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O pogodzie mówi się coraz częściej, zwłaszcza gdy jej żywiołowe skutki
dotykają coraz większe grupy osób. Wystarczy podsumować tegoroczny
okres letni, by doszukać się kolejnych niepokojących informacji o pogodowych anomaliach.
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Wiemy już, że Wielkie Jeziora Mazurskie wysychają, bociany odlatują wcześniej niż zwykle, a coraz gwałtowniejsze nawałnice szaleją nad Polską.
Wiemy też, że anomalie pogodowe o niespotykanej sile pojawiają się coraz częściej, również w naszej okolicy. Kilkuminutowe wichury mogą niespodziewanie przerodzić się w bardzo niebezpieczne trąby powietrzne, a ich
miejsce i czas trudne są do przewidzenia, podobnie jak wynik w rosyjskiej
ruletce.
Dobrym podsumowaniem tego, co każdy z nas widzi i odczuwa, może być raport klimatologów z Uniwersytetu Stanford, w którym dowiedziono, że obecnie klimat zmienia się 10 razy szybciej niż w przypadku jakiejkolwiek zmiany, która miała miejsce w ciągu ostatnich 65 milionów lat. Istnieje więc
realna obawa, że takie tempo może dla wielu gatunków roślin i zwierząt
okazać się za szybkie, by mogły się dostosować się do nowych warunków
środowiska. Obyśmy my, jako gatunek, który najbardziej się do tych zmian
przyczynił, mogli sami się przed tym obronić, a przy okazji jeszcze się czegoś nauczyć, najlepiej już dziś.
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Rada Miejska w Starym Sączu
49. sesja Rady Miejskiej

fot. RYSZARD KUMOR

Nowe zadania w Gminie

N

a 49. sesji, 8 lipca 2014 r. Rada
Miejska w Starym Sączu podjęła uchwałę o nadaniu placowi przy ul.
Powstańców Chochołowskich w Starym Sączu imienia Teresy Platy Nowińskiej, prof. w Instytucie Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie.
Wcześniej radni wysłuchali sprawozdań Burmistrza i Przewodniczącej
Rady Miejskiej Starego Sącza. Gospodarz Gminy przedstawił prezentację realizowanych inwestycji, rozstrzygnięte przetargi, finalizację budowy kanału
spinającego kanalizację do oczyszczalni w Nowym Sączu, realizację „ustawy
śmieciowej”, postęp wymiany lamp rtęciowych na sodowe oświetlenie uliczne, pozytywną pozycję Starego Sącza
w ocenie aktywności gmin, rozpoczęcie
konsultacji w sprawie tzw. Węgierskiej
bis łączącej Nowy i Stary Sącz oraz imprezy społeczno-kulturalne w ostatnim
okresie.
W trakcie sesji podjęto też uchwały w następujących sprawach: zmian
wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Stary Sącz na lata 2014-2033 i zmian
uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na
rok 2014; udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowosądeckiego; przystąpienia gminy Stary Sącz do
Związku Międzygminnego „Perły Doli-

ny Popradu; przystąpienia gminy Stary Sącz do uczestnictwa i realizacji
projektu pn. „Demontaż i bezpieczne
składowanie wyrobów zawierających
azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu
zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej; porozumienia gminy Stary Sącz
z gminą Szczucin, powierzającego gminie Szczucin realizację programu: „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru
województwa małopolskiego”; nabycia nieruchomości w Gołkowicach Dolnych; określenia zasad i trybu korzystania oraz zasad wypożyczania sprzętu
pływającego na terenie Zespołu Rekreacyjnego Parku Wodnego „Stawy”
w Starym Sączu; wprowadzenia regulaminu placów zabaw; zasad i trybu korzystania z boisk sportowych będących
obiektami użyteczności publicznej gminy Stary Sącz; wprowadzenia regulaminu cmentarzy komunalnych przy ul. Nowej i ul. Sobieskiego w Starym Sączu.
Zanim rozpoczęły się obrady, podopieczni i wychowawcy z Placówki
Wsparcia Dziennego w Starym Sączu,
z naręczem kwiatów, dziękowali prezydium rady, wszystkim radnym i burmistrzom, kierownictwu OPS za finansowanie placówki i nieustanne wsparcie.
(RK)
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Prace nad Kartą Dużej
Rodziny
Stary Sącz przygotowuje się do
wprowadzenia Karty Dużej Rodziny. Dzięki niej rodzice wychowujący
czworo i więcej dzieci będą mogli liczyć na zniżki przy zakupie biletów
na wydarzenia kulturalne, ale także
przy opłatach, na przykład za wodę.
- Nie ukrywam, że celowo opóźniałem
przedstawienie Radzie takiego projektu, ponieważ czekałem jak będzie wyglądał projekt prezydencki. Myślałem,
że uda się to w jakiś sensowny sposób
połączyć. Projektem prezydenckim jestem rozczarowany, tak jak większość
dużych rodzin – mówi Jacek Lelek,
burmistrz Starego Sącza.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny została wprowadzona w połowie
czerwca tego roku. Mogą z niej korzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu: rodzice
dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia
lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. Starosądecka
Karta Dużej Rodziny ma obejmować
rodziny zamieszkujące gminę z czworgiem i więcej dzieci.- Chciałbym, aby
Karta Dużej Rodziny wprowadzona w
naszej gminie, była dokumentem, który rzeczywiście daje rodzinie ulgi na
to, z czego i tak korzystają. Pomysły,
które my rozważamy dotyczą na przykład możliwości obniżki rachunków
za wodę, za ścieki, za takie rzeczy, z
którymi rodzina wielodzietna zmaga
się, bo to są realne koszty. Owszem
– zniżki na kulturę też na pewno będą
wprowadzone, przy czym zdaję sobie
z tego sprawę, że tutaj 30-40 procent
mniej za bilet na koncert to jest żadna zniżka dla dużej rodziny. Taką realną zachętą byłoby około 80 procent
– tłumaczy burmistrz. Według szacunków Urzędu Miejskiego takich rodzin
jest 100. Projekt Starosądeckiej Karty Dużej Rodziny będzie przedstawiony Radzie Miejskiej jesienią tego roku.
(KBZ)

Liczba, która cieszy

28.000
tylu internautów odwiedziło stronę
www.wstarymsaczu.pl w lipcu 2014.
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Kolejne boiska sportowe

Ranking czasopisma Wspólnota

Gmina nadal oszczędna

O

ficjalne wyniki rankingu „wydatków bieżących na administrację
samorządową w 2013 roku” przygotowywanego przez Pismo Samorządu
Terytorialnego Wspólnota wskazują

samorządy, które prowadzą racjonalną politykę kadrową. Starosądecki
magistrat znalazł się na drugim miejscu w Polsce pod względem poniesionych kosztów na utrzymanie administracji w 2013 roku. Ten dobry wynik
nie byłby możliwy gdyby nie dyscyplina w wydatkach i dobra polityka kadrowa. - To nie przypadek, ale efekt
konsekwencji, dyscypliny i efektywności zatrudnienia prowadzonej przez
Gminę od wielu lat - mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. - Dążymy do tego, aby być równocześnie
najlepszym, najbardziej przyjaznym
i skutecznym samorządem. (WW)

27 lipca w Moszczenicy Wyżnej uroczyście otwarto kompleks sportowo-rekreacyjny, kolejną tego typu
inwestycję w gminie Stary Sącz
w ostatnich latach. Inwestycję o wartości 700 tys. zł. sfinansowała w 70%
UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13.

