz Ponikło,
autor książki „Józef Tischner – myślenie według miłości. Ostatnie słowa”.
Publikacja to opowieść o ostatnim
etapie życia księdza Józefa Tischnera.
Trwające trzy lata zmagania z rakiem
krtani, chorobą, która ostatecznie pozbawiła filozofa głosu, nie zostały do
tej pory szerzej opisane, podobnie

Ojciec dr Andrzej Zając

jak twórczość Tischnera z tego okresu. O tym właśnie jest ta książka: o życiu i dziele, które toczyły się i powstawały w cieniu wyniszczającej choroby.
- Nigdy nie poznałem księdza Tischnera osobiście – mówił Tomasz Ponikło. – To jest taka znajomość zapośredniczona przez rodziców, którzy
byli czytelnikami księdza. Sam byłem
świadkiem odchodzenia tego kapłana i emocji, jakie wówczas panowały
w moim domu rodzinnym, zacząłem
więc pewne podchody do tej postaci
– tłumaczył.
Tomasz Ponikło poświęcił swoją pracę licencjacką esejom ks. Tischnera
o miłosierdziu, z kolei temu, co autor
„Filozofii po góralsku” napisał o śmierci, przyjrzał się, przygotowując pracę
magisterską. - Książka, która powstała, jest jakby podsumowanie tego spotkania z księdzem Profesorem– mówił.
Książka, jak wspominał autor, powstała dzięki przychylności rodziny Tischnerów. To właśnie najbliżsi zgodzili
się opowiedzieć jak wyglądały ostatnie lata życia filozofa. - To, co wypełniało ten czas, można określić jednym
słowem: miłość – dodał.
Emocjonujące i wzruszające – i dla
autora i dla obecnych na wczorajszym
spotkaniu, były wspomnienia ostat-

Wyróżnienie dla szkoły
w Przysietnicy
Szkoła Podstawowa im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy została wyróżniona prestiżowym certyfikatem „CIVIS ET PATRIA”, w ramach IV edycji projektu
„Małopolska - moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna”.

fot. ZSP

nich godzin życia ks. Tischnera.
- To był poranek tuż po siódmej
rano, kiedy 28 czerwca zadzwoniła lekarka ze szpitala i powiedziała „to będzie dzisiaj”. Wtedy Barbara i Marian
pojechali do szpitala i zdążyli jeszcze
być przy księdzu. Leki przeciwbólowe były już tak bardzo silne, że był on
w takim półśnie. Miało to jednak także swój przykry epilog. Kiedy aparatura pokazywała już, że ustają wszelkie
czynności życiowe, obecny wówczas
w sali lekarz rzucił tylko „tak umiera człowiek” i poszedł, aby dać informację do mediów, że ksiądz Tischner
umarł. Tak więc część rodziny i przyjaciół dowiedziała się o tym fakcie z radia – opowiadał Tomasz Ponikło.
Ostatnim akcentem, odbywających
się po raz ósmy, Starosądeckich Dni
ks. prof. Józefa Tischnera, było spotkanie z Szymonem Hołownią. To spotkanie w dniu 27 marca w starosądeckim Sokole zorganizowała Powiatowa
i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. W trakcie jego trwania uczestniczący dowiedzieli się wiele ciekawych rzeczy dotyczących działalności
założonej przez Szymona Hołownię
fundacji, której celem jest wspieranie sierocińca w Kasisi na ternie Zambii, prowadzonego przez Siostry
Służebniczki Starowiejskie. Opowiadał on też o swoich książkach, miłości do ikon oraz o tym dlaczego nie
wszytych święci musza być dla niego
autorytetem.