Odblaskowy Stary Sącz

Władze samorządowe Starego Sącza przyłączyły się do akcji propagującej bezpieczne zachowania uczestników ruchu drogowego z terenu Gminy. W najbliższym miesiącu mieszkańcom zostanie przekazanych ponad 1 000 elementów
odblaskowych tj. kamizelki i opaski. Elementy te przekazane zostaną zwłaszcza
dzieciom do lat 14, a także osobom powyżej 60. roku życia, jako najczęstszych
uczestników ruchu drogowego i najbardziej zagrożonych pieszych. Patronat honorowy nad akcją „Bezpieczna Gmina” objęli Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Małopolski Komendant Wojewódzkiej Policji. (BP)

A to ciekawe...

Omenaa w Starym Sączu
Omenaa Mensah, ur. 26 lipca 1979
w Jeleniej Górze, telewizyjna pogodynka stacji TVN Meteo, gościła
w Starym Sączu z audycją na żywo
w ramach Małopolskiego Festiwalu Smaku.
Pogodynce w zwiedzaniu Starego
Sącza pomagał Marcin Rola z Informacji Turystycznej, który obok starosądeczanki Danuty Sułkowskiej
występował w TVN Meteo z audycją na żywo zachęcając do odwiedzania Starego Sącza. Omenaa zobaczyła nową wieżę widokową na
Woli Kroguleckiej oraz Diecezjalne

Centrum Pielgrzymowania. Nic więc
dziwnego, że po tej krótkiej wizycie strona internetowa www.wstarymsaczu.pl zanotowała przez kilka kolejnych dni ponad 10 – krotny
wzrost popularności. (WW)

W ramach przedsięwzięcia powstało
boisko do piłki nożnej o nawierzchni
z trawy naturalnej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do
siatkówki i koszykówki, piaszczysty
plac z urządzeniami do zabaw dla najmłodszych i elementy małej architektury. Na otwarcie nowego obiektu, zlokalizowanego w pobliżu siedziby jednostki
OSP, przybyli mieszkańcy wsi, goście
i samorządowcy: przewodnicząca Rady
Miejskiej w Starym Sączu Ewa Zielińska oraz burmistrzowie Jacek Lelek
i Kazimierz Gizicki. Odbyły się występy, zabawy i pierwsze rozgrywki sportowo-rekreacyjne. Drużyny miejscowe
dwukrotnie pokonały zespoły złożone
z urzędników gminnych, w meczu piłki
nożnej 8:5 i siatkowej 3:2. (RK)

fot. RYSZARD KUMOR

31 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie przepis nakazujący korzystanie z elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych poruszających się po
zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

fot. Omenaamensah

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

W czasopiśmie samorządu terytorialnego Wspólnota opublikowano
ranking samorządów, biorąc pod uwagę wydatki na administrację samorządową w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Stary Sącz w tym
roku, po raz kolejny, znalazł się w ścisłej czołówce „Najtańszego samorządu w Polsce".
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Krogulecki "ślimak"
z nagrodami

Wakacje dla posłów wiążą się z miesiącem sierpniem, tak
więc przełom czerwca i lipca był dla parlamentarzystów czasem intensywnej pracy. Poseł Marian Cycoń na progu wakacji uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach. Końcem
czerwca ważną uroczystością było nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Starego Sącza księdzu prałatowi
Alfredowi Kurkowi. Starosądecki parlamentarzysta uczestnicząc w sesji Rady Miasta i Gminy odbywającej się w budynku Sokoła powiedział m.in: To właśnie w Starym Sączu
narodziłeś się na nowo Księże Prałacie – do posługi wiernym jako Proboszcz, chociaż jako Kapłan pracowałeś tutaj już we wcześniejszych latach. Jakże trafnie wpisujesz się Dostojny Księże Prałacie w słowa Ojca
Świętego, który dalej mówi – Piękno ludzkie wyraża się w kulturze, w dziełach
kultury.”
Podczas 70. posiedzenia Sejmu RP odbywającego się w ostatnich dniach czerwca, poseł Marian Cycoń wystąpił z pytaniami w sprawie sytuacji socjalno - bytowej Romów. Pytania parlamentarzysta zadawał w Punkcie Informacji Rzecznika
Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz – sprawozdanie z rocznej działalności.
Warto przypomnieć, że poseł Marian Cycoń zasiada w sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Podczas tegoż posiedzenia Sejmu – parlamentarzysta złożył również oświadczenie dotyczące 80. rocznicy tragicznej śmierci
Bronisława Pierackiego – wybitnego polityka silnie związanego z Sądecczyzną.
W dniach od 9 do 11 lipca posłowie obradowali w Warszawie po raz kolejny.
Wówczas poseł Marian Cycoń zabierał głos kilkakrotnie, m.in. w sprawach dotyczących informacji bieżącej na temat działań podjętych przez Polskę w celu
wprowadzenia w życie postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczących osób niepełnosprawnych. Parlamentarzysta włączył się również w dyskusję dotyczącą senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. Podczas wspomnianego posiedzenia
Sejmu, poseł Marian Cycoń złożył również oświadczenie na temat walorów turystycznych Sądeckiego Parku Etnograficznego. 20 lipca poseł Marian Cycoń
wraz z posłem Mironem Syczem – przewodniczącym Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych i wojewodą małopolskim – Jerzym Millerem
uczestniczyli w Zdyni, w uroczystej inauguracji 32. Łemkowskiej Watry. Ostatnie dni lipca wiążą się z 72. Posiedzeniem Sejmu RP. Wówczas parlamentarzysta włączył się do debaty na temat rządowego projektu ustawy o ułatwieniu
wykonywania działalności gospodarczej. Poseł zabierał również głos podczas
omawiania obecnej sytuacji dochodowej osób utrzymujących się ze świadczeń
emerytalnych i rentowych. Parlamentarzysta pytał, czy parabanki, które są zagrożeniem dla społeczeństwa będą mogły próbować oferować emerytom usługi podobne do usługi odwróconego kredytu hipotecznego, oferowanego przez
uczciwe banki. Wiązałoby się to z zagrożeniem wyłudzeń na polskich emerytach
i rencistach. Parlamentarzysta złożył również oświadczenie promujące Sądecczyznę, jako region atrakcyjny dla turystów. W pierwszych dniach sierpnia poseł
Marian Cycoń wysłał do różnych resortów kilka ważnych interpelacji, między innymi do Ministra Zdrowia, Bartosza Arłukowicza, w sprawie zagrożenia możliwości rozprzestrzenienia się w krajach Europy wirusa Ebola, także w sprawie grupy osób określanej jako „wyzerowani przez NFZ”. Kolejna interpelacja została
wysłana do Ministra Administracji i Cyfryzacji, Rafała Trzaskowskiego, w sprawie cyfryzacji rejestru przedsiębiorców, następna do Ministra Edukacji Narodowej, Joanny Kluzik – Rostkowskiej – dotycząca uprawnień nabywanych przez
kierowników i opiekunów dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego, letniego
wypoczynku. Poseł Marian Cycoń wysłał również interpelację do Ministra Pracy
i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka – Kamysza, na temat dodatkowych
środków finansowych na realizację robót publicznych. Interpelacja została wysłana również do Ministra Środowiska, Macieja Grabowskiego, na temat przetwarzania śmieci.

2 lipca nowy punkt widokowy na
Wieży Kroguleckiej, okrzyknięty „ślimakiem” obserwowali i podziwiali
dziennikarze z prasy, radia i telewizji zaproszeni przez burmistrza Jacka Lelka na konferencję prasową
w plenerze.
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FOT. FACEBOOK

Z ławy poselskiej...

- Chcemy się pochwalić nową atrakcją
turystyczną w Gminie i zachęcić do odwiedzania miejsca wspaniale pokazującego nasz beskidzki krajobraz, warty
rozpropagowania w całej Europie - mówił Burmistrz Starego Sącza.
Nowy punkt widokowy od samego
początku przyciąga bardzo wielu turystów i jest pozytywnie komentowany
w Internecie. Miejsce, w którym pojawiła się platforma nie jest przypadkowe. Wola Krogulecka to najwyżej położna wieś w gminie Stary Sącz. Na
wysokości około 550 metrów n.p.m.
daje obserwatorowi bardzo szeroki kąt
widzenia na całą panoramę Beskidu
Sądeckiego, Dolinę Popradu, Mogielicę czy Pasmo Radziejowej. Budowa
wieży kosztowała 711 tys. zł. z czego
460 tys. zł. to dofinansowanie z Unii.
Pod samą wieżę można dojechać samochodem. Oprócz wieży widokowej
na szczycie Woli Kroguleckiej pojawiła się też infrastruktura towarzysząca.
Jest miejsce do grillowania, ławki, piaskownica dla dzieci, toaleta i miejsca
parkingowe. Droga na platformę została specjalnie oznakowana. Dodatkową
atrakcją powiązaną z wieżą widokową
jest organizowany przez burmistrza
Jacka Lelka fotograficzny konkurs facebookowy pn. Zrób sobie zdjęcie na
nowo wybudowanej platformie widokowej na Woli Kroguleckiej. Do wygrania są 3 nagrody miesiąca (po 200 zł.)
oraz nagroda główna – tablet. Łączna
pula nagród wynosi 1200 zł., a sam
konkurs trwa do końca września.
O zwycięzcach decyduje publiczność.
W lipcu nagrodę miesiąca otrzymała
Pani Monika, która uzbierała 407 lajków. Więcej informacji na Facebooku.
(WW)

Debata o bezpieczeństwie publicznym
30 lipca br. w Urzędzie Miejskim Starego Sącza odbyła się debata o bezpieczeństwie publicznym w gminie Stary Sącz, z udziałem komendanta Komisariatu Policji i burmistrza. W dyskusji uczestniczyli mieszkańcy, radni, przewodniczący zarządów osiedli oraz sołtysi.

fot. RLiPUM

WOJCIECH WALISZEWSKI

S

tatystyki popełnionych przestępstw na przestrzeni
ostatnich lat na terenie gminy Stary Sącz, Łącko i Podegrodzie, czyli obszarze podlegającym komisariatowi
w Starym Sączu, wykazują znaczny wzrost wykrywalności
sprawców przestępstw. Okazuje się, że aż 60% wszczętych postępowań została zakończona sukcesem. Odnośnie ilości przestępstw, to najbardziej newralgicznym
punktem w Starym Sączu jest osiedle Słoneczne (średnio
24 przestępstwa rocznie) oraz Cyganowice (średnio kilkanaście przestępstw rocznie). Prezentacja policyjnych statystyk zainicjowała burzliwą dyskusję o przypadkach zakłócania spokoju i łamania prawa w gminie Stary Sącz.
Uczestnicy spotkania podważali skuteczność sposobu
reagowania policjantów na akty łamania prawa oraz zasadność podejmowanych przez nich działań. W swoich postulatach domagali się efektywniejszych działań policji w celu
wyeliminowania dostępu do narkotyków na terenach przylegających do szkół. Według rozmówców, wysłanie w te rejony patrolu z psem o wyczulonym węchu na obecność narkotyków znacznie odstraszyłoby potencjalnych dilerów.
Krzysztof Pawlak, komendant komisariatu w Starym
Sączu i Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza wysłuchali
skarg starosądeczan związanych z notorycznym zakłócaniem ciszy nocnej przez grupki młodzieży m.in. na parkingu
przy Osiedlu Tysiąclecia oraz innych miejscach, gdzie młodzież wieczorami spożywa alkohol i głośno się zachowuje
zakłócając spokój okolicznym mieszkańcom.
Gospodarze spotkania zostali również poinformowani
o organizowaniu brawurowych wyścigów po ulicach Starego Sącza. - To stwarza olbrzymie niebezpieczeństwo –
zauważył jeden z uczestników spotkania. Pan burmistrz
uspokoił wszystkich mówiąc, że jeśli coś takiego ma miejsce, wystarczy delikatny sygnał, aby sprawdzono taki wy-

ścig na monitoringu. - Trzeba tylko pamiętać, że zapis z kamer jest utrzymywany jedynie przez dwa tygodnie, dlatego
tak ważne jest, aby o zdarzeniu niezwłocznie nas poinformować – dodał.
To co najbardziej niepokoiło uczestników spotkania to
brak szybkiej interwencji policji. Niektórzy będąc świadkami zdarzeń wzywali policję i musieli długo czekać na przybycie funkcjonariuszy. Komendant Krzysztof Pawlak tłumaczył, że komisariat w Starym Sączu ma pod swoją opieką
trzy gminy, co może czasami powodować opóźnienia w interwencji policji, ponieważ policjanci często zmuszeni są
pokonać dystans kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu kilometrów. - Należy pamiętać, że zawsze po otrzymaniu zgłoszenia patrol przyjedzie na miejsce zdarzenia – zapewniał.
Tym samym, komendant przestrzegł, aby nigdy nie podejmować interwencji na własną rękę.
Ponadto, zgromadzeni mieszkańcy apelowali o zwiększenie częstotliwości kontroli trzeźwości kierowców w centralnej części miasta, lepiej widocznych funkcjonariuszy oraz
o zero tolerancji dla nieprzyzwoitych zachowań w centrum
miasta.
Pod koniec spotkania podsumowano działania gminy na
rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Wspomniano tylko najważniejsze inwestycje takie jak: zainstalowanie nowych kamer w mieście, wymianę oświetlenia ulicznego oraz budowę chodników i ścieżek rowerowych. Obecnie
w Urzędzie trwają prace nad wprowadzeniem Centrum Powiadamiana SMS. - Poczucie bezpieczeństwa jest jednym
z ważniejszych oczekiwań społeczeństwa, a wysiłki gminy
muszą iść w takim kierunku, aby sprostać temu i innym
oczekiwaniom mieszkańców – konstatował burmistrz Jacek Lelek. Debaty o bezpieczeństwie, jeśli zajdzie taka potrzeba, będą odbywać się kilka razy w roku.
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INFORMACJE Z REGIONU
Nowy rok szkolny w gminie Stary Sącz

Pracowite wakacje w szkołach
W nowym roku szkolnym 2014/2015 we wszystkich gminnych szkołach podstawowych, gimnazjach oraz
szkole muzycznej naukę rozpocznie 2 414 uczniów czyli około 130 uczniów więcej niż w roku ubiegłym.

Jacka Lelka - burmistrza Starego
Sącza

W

tym roku wakacje w szkołach były bardzo pracowite.
Jak Pan ocenia zakres wykonanych robót?
Rzeczywiście, letni czas przerwy
w nauce wykorzystaliśmy bardzo intensywnie. W wielu szkołach zrealizowaliśmy potrzebne i długo oczekiwane inwestycje i remonty. W filii
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starym
Sączu wymieniliśmy kotłownię na
gazową, trwa wymiana pokrycia dachowego. W Barcicach wybudowaliśmy wielofunkcyjne boisko przyszkolne. W Skrudzinie i Gaboniu
powstały place zabaw w ramach
programu rządowego „Radosna
Szkoła”. Stara część budynku Zespołu Szkół w Przysietnicy została
poddana termomodernizacji. Całkowicie wymieniliśmy system c.o.
w szkole w Skrudzinie. Modernizujemy także kotłownię w Zespole Szkół
w Gołkowicach. Szkoła w Moszczenicy doczekała się wymiany podłóg
oraz malowania na piętrze. Sporo
więc się działo, ale dzięki temu od
pierwszego dzwonka dzieci i młodzież będą się uczyć w jeszcze lepszych warunkach. Dotyczy to także przedszkolaków z ulicy Staszica
w Starym Sączu. W tym budynku
wymieniliśmy wszystkie instalacje
wodno-kanalizacyjne oraz zmodernizowaliśmy łazienki.
Jak Pan ocenia gotowość naszych
szkół do przyjęcia szóstoklasistów?
Choć nie jestem entuzjastą tego
rozwiązania, jednak uczyniliśmy
jako Gmina, przy współpracy z Dy-
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fot. WOJCIECH WALISZEWSSKI