W roku szkolnym 2012/2013
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy przystąpiła do konkursu
w ramach IV edycji projektu „Małopolska - moje miejsce na ziemi,
moja mała ojczyzna”. Projekt nosił
nazwę „Przysietnica - moje miejsce na ziemi” i obejmował szereg
działań w obszarach: historia i kultura regionu, przyroda i walory
krajoznawczo - turystyczne, historie rodzin i społeczeństwo obywatelskie. Koordynatorkami projektu
były nauczycielki Wiesława Łatka
i Renata Jachimczak.
W uznaniu naszych przedsięwzięć, szkołę uhonorowano certyfikatem „Civis et Patria”, przyznanym przez Małopolskiego
Kuratora Oświaty - informuje R. Jachimczak, nauczycielka - bibliotekarka. Laureaci konkursu uczestniczyli w spotkaniu z kuratorem
oświaty Aleksandrem Palczewskim, które odbyło się 11 marca
2014 r. w Urzędzie Wojewódzkim
w Krakowie. Podczas uroczystości
działania naszej szkoły prezentowali Joanna Stawiarska i Dariusz
Godawski z klasy VI. Kurator wyraził wielkie uznanie dla szkół, za
wzmacnianie u uczniów poczucia
przynależności i więzi z „małą ojczyzną”, a na ręce dyrektora szkoły, Zofii Golonki przekazał list gratulacyjny „w podziękowaniu dla
uczniów i nauczycieli za działania edukacyjne i wychowawcze
kształtujące tożsamość narodową. (RK)
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Górale z Kaukazu u Starosądeczan

fot. ARCHIWUM CKIS

Otoczona przez pokryte wiecznym śniegiem cztero i pięcio-tysięczne szczyty Kaukazu, Swanetia jest krainą
znaną z krajobrazów, nieskażonej przyrody, unikalnego folkloru i walecznych górali żyjących w kamiennych
basztach. Zdaniem wielu jest to najpiękniejszy region Gruzji, który w formie wydarzenia kulturalnego będzie
mógł być niebawem zaprezentowany starosądeckiej publiczności.

Stolicą Swanetii jest kamienne
miasteczko Mestia liczące 3500
mieszkańców. Region zamieszkany jest przez Swanów – archaiczną grupę etniczną posługującą się
językiem swańskim. Język swański nie posiada formy pisanej i
jest wypieramy przez pokrewny język gruziński, który ma przewagę
jako język urzędowy i nauczany w
szkołach.
Kultura Swanów przez stulecia
kształtowała się w izolacji od reszty
ziem gruzińskich. Wystarczy wspomnieć, że pierwsza droga nadająca
się do jazdy samochodem, z Zugdidi
do Swanetii, została zbudowana dopiero w 1934 roku. Charakterystyczną cechą krajobrazu Swanetii są średniowieczne(pochodzące najczęściej
z XII w) wieże obronne, które powsta20 maj - czerwiec 2014

wały głównie z powodu praktykowania
zwyczaju
krwawej
zemsty rodowej. Początki kultury Swanów sięgają czasów
starożytnych. Grecki historyk i etnograf Strabonpisał o
Swanach: „Są bardzo odważni i silni,
panują nad niemal wszystkim dookoła i władają szczytami Kaukazu.“ Na
przestrzeni historii Swanetia okresowo uzyskiwała niepodległość i miała
własnego władcę i rady plemienne.
Uważa się, że chrześcijaństwo przyszło do Swanetii około 523-530 r.
n.e.
Swanowie pielęgnują swoją kulturę. Śpiewają pieśni wielogłosowe o
swoich przodkach, myśliwych, górnikach i hodowcach bydła. Mają również swoje unikatowe tańce. Kulturę
Swanetii pielęgnuję i promuje m.in.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne w Mestii przy którym działa
młodzieżowy folkorystyczny zespół
Lagusheda. Lagusheda ma także
swoją dorosłą odmianę stworzoną

przez byłych tancerzy i śpiewaków
(studiujących albo pracujących obecnie w Tbilisi).
Zespół Lagusheda przyjedzie do Starego Sącza w maju 2014 roku na zaproszenie Stowarzyszenia Miłośników Kultury i Tradycji "Malowana
skrzynia" wspierającego i promującego działalność zespołu „Starosądeczanie” oraz Centrum Kultury i Sztuki
im. Ady Sari w Starym Sączu. Wizyta ta będzie elementem partnerskiej
współpracy między oboma zespołami folklorystycznymi i okazją do bliższego poznania się.
Zespół Lagusheda zaprezentuje
się starosądeczanom m.in. podczas koncertu w Sokole. Planowane są także wspólne próby i nauka
lachowskich i swańskich pieśni i
tańców. Natomiast kilka miesięcy
później członkowie zespołu Starosądeczanie będą mieli okazję do
rewizyty, planują bowiem wyjazd
do Gruzji, gdzie w Mestii, w samym
sercu Kaukazu będą przyjmowani
przez gościnnych Swanów. (WW)

Zwariowany komisariat - spektakl teatralny
10 maj godz. 1900 - 2100
Pełna humoru i absurdu komedia z piosenkami, w gwiazdorskiej obsadzie, ukazująca wydarzenia kilku dni pracy policjantów w przygranicznym miasteczku.
Bohaterów sztuki charakteryzuje alogika
myślenia, która powoduje całkowity nonsens w komunikacji pomiędzy nimi. W formie jest to bardziej spektakl kabaretowy
niż klasyczna komedia. Komendant Obracaj, jest najstarszy stażem w komisariacie, trochę megaloman, często cytuje znane przysłowia zmieniając ich kontekst. Zazdrosny o żonę, również policjantkę Ziutę
Kwas-Obracaj, podejrzewa ją o romans z agentem Tomkiem, karnie przeniesionym
z CBA za nieudane operacje specjalne. Aspirant Warzecha, który próbuje naprawić
swoją złą reputację pijaka, wykonuje zadania specjalne, między innymi poszukując w terenie iluzjonisty z "żółtym ptakiem". Komisariat odwiedzają, minister resortu z małżonką, generał policji a co wyniknie z tej wizyty, zobaczycie Państwo sami.
Wartka akcja, przezabawne dialogi, i absurdalne sytuacje nie pozwolą widzom na
sekundę nudy. Zapraszamy na terapię śmiechem! Bilety: 75 zł.
O tym, który nie bał się być świętym
13 maj godz. 1800 - 2000
Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym
Sączu oraz schola parafii Miłosierdzia Bożego „Boże światełka” zapraszają na montaż słowno-muzyczny połączony z prezentacją „O tym, który nie bał się być świętym” oraz zakończenie dwóch konkursów: plastycznego i literackiego pt „Jan Paweł
II – święty”
SMAK CURRY
14 maj godz. 1600
Zapraszamy na pokazy inaugurujące nową edycję projektu Filmoteka Szkolna.
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej Do Kina SOKÓŁ w Starym Sączu (ul. Batorego 23).Pokazy są darmowe, jednak z powodu ograniczonej ilości miejsc prosimy o
przesłanie informacji (imię, nazwisko, szkoła, ilośc uczestników) o swojej obecności drogą mailową na adres: j.liszkowska@ckis.stary.sacz.pl.

fot. ARCHIWUM CKIS

Katarzyna Groniec "Wiszące Ogrody"
30 maj godz. 1900
Paolo Conte, Jacques Brel, Bertolt Brecht,
Kurt Weill, Nick Cave, Elvis Costello. Piosenki niosące wielki ładunek energetyczny i emocjonalny. Złożona z nich opowieść
prowadzi widza-słuchacza przez pełne namiętności ludzkie życia, smutno – zabawne, wulgarne, wyzywające, niewinne. Życia dla których wspólnym mianownikiem
wciąż pozostaje nadzieja, że gdzieś jest
piękno za którym tęsknimy, że w każdym człowieku, niespodziewanie możemy odkryć świetlistość i dobro, którego, zważywszy na okoliczności w jakich poznajemy
bohaterów, nie spodziewamy się zobaczyć. W entuzjastycznej nadekspresji i szaleństwie, w szepcie na granicy słyszalności, w gorzkiej prawdzie, czasem w lekkości
bytu, a czasem tylko we wspólnym poszukiwaniu wiszących ogrodów znajdujemy
nas samych.. Bilety 32/26 (ulgowy) zł. (JL)