WOJCIECH WALISZEWSKI

rektorami Szkół wiele, aby najmłodsi pierwszacy czuli się u nas bardzo
dobrze. Skorzystaliśmy z programów "Radosna Szkoła" do budowy
placów zabaw przy szkołach. Dbamy o małą liczebność klas, w których nauczyciele mają szansę na
lepszy kontakt z dziećmi. Sale lekcyjne są bardzo dobrze wyposażone, nauczyciele przygotowani do
pracy.
Czy Urząd ma plany na dalszą modernizację placówek oświatowych
na terenie Miasta i Gminy?
Najbardziej pilną potrzebą jest
rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu w taki
sposób, aby mogły się tu w dobrych warunkach uczyć wszystkie
dzieci w klasach 1-6. Trzeba przyznać, że wysłużony budynek szkolny przy ulicy Kazimierza, w którym
dziś uczą się najmłodsze roczniki, nie spełnia dzisiejszych standardów i oczekiwań. Modernizacja
budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza objęła by także rozbudowę sali gimnastycznej. Trzeba pamiętać, że chociaż dzieci w szkole
jest mniej, jednak zajęć wychowania fizycznego znacznie więcej niż
kiedyś. Sprawdzamy także możliwość rozbudowy budynku szkolnego w Barcicach. Tam potrzebna
jest dobudowa 5 sal lekcyjnych, aby
dzieci i młodzież uczyli się na jedną
zmianę. Prace termomodernizacyjne oraz budowa kompleksu boisk
zaplanowana jest także przy gimnazjum w Starym Sączu.

Wzrost liczby uczniów nie jest skutkiem wyżu demograficznego, lecz faktem, iż we wrześniu 2014 r. do pierwszych klas szkół podstawowych razem
z siedmiolatkami pójdą obowiązkowo
wszystkie dzieci sześcioletnie urodzone w pierwszej połowie 2008 r. Pozostałe dzieci z tego rocznika będą
kontynuowały przygotowanie przedszkolne. Łączna liczba dzieci zrekrutowanych do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych jak
i w gminnym przedszkolu w Starym
Sączu w nowym roku szkolnym będzie
wynosiła około 340 przedszkolaków.
Wszystkich uczniów klas pierwszych
szkół podstawowych, z nowym rokiem
szkolnym obejmie nowa Ustawa tzw.
podręcznikowa. Od 1 września 2014 r.
uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Stary Sącz będą
się uczyć z książki pt. "Nasz elementarz". Elementarze będą dostarczone
do szkół do końca wakacji i wypożyczane uczniom z obowiązkiem zwrotu
po zakończeniu roku szkolnego. W następnym roku będzie z niego korzystać
kolejny rocznik pierwszoklasistów. Ponadto z dotacji celowej z budżetu państwa zostaną zakupione dla uczniów
klas pierwszych szkoły podstawowej
podręczniki do zajęć z języka obcego
oraz materiały ćwiczeniowe z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz
do języka obcego. Podręcznik do języka obcego będzie, tak jak elementarz,
wypożyczany uczniom z obowiązkiem
zwrotu, zaś materiały ćwiczeniowe zostaną przekazane uczniom bez obowiązku zwrotu po zakończeniu zajęć
w danym roku szkolnym. W przypadku
zniszczenia, uszkodzenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła będzie mogła
żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręcznika. Z roku na rok
sukcesywnie polepszane są warunki lokalowe i bytowe w jednostkach oświatowych gminy Stary Sącz. Oprócz wielu
inwestycji i remontów, środki finansowe przeznaczane są również na zakupy
nowoczesnych pomocy dydaktycznych
polepszających efektywność pracy dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

Odbudowa dróg gminnych

Z kroniki
policyjnej

I

Trwają prace na kilku odcinkach dróg gminnych w miejscowościach Gaboń, Łazy Biegonickie, Barcice, Gołkowice Dolne, Moszczenica Niżna, Myślec oraz Stary Sącz. Inwestycje są finansowane z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach programu Odbudowy Dróg po Powodzi oraz
Przebudowy Dróg Lokalnych.
Gmina przygotowuje się także do usuwania skutków tegorocznych klęsk żywiołowych. Konieczna jest naprawa uszkodzonego mostu w Skrudzinie do osiedla „Zapasiecze”, mostu na tak zwanej drodze „na Zaporę” i mostu w Przysietnicy „Za Potokiem” oraz przepust pod drogą do Marduły w Moszczenicy
Wyżnej. Gmina otrzymała w sumie 5 mln zł. dofinansowania do realizacji powyższych zadań. W ramach tych środków gmina odbuduje około 5,3 km dróg,
wybuduje 4 km chodników oraz 2 km ścieżki rowerowej oraz odbuduje trzy mosty. Oprócz tego współpracuje z powiatem nowosądeckim w celu remontu dróg
powiatowych, gdzie wspomaga inwestycje, przede wszystkim budowy chodników. Takie rozpoczną się wkrótce w Skrudzinie i Moszczenicy Niżnej. Również zgodnie z zapowiedzią Zarząd Dróg Powiatowych przy współfinansowaniu
gminy realizuje odcinek ul. Węgierskiej w ramach którego jest odbudowywana nawierzchnia drogi, jak również wykonywane odwodnienie, chodnik i przepust rowu lipskiego. Natomiast w ramach współpracy z GDDKiA realizowana
jest sygnalizacja świetlna na drodze krajowej - skrzyżowanie z ul. Cyganowicką
oraz remont chodnika na odcinki 200 metrów Stary Sącz w kierunku Barcic.
Gmina realizuje zadania w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. Zawarta została umowa z firmą Tauron, w ramach której na terenie gminy wymienionych
zostanie ponad 700 lamp, a całe oświetlenie uzupełnione o trzysta kolejnych.
Modernizacja oświetlenia podniesie komfort życia mieszkańców i bezpieczeństwo pieszych. Ponadto gmina przebudowuje trzy skrzyżowania dwa w Gołkowicach Dolnych i jedno w Starym Sączu. Przedstawione zestawienie potwierdza
duże zaangażowanie w poprawę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stary
Sącz, a wartość realizowanych przedsięwzięć przekroczy 10 mln złotych. (WW)

fot. ARCHIWUM

fot. KAZIMIERZ GIZICKI

ntensywne działania
policjantów Komendy
Miejskiej Policji w Nowym Sączu zaowocowały zatrzymaniem dwóch młodych starosądeczan, którzy posiadali
znaczne ilości środków odurzających,
jak również zajmowali się ich rozprowadzaniem. W efekcie działań policjantów obaj dilerzy trafili do aresztu,
a teraz odpowiedzą za swoje czyny.

3 lipca policjanci sądeckiej komendy
w miejscu zamieszkania 19-letniego mieszkańca Starego Sącza ujawnili przyrządy służące do porcjowania narkotyków oraz zabezpieczyli m.
in. woreczki z suszem roślinnym ze
zwitkami folii aluminiowej, wewnątrz
których również znajdował się susz
o łącznej wadze ponad 56 gramów.
Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli dwa krzewy konopi indyjskiej,
jak również laptop, tablet, kilkanaście telefonów komórkowych, kilka
zestawów startowych, pałki teleskopowe i pieniądze. W efekcie mężczyzna został zatrzymany i usłyszał
zarzuty. Drugi ze starosądeckich dilerów wpadł 9 lipca w Piwnicznej-Zdroju. Tam podczas przeszukania jego
odzieży, policjanci znaleźli woreczek
foliowy z zawartością suszu roślinnego. W miejscu zamieszkania 18-latka
funkcjonariusze ujawnili m. in. ponad
11,5 grama suszu ziela marihuany,
wagę elektroniczną, woreczki strunowe oraz kastet i kominiarkę. Policjanci zwrócili się z wnioskiem do prokuratury o zastosowanie wobec obu
mężczyzn środka zapobiegawczego
w postaci tymczasowego aresztu na
okres trzech miesięcy. Sąd przychylił
się do tego wniosku i jego decyzją podejrzani najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Zgodnie z zapisami
Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za popełnione przestępstwa starosądeczanom grozi do 10 lat więzienia. (WW)
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Trąba powietrzna
14 sierpnia nad Starym Sączem przeszła trąba powietrzna. Najbardziej
ucierpiały budynki i infrastruktura przy ul. Partyzantów i Węgierskiej,
a także rejon dworca kolejowego. Siła wiatru była tak duża, że zerwała
dachy z dziesięciu budynków w Starym Sączu i w Moszczenicy. Zadaszenia na innych poważnie uszkodziła.

fot. IGA MICHALEC, RYSZARD KUMOR, PSP NS

Ekonomia i Pieniądze

Trąba powietrzna przeszła nad Starym Sączem w nocy, dzięki czemu
uniknięto większych strat i ofiar w
ludziach. Niszcząca wichura szła pasem nad ul. Partyzantów, ul. Węgierską, koło nadleśnictwa i w rejonie ołtarza. Wystarczyło kilka minut, aby
dziesięć budynków zostało pozbawionych dachu.
Na zniszczonych przez żywioł terenach pracowali wspólnie z mieszkańcami strażacy Państwowej Straży Pożarnej i ratownicy wszystkich jednostek
OSP z terenu gminy. Gmina Stary Sącz
oszacowała wstępnie straty, jakie wyrządziła trąba powietrzna. Szkody w samych budynkach, które zostały uszkodzone obliczono na ponad pół miliona
złotych. Burmistrz Starego Sącza Jacek
Lelek uważa, że nie jest to ostateczna
kwota. - Takich zniszczeń w naszym
mieście nie pamiętam. Tego po prostu
nie da się opisać. Uszkodzonych zostało w sumie 18 budynków mieszkalnych,
8 budynków gospodarczych i 4 budynki usługowe – powiedział burmistrz
Starego Sącza, Jacek Lelek. (WW)

O G Ł O S Z E N I E O  L I K W I D A C J I  Stowarzyszenia Polska w Europie

Likwidator Stowarzyszenia Polska w Europie informuje, iż na podstawie uchwały Walnego Zebrania nr 1/WZ/2013 z dnia 15
listopada 2013 roku. Stowarzyszenie postawione zostało w stan likwidacji w wyniku której podmiot ten zostanie rozwiązany
i wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego. Powodem likwidacji jest nie podjęcie przez Stowarzyszenie realizacji celów statutowych. Likwidatorem Stowarzyszenia wyznaczony został: Adrian Wiśniewski. Wszelkie informacje związane z prowadzoną likwidacją udzielane są pod nr telefonu: 782 060 595 W dniu 15.08.2014 o godz. 1700 w Starym Sączu, przy ul. Partyzantów
54F, planowane jest walne zebranie członków, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie sprawdzania z likwidacji oraz podjęcie
uchwały w przedmiocie zakończenia postępowania likwidacyjnego. Adrian Wiśniewski - Likwidator
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fot. KAZIMIERZ GIZICKI

Mieszkańcy Starego Sącza mogą już w pełni korzystać z kompleksu
wodnego Stawy. W upalne dni nie brakuje tu amatorów kąpieli wodnych i słonecznych.

Dzięki środkom z Unii Europejskiej
na „Stawach” powstało kąpielisko
z prawdziwego zdarzenia, 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 odpoczyn-

ku: miejsca do grillowania, boisko
do siatkówki i plac zabaw dla dzieci.
Kiedy tylko temperatura przekroczy
20 stopni, teren wokół „Stawów” zapełnia się plażowiczami.
- Widać, jak takie miejsca są potrzebne, jak są atrakcyjne, jak bardzo przyciągają ludzi. Mamy dużą
satysfakcję, że udało nam się doprowadzić projekt do końca. Z drugiej
strony jest też pewna obawa, aby nie
stać się ofiarą własnej popularności,
bo taka liczba ludzi to duża odpowiedzialność – mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.
Przy „Stawach” powstał ogródek gastronomiczny. W przyszłości ma także pojawić się pole biwakowe, camping i miejsce dla kamperów. Obok
tego wybudowane będzie pomieszczenie socjalne z sanitariatami i toaletami. (KBZ)

Sądecczyzna
- super region
Stary Sącz połączył siły z Muszyną
Piwniczną, Łabową, Rytrem i Krynicą. Decyzją starosądeckich radnych, Stary Sącz przystąpił do Związku Międzygminnego „Perły Doliny
Popradu”.

FOT. MARCIN ROLA

Starosądeckie Stawy
strzałem w dziesiątkę

Zrzeszający do tej pory cztery gminy związek, chce zamienić Sądecczyznę w swoisty subregion turystyczno uzdrowiskowy. Utworzenie wspólnego
frontu pozwoli podejmować skuteczne
działania na rzecz szybszego i bardziej
kompleksowego rozwoju gospodarki turystycznej, usług uzdrowiskowych
ale także promować kulturę i tradycję
regionu. (WW)

Dobiegają końca prace związane z budową kanalizacji sanitarnej, finansowanej
z Funduszu Spójności. Wspólnie z Sądeckimi Wodociągami
gmina realizuje budowę
kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stary Sącz, Barcice, Barcice
Dolne, Łazy Biegonickie. Natomiast
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowana jest kanalizacja
w Barcicach Dolnych, Barcice (Podsapieniec) i części Przysietnicy.
- W ramach inwestycji zostało wykonane 54,7 km kanalizacji za 48,6 mln
złotych. Obecnie trwa odbiór techniczny i procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W ramach Projektu pn. „Rozbudowa wodociągów
i kanalizacji w Gminie Nowy Sącz
i Stary Sącz” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Sądeckie Wodociągi realizują budowę
kanalizacji i wodociągu w Przysietni-

fot. KAZIMIERZ GIZICKI

Nowe zadania w gospodarce ściekowej

cy. Wartość realizowanej inwestycji
wynosi 13 mln złotych. W jej ramach
zostanie wykonane 15 km wodociągu
i kanalizacji w Przysietnicy, zbiornik
wyrównawczy w Skrudzinie wraz z wodociągiem w Skrudzinie (Dział) oraz
Moszczenicy Wyżnej (Gaj). Również
gmina przygotowuje dokumentację
na budowę kanalizacji w Starym Sączu w kierunku ul. Partyzantów i Piłsudskiego oraz przyległych ulic. Prace
budowlane ruszą w przyszłym roku mówi Kazimierz Gizicki, zastępca burmistrza Starego Sącza.
Przygotowywane są również procedury przetargowe na przygotowanie do-

kumentacji projektowej na budowę
kanalizacji Mostek, Gołkowic Dolnych
i Gołkowic Górnych, Skrudziny i Gabonia, jak również Moszczenicy Niżnej
i Moszczenicy Wyżnej. Jak podkreśla
wiceburmistrz Kazimierz Gizicki, gmina Stary Sącz budując kanalizację
w ciągu ostatnich lat zrobiła olbrzymi krok w kierunku uporządkowania
gospodarki ściekowej. Chcąc zakończyć realizację inwestycji w obszarach
o dużej koncentracji mieszkańców na
kilometr sieci, należy jeszcze wykonać
około 43,5 km sieci, której koszt szacowany jest na około 40 mln złotych dodaje Kazimierz Gizicki. (WW)
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Bieszczadzki wyjazd

fot. ARCHIWUM OPS

15 lipca uczestnicy projektu „Czas na aktywność w Grodzie Kingi” organizowanego przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Starym Sączu wzieli udział w wycieczce integracyjno – kulturalnej. Tym razem celem wyjazdu
były Bieszczady. Początek podróży wyznaczała płyta starosądeckiego rynku, gdzie o godzinie 600 rano zorganizowano zbiórkę. Pogoda dopisywała, podobnie jak humory.