Ze Starego Sącza
do Watykanu
W tym roku nagrodę główną publiczności podczas 4. Festiwalu
Przygody i Podróży Bonawentura
otrzymał Piotr Kuryło, ultra maratończyk, nazywany polskim Forestem Gumpem. Do Starego Sącza
przybiegł z… Augustowa, a następnie pobiegł dalej do Watykanu, na
kanonizację Jana Pawła II. W biegu
do granicy Polski towarzyszył mu
Marcin Marczyk, pracownik CKiS.

fot. MARCIN ROLA

W najbliższym czasie w starosądeckim Sokole …

Piotr Kuryło oczarował publiczność swoimi opowieściami dotyczącymi samotnego biegu dookoła świata. To on jako pierwszy
człowiek na świecie obiegł przez
rok ziemię w intencji pokoju. Jego
pokaz okraszony był ponad 200
niesamowitymi zdjęciami z tego
wyczynu. Okazuje się, że w takich
ekstremalnych wyprawach najgorsza nie jest troska o przeżycie
ale samotność. - Czuje się ogromną tęsknotę za rodziną i to jest
najcięższe w takich wyprawach.
Szczególnie samotność odczuwałem w miejscach bezludnych tak
jak na przykład na pustyni w Arizonie. Najpiękniejsze było to, że
spotkałem w swoich życiu wielu
dobrych i bezinteresownych ludzi,
którzy pomogli mi przetrwać trudne chwile - podkreślał tegoroczny laureat Festiwalu. W drodze do
Starego Sącza Piotr Kuryło biegał
każdego dnia po 50 kilometrów
przez 10 godzin. Aby zdążyć na
kanonizację, od Słowacji wyznaczył sobie odcinki 70-kilometrowe przez co najmniej 12 godzin
dziennie. - Człowiek powinien stawiać przed sobą nowe zadania,
podnosić sobie poprzeczki. Chodzi o to, aby cały czas się doskonalić. Moją profesją jest bieganie
- podkreślał Piotr Kuryło. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne
sukcesy! (WW)
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SPORT
Pod patronatem Kuriera Starosądeckiego

Sportowy duch walki
o rozgrywek przystąpiło
sześć drużyn: ,,Auto Ares”
Nowy Sącz, ,,Oldboys” Barcice, ,,Beerbusters” Stary Sącz,
,,Moszczenica’’ Moszczenica Wyżna, ,,Partyzanci” Stary Sącz oraz
,,Harnasie Śródmieścia” Stary
Sącz. W sobotę 29 marca 2014
r. odbyły się rozgrywki grupowe,
natomiast w niedzielę 30 marca
2014 r. faza pucharowa i mecze
o kolejne lokaty.
Po zaciętych i emocjonujących
meczach pomiędzy wszystkimi
drużynami klasyfikacja wygląda
następująco: 1. AutoAres Nowy
Sącz 2. Harnasie Śródmieścia
Stary Sącz 3. Oldboys Barcice 4.
Moszczenica Moszczenica Wyżna
5. Beerbusters Stary Sącz 6. Partyzanci Stary Sącz.
Najlepszym piłkarzem zawodów
wybrany został Tomasz Błaszczyk
z AutoAres Nowy Sącz, natomiast
bramkarzem - Aleksander Szczepaniak Harnasie Śródmieścia
Stary Sącz. Puchary, statuetki,
dyplomy oraz nagrody w postaci
piłek dla każdej drużyny, koszulki piłkarskiej dla piłkarza oraz
rękawic bramkarskich dla bramkarza wręczali: burmistrz Starego Sącza, Jacek Lelek, dyrektor Zespołu Szkół w Barcicach,
Grzegorz Garwol oraz organizatorzy Turnieju: Sławomir Szczepaniak, przewodniczący Zarządu
Osiedla Śródmieście oraz Marcin
Szmigiel.
Turniej został zorganizowany
przy sponsorskiej pomocy; Burmistrza Starego Sącza, Zarządu
Osiedla Śródmieście, Biurowca,
Moteliku Miś, firmy gastronomicznej Raj, ParkM, Kantor wymiany
walut Stary Sącz, GolSport, Ubezpieczenia Agata, Piekarnia ,,HOPEK”, Andrzej Zych oraz OZPN
Nowy Sącz.
Organizatorzy szczególne podziękowania kierują na ręce Grzegorza Garwola, Dyrektora Zespołu
Szkół w Barcicach za umożliwienie zorganizowania Turnieju oraz
Ryszardowi Kumorowi z Urzędu
Miejskiego w Starym Sączu. (WW)