Bieszczady pomimo względnie bliskiej odległości nie cieszą się dużym zainteresowaniem wycieczkowiczów – takie wnioski można było
usłyszczeć wśród uczestników podczas podróży autokarowej. Z tym
większym zainteresowaniem oczekiwano przyjazdu w te owiane legendą góry.
W pierwszej kolejności zwiedzono
Hutę Szkła Artystycznego w Rymanowie. Właściciel zakładu przedstawił
historię powstania firmy oraz organizację pracy. Następnie grupa wzięła
udział w pokazie, w którym zademonstrowano jak z gorącej masy szklanej formuje się fantazyje kształty
przedmiotów użytkowych, ale także
postacie ludzi czy zwierząt. Niektórzy uczestnicy sami spróbowali swoich sił w tym niełatwym fachu. Obej12 wrzesień - październik 2014

rzano także bogatą
galerię prac, które
trafiają na światowe wystawy, osiągając bardzo wysokie
ceny. Wizyta w hucie
była ciekawą lekcją
przedsiębiorczości
i inicjatywy w rozwijaniu własnych pasji.
Kolejnym etapem podróży była zapora wodna w Solinie. Należy przyznać, że rozmach budowli budził podziw. Jest ona ogromna, podobnie
jak parametry, które ją opisuja. Na
wstępie krótki film pozwolił zapoznać
się jak zaporę budowano i w jaki sposób działa elektrownia. Następnie
po krótkim spacerze u podnóża zapory w skwarze sięgającym ponad
30 oC., trafiliśmy do jej wnętrza, a dokładnie do tuneli, zwanych galeriami, biegnącymi wzdłuż budowli. Tutaj
z kolei było bardzo chłodno – tylko
5oC. i wilgotno, choć jak nas zapewniano, „tama przecieka, ale wszystko jest w granicach normatywnych
parametrów”.
Po zimnych galeriach nadszedł
czas na koronę zapory, co po klaustofobicznych przeżyciach w jej wnę-

trzach, było miłą odskocznią, chociaż
tutaj co poniektórych dręczył, z jednej strony, lęk wysokości (ponad 80
metrów od podnóża do korony tamy),
a z drugiej strony – lęk przed głębią
wodną. Cóż, przeżyć było co niemiara. Na szczęście emocje studził godzinny rejs statkiem spacerowym
po Jeziorze Solińskim. Z pokładu podziwiano piękne widoki okolicznych
wzgórz oraz masy turystów wypoczywających nad brzegami Soliny,
a brzegów tych jest aż 150 km.
Uwieńczeniem dnia był obiad
w Ustrzykach Dolnych, gdzie serwowano wyborne dania regionalne. Po
obiedzie odbył się pokaz zdjęć Mariusza Strusiewicza, uznanego fotografa fauny i flory bieszczadzkiej.
Wycieczka bieszczadzka była bardzo ciekawym doświadczeniem dla
uczestników projektu „Czas na akytwność w Grodzie Kingi”. Zwiedzono
wiele ciekawych miejsc, spotkano ludzi, którzy osiągneli życiowy i zawodowy sukces robiąc rzeczy, które są
ich pasją. Z tych względów spotkanie
to było bez wątpienia ważnym wydarzeniem integracyjno – kulturowym,
a także inspiracją do budownia własnych ścieżek kariery. (FT)

Dom Pogwizdów z Gabonia gotowy

W

Starosądecka dwulatka
Starosądecka fundacja "Będzie
Dobrze" obchodzi drugą rocznicę
swojej działalności.
Podczas dwóch lat działalności udało się zorganizować mnóstwo ciekawych imprez i wiele przedsięwzięć.
Wciąż zbierane są plastikowe nakrętki. Do tej pory udało się zebrać
około 3 ton. Cykliczne akcje fundacji to: "Pomagam z miłości", zbiórka
w szkołach - "Złotówka dla zdrówka",
a także listopadowe koncerty charytatywne dla podopiecznych. Do

tej pory udało się zebrać ponad 12
tys. zł, które fundacja przekazała
podopiecznym.
- Jesteśmy małą, lokalnie działającą fundacją - mówi prezes fundacji
Anna Pych - do wszystkiego dochodzimy powoli i z pomocą ludzi dobrej woli. Dziękujemy za wsparcie
wszystkim mieszkańcom Starego
Sącza i nie tylko, burmistrzowi Jackowi Lelkowi, przewodniczącej Rady
Miejskiej, Ewie Zielińskiej za ciągłą
pomoc, sponsorom za dobre serca,
wolontariuszom za zdolność współczucia i prosimy o jeszcze. Fundacja
planuje rozwój wolontariatu, działalność na rzecz rozwoju młodych talentów, a także dalszą działalność
dla wspólnego dobra. - To szczegól-

fot. ARCHIWUM FUNDACJI

A to ciekawe...

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI/Arch. ZK NS

ykończona kuchnia i łazienka,
kotłownia i spiżarka, ale przede
wszystkim kolorowe pokoje dla czterech dziewczynek. Dzięki wielu ludziom dobrej woli, Zakładowi Karnemu z Nowego Sącza i Stowarzyszeniu
„Piękne Anioły” Aurelia, Sara, Lilia
i Arkadia oraz ich mama mają prawdziwy dom.
Rodzina Pogwizdów mieszkała
w domu, a właściwie w budynku, zaadaptowanym na cele mieszkalne,
bez ogrzewania, w bardzo złych warunkach. Dom wymagał sporych remontów. Do pani Ani zgłosiło się Stowarzyszenie „Piękne Anioły”. To grupa
znajomych, którzy swój wolny czas
poświęcają na działania mające na
celu remontowanie pokoi dzieci z rodzin najuboższych, wielodzietnych
i dysfunkcyjnych. Stowarzyszenie do
współpracy zaprosiło sądeckie firmy
i instytucje, które chętnie włączyły
się w akcję. Były to: F.U.H. Rolbud Instal Bożena Zbozień, „Wiśniowski” sp.
z o.o. S.K.A, HyndroInstal Krzysztof
Cebula, Z.P.H.U. Gardbis Marian Wiśniowski, F.U. Eko-Rem-Bud Jan Cabak, MGOPS Stary Sącz, F.U.H. „Rolbud” Zofia i Władysław Sychowscy,
a także Tikkurila i Barwa. Rodzina Pogwizdów otrzymała również zestaw
komputerowy z dostępem do Internetu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz”
współfinansowanego przez Unię Europejską, a realizowago obecnie przez
Urząd Miejski w Starym Sączu. (WW)

ny rok - dodaje Anna Pych. Staramy
się o status Organizacji Pożytku Publicznego i mamy nadzieję na jeszcze większe zaufanie nie tylko lokalnej społeczności. (WW)
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fot. RYSZARD KUMOR

PANORAMA SOŁECTW
GMINY STARY SĄCZ cz. III
Osiedle Północ
Ten rejon Starego Sącza jest tworem młodym, w stosunku
do historycznego centrum miasta. Osiedle zaczęło powstawać na początku lat 70 – tych, kiedy rozpoczęto budowę nowych domków jednorodzinnych, na dawnych polach uprawnych. Na obszar przeznaczony do zabudowy, udało się je
przekształcić, kiedy naczelnikiem lokalnej administracji był,
nieżyjący już Stanisław Mirek. Własne posesje zaczęli realizować zarówno rodowici starosądeczanie, jak też ludzie napływowi, z innych rejonów nowosądecczyzny i ówczesnego
województwa krakowskiego. Z relacji obecnego przewodniczącego zarządu osiedla, a także radnego starosądeckiego
samorządu, Mariana Lisa wynika, iż decyzja o przeznaczeniu
tych terenów pod zabudowę, była pierwszym istotnym aktem prawnym, dotyczącą rozwoju aglomeracji. Po II wojnie,
utworzono tylko jedno osiedle o zabudowie wielorodzinnej,
na dawnej targowicy, noszące nazwę Tysiąclecia. Była więc
to decyzja, która istotnie zaważyła na przyszłym wyglądzie
urbanistycznym miasta.
Kiedyś, w zamiarze „potężna” dzielnica, jest dziś siedliskiem
ludzi starszych, samotnych. Mieszka tu około 800 osób, za to
spore grono młodych wyjechało zagranicę w poszukiwaniu warunków do życia. Spokojny zakątek odwiedzają z okazji świąt
lub wydarzeń rodzinnych. Osiedle posiada niezbędną do nowoczesnego życia infrastrukturę komunalną. Gazyfikację przeprowadzono w latach osiemdziesiątych. Budowę wodociągów
podjęto z początkiem kolejnej dekady, a na czele komitetu zajmującego się inwestycją stał właśnie Marian Lis. W tym okresie udało się całkowicie zakończyć oba wspomniane przedsięwzięcia. Dzielnica ma praktycznie kompletną infrastrukturę
komunikacyjną. W ramach sieci dróg osiedlowych należy przeprowadzić kapitalny remont ul. Romana Cesarczyka, która istnieje już ponad 30 lat i wymaga stosownej naprawy, zgodnie
z przewidywanymi obecnie standardami technologicznymi.
Burmistrz Miasta i Gminy, Jacek Lelek przewiduje podjęcie
prac remontowych w najbliższym czasie.
Mieszka się tu cicho i bezpiecznie, a nieliczne zakłady usługowo-produkcyjne nie są uciążliwe dla sąsiadów. Mimo pozornego spokoju, nie brak na osiedlu wydarzeń świadczących
o inicjatywach prospołecznych lokalnego samorządu, a także
przychylności władz Miasta i Gminy do rozwiązywania ludzkich
problemów, czynienia zadość zgłaszanym postulatom i inicjatywom. Niedawno, zakończono budowę fragmentu chodnika
dla pieszych przy ul. Braterstwa Ludów, o długości ponad 400
m., którego pierwszy odcinek powstał jeszcze za czasów burmistrza Mariana Cyconia. Jesienią 2013 r., obecny burmistrz
Jacek Lelek przekazał w użytkowanie mieszkańcom kolejny
chodnik, przy ul. Ady Sari, której to inwestycji oczekiwano na
14 wrzesień - październik 2014

osiedlu i w mieście dość długo. Brak trotuaru stanowił pewną
dolegliwość dla poruszających się tym szlakiem pieszych.
Nieco wcześniej, nawierzchnię chodników i jezdni wymieniono przy ulicach Jana Czecha i Radosnej. Podobny remont
przeprowadzono również na ul. Braterstwa Ludów i wspomniane szlaki są całkowicie zdatne do eksploatacji przez długie
lata. Osiedlowe drogi mają oświetlenie, które w roku bieżącym
zostało wymienione na nowocześniejsze, sodowe, bardziej
oszczędne. Dokonano również likwidacji uciążliwej sieci energetycznej średniego napięcia, biegnącej przez osiedle. Wymieniono niezwykle awaryjny transformator na nowoczesny, spełniający wszelkie wymogi techniczne.
Czego potrzeba mieszkańcom dzielnicy? Przewodniczący
Marian Lis sugeruje, aby remontując ul. Romana Cesarczyka,
gdzie każdego roku po okresie zimowym pęka asfalt, dokonano również przeglądu tamtejszej nitki kanalizacyjnej, funkcjonującej już od dość dawna. Decyzja w tej sprawie zapadła
już w starosądeckim magistracie i poczyniono wstępne prace zmierzające do udrożnienia rur odpływowych. Korzystający
z tej drogi czekają na wymianę starych płyt chodnikowych, na
nową nawierzchnię, z długoletnia gwarancją użytkową. Pracami remontowymi należy objąć remizę Ochotniczej Straży Pożarnej, jednej z najstarszych jednostek na Ziemi Sądeckiej,
pełniącej całodobowe dyżury przeciwpożarowe i na wypadek
klęsk żywiołowych.
– Wiele już zrobiono w tym zakresie – stwierdza Marian Lis,
ale przebudowy wymaga klatka schodowa, ze stromymi stopniami prowadzącymi do górnych pomieszczeń, gdzie odbywają
się głosowania podczas wyborów parlamentarnych i samorządowych. Wejście to jest niebezpieczne i uciążliwe szczególnie
dla ludzi starszych. Strażaccy druhowie sugerowali, aby dobudować dodatkową część obiektu i tam usytuować nowe wejście. W ten sposób udałoby się powiększyć pomieszczenie na
górze, bowiem na osiedlu brak jest sali umożliwiającej realizowanie przedsięwzięć o charakterze społecznym. Warto przy
okazji zauważyć, że siedziby innych jednostek OSP w gminie
wyglądają dużo lepiej niż tej, w Starym Sączu, najbardziej operatywnej w regionie. Młodzież garnie się do strażackich struktur, chętnie uczestniczy w szkoleniu bojowym, ale narzeka na
brak zaplecza, które można wykorzystać na zawodowe spotkania albo towarzyskie imprezy integracyjne, motywujące do lepszej pracy, wysiłku na rzecz ochrony współmieszkańców.
- Osiedle funkcjonuje w ramach całości aglomeracji miejskiej
– dodaje przewodniczący. Nie prowadzimy odrębnej, ograniczonej jedynie do granic dzielnicy działalności. Wychodzimy
z założenia, że wydarzenia, jakie się u nas odbywają dotyczą
i obejmują całą społeczność. Dlatego ostatnio, o problemach
społecznych, przedsięwzięciach ekonomicznych i kulturalnych
rozmawialiśmy w gronie kolegów z osiedli Zachód i Śródmie-
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ście, wspólnie musimy je rozwiązywać. Ulubionym miejscem
spotkań mieszkańców miasta, placówką, chętnie odwiedzaną
z racji odbywających się w niej wydarzeń, jest niewątpliwie starosądecki „Sokół”, odremontowany i przebudowany z inicjatywy byłego burmistrza, Mariana Cyconia. Taki obiekt i taka instytucja była i będzie niezwykle potrzebna w grodzie Świętej Kingi,
odwiedzanego coraz chętniej przez przybyszów z kraju i zagranicy. - W minionych 20 latach w Starym Sączu zaszły ogromne
zmiany, zarówno w wyglądzie miasta, jak i świadomości jego
obywateli. Jesteśmy wszak Europejczykami. Oprócz wspaniałego „Sokoła”, mamy przecież jedyny taki w Europie zabytkowy rynek, odnowiony, odrestaurowany, zachwycający swoim wyglądem. Perłą turystyczną jest klasztor sióstr klarysek,
wyremontowany za środki z budżetu państwa, przy pozyskaniu których pomógł nam wtedy Leszek Zegzda. Wspieraliśmy
wówczas wszyscy tę inwestycję, ja również wraz z przyjaciółmi,
moimi wychowankami ze starosądeckiego liceum, rozproszonymi po całym świecie, zebraliśmy i przekazali siostrom kwotę
70 tysięcy złotych. Czyniliśmy to ze świadomością, że uczestniczymy w niezwykle ważnym, historycznym przedsięwzięciu.
Staram się pomagać zakonnicom w aprowizacji, moi dawni
uczniowie, dziś przedsiębiorcy w branży spożywczej, czy owocowo-warzywnej, na moją prośbę przekazują im własne wyroby, szczególnie w okresach świąt i religijnych uroczystości.
Mam satysfakcję, że przysłużyłem się memu rodzinnemu miastu. Wspólnie z burmistrzem Cyconiem przywróciliśmy młodzieży słynny przez lata klub „Omen”, jestem również współpomysłodawcą budowy sal gimnastycznych, wykorzystywanych
dziś przez młodych i starszych mieszkańców od rana do późnych godzin wieczornych. Kiedyś brakowało nam obiektów
sportowych, dziś są i służą społeczeństwu w utrwalaniu tężyzny fizycznej. Dobrze funkcjonuje klub sportowy „Sokół”, z usytuowanym obok placem zabaw. Niebawem, rozpocznie się budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1, które także służyć
ma całemu miastu. Życie sportowe kwitnie.
Niezwykle udaną inwestycją, dla najmłodszego pokolenia
Starosądeczan, jest przedszkole, które powstało w rejonie
osiedla Słonecznego, piękny, nowoczesny obiekt spełniający
wymogi edukacyjne i wychowawcze. Osiedle ma też prywatną
placówkę tego typu, w dawnych budynkach Spółdzielni Handlowo – Produkcyjnej. To jeszcze nie w pełni zaspokaja potrzeby
w tym zakresie, ale umożliwia już znacznej grupie milusińskich
korzystanie z przedszkolnego dobrodziejstwa. Ważnym elementem naszego życia społecznego jest Centrum Pielgrzymowania, tu odbywa się wiele imprez religijnych i rodzinnych, jest
zaplecze gastronomiczne, hotel z parkingiem dla około 200
samochodów. Letnią ofertą dla łaknących wypoczynku i rekreacji są stawy rybne i kąpielisko w dawnych nadpopradzkich
żwirowniach. Teren zagospodarowany, oferujący usługi dla turystów jest atrakcyjną wizytówka miasta i gminy Stary Sącz.
Stamtąd, niedaleko jest na nowe targowisko, gdzie można zaopatrzyć się w świeże produkty nabiałowe, owoce, warzywa
oraz wyroby miejscowych artystów ludowych i rękodzielników.
- Ze smutkiem natomiast stwierdzam i myślę z wielkim rozrzewnieniem o upadku kolei, która kiedyś była siłą napędową
rozwoju miasta i okolicy. Dziś nic z tego nie zostało, sprzedano większość obiektów, a ponoć już niedługo, nawet dworzec
zmieni właściciela. Zaledwie kilka pociągów mija nasz stary
gród, gdyby nadeszły lepsze czasy, nie będą miały się gdzie
zatrzymać, żeby zabrać pasażerów. Mimo wszystko, kto przez
lata nie odwiedzał naszego grodu, zaskoczony jest jego nowym
wizerunkiem i propozycjami, jakie mieszkańcy mają dla przyjezdnych. Nasi obywatele to ludzie kulturalni, dbający o własne
posesje i wspólne dobro ogółu, dlatego żyje się tu spokojnie,
w miłej atmosferze - podkreśla Marian Lis