22 maj - czerwiec 2014

fot. Marcin Szmigiel

D

nadaniE imienia ks. prof. J. Tischnera ZSP W STARYM SĄCZU

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

BONAWENTURA 2014

fot. MARCIN ROLA

Województwo Małopolskie

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupy Działania „Brama Beskidu”
działającej na terenie gmin:
Stary Sącz,Podegrodzie
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu naboru tematycznego
„Małe projekty”
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 17 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia2014 r.
Zakres tematyczny naboru:
- operacje realizowane w ramach celu ogólnego nr 2 przedsięwzięcie 2.2.1 Budowa, modernizacja i
doposażenie świetlic wiejskich oraz budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalnych
- operacje realizowane w ramach celu ogólnego nr 2 przedsięwzięcie 2.2.2 Modernizacja/rozbudowa
lub budowa placów zabaw dla dzieci oraz parków i obiektów sportowych

pomocy

należy

złożyć

na

obowiązującym

formularzu

wraz

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
00
00
„Brama Beskidu”, miejscowość: Stary Sącz, Mostki 86, w godz. 7 – 15 .
Wnioski o przyznanie
z załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
www.fundusze.malopolska.pl, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”
www.bramabeskidu.pl.
Kryteria wyboru operacji udostępnione są na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl,Lokalnej Grupy Działania www.bramabeskidu.pl, oraz do
wglądu w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”, miejscowość:
00
00
Stary Sącz, Mostki 86, w godz. 7 – 15 .
Wysokość dostępnych środków w 2014 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych
Strategii Rozwoju” z zakresu :
„Małe projekty” wynosi: 241 886,80zł
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy
Działania „Brama Beskidu”. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków
udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama Beskidu” oraz pod numerem tel. 18/547-6680.
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu:
Operacja w wyniku oceny pod względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru uzyskała
minimum30% maksymalnej liczby punktów w ramach danej operacji.

Województwo Małopolskie

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupy Działania „Brama Beskidu”
działającej na terenie gmin:
Stary Sącz,Podegrodzie
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 17 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Brama Beskidu” miejscowość: Stary Sącz, Mostki 86, w godz. 700 – 1500.

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz
z załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
www.fundusze.malopolska.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimir.gov.pl,
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”
www.bramabeskidu.pl.

Kryteria wyboru operacji udostępnione są na stronach: Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa www.arimir.gov.pl, Lokalnej Grupy Działania www.bramabeskidu.pl,
oraz do wglądu w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”
miejscowość: Stary Sącz, Mostki 86, w godz. 700 – 1500.

Wysokość dostępnych środków w 2014 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu :
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi 100 000,00 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy
Działania „Brama Beskidu”. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia
wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama Beskidu” oraz pod
numerem tel. 18 547-66-80.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu:
Operacja w wyniku oceny pod względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru
uzyskała minimum 40% maksymalnej liczby punktów w ramach danej operacji.