Osiedle Słoneczne
Marek Sekuła mając 37 lat jest najmłodszym wiekiem radnym Rady Miejskiej. Już w wieku 25 lat został wiceprzewodniczącym zarządu osiedla Słonecznego, zaś wiceprzewodniczącym jest od 10 lat. Zna dobrze problemy tego największego,
bo liczącego ponad 1600 osób osiedla w Starym Sączu. Jest
człowiekiem bardzo aktywnym. Działa w Ochotniczej Straży
Pożarnej oraz w Towarzystwie Miłośników Starego Sącza.
Do największych swoich osiągnięć jako szefa zarządu osiedla
zalicza budowę placu zabaw dla dzieci oraz boiska sportowego,
które w tym roku pokryte zostało pianką poliuretanową. Jednakże
najbardziej sprawia mu satysfakcję oddanie do użytku świetlicy,
gdzie w aktywny sposób mogą spędzać popołudniowy czas dzieci i młodzież. - To było wspólne przedsięwzięcie – mówi Marek Sekuła. Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazała nam lokal
,a władze miasta wyasygnowały pieniądze na działalność świetlicy. Korzysta z niej obecnie ponad 50 dzieci i młodzieży. W związku z tym, że osiedle Słoneczne to w głównej mierze mieszkańcy
bloków, przewodniczący Sekuła na co dzień współpracuje z kierownictwem GSM. Dzięki tej współpracy wybudowano parkingi,
drogi przeciwpożarowe, alejki osiedlowe. - Osiedle Słoneczne to
moja mała ojczyzna, o którą muszę dbać – wyznaje.

Osiedle Śródmieście
Sławomir Szczepaniak, przewodniczący Zarządu Osiedla
Śródmieście z dumą podkreśla, że ma zaszczyt kierować zarządem najpiękniejszego osiedla w Starym Sączu. Ten zaszczyt spotkał go w 2007 roku, kiedy to mieszkańcy obdarzyli
go zaufaniem, powierzając mu tę funkcję. Jest także radnym.
Sławę przyniosła mu także funkcja dzwonnika z wieży bramnej klasztoru, gdzie codziennie nakręca XVI-wieczny zegar.
Sławomir Szczepaniak szczególnie angażuje się w działania
służące aktywnemu wypoczynkowi i uprawianiu sportu przez
młodzież. Stąd było jego duże zaangażowanie w budowę boisk
sportowych "Orlik 2012", placu zabaw dla dzieci, a nawet utworzeniu drużyny piłkarskiej "Harnasie Śródmieście". W związku
z tym, że to właśnie na jego osiedlu jest klasztor klarysek oraz
wjazdowa ulica do Starego Sącza, Jana Pawła II, duży nacisk
kładzie na bezpieczeństwo mieszkańców i pielgrzymów.
Stąd pomysł zainstalowania kamer internetowych, budowa
chodnika wzdłuż traktu św. Kingi, zainstalowanie świateł na
skrzyżowaniu ulic Sobieskiego-Odziomka-Daszyńskiego. Stara
się też o oświetlenie ulic wewnętrznych przy Jana Pawła II, budowę na tym osiedlu placu zabaw i skateparku i przede wszystkim nadanie tym osiedlowym ulicom nazw.

Osiedle Zachód
Czesław Majewski piastuje swoją funkcję przewodniczącego
zarządu osiedla Zachód od 12 lat. To właśnie do tego osiedla
należy Góra Miejska, gdzie w minionych latach zrobiono solidne porządki. Wybudowano taras widokowy, z którego rozciąga się znakomity widok na Stary Sącz i okolice. W tym osiedlu
urządzono park miejski przy ulicy Żwirki i Wigury. Nową nawierzchnię otrzymała ulica prowadząca do ośrodka zdrowia.
Pilną potrzebą było również pogłębienie rowów melioracyjnych, z których podczas ulewnych deszczy woda wylewała podtapiając budynki. W najbliższym czasie ulica Żwirki i Wigury
zostanie skanalizowana. Przy ulicy Stromej zainstalowane zostanie oświetlenie uliczne. Podobnie będzie także przy ulicy prowadzącej do komisariatu Policji Państwowej.
Jerzy Wideł
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Niecodzienna promocja gminy Stary Sącz w TVP

Jerzy Stuhr w Starym Sączu
WOJCIECH WALISZEWSKI

K

Ponadto, ujęcia zostały nakręcone
w Miasteczku Galicyjskim i Sądeckim
Parku Etnograficznym w Nowym Sączu. 29 lipca nagrano sceny w oberży
zaaranżowanej we dworze skansenu w
Nowym Sączu. Miasteczko Galicyjskie
pojawia się w spektaklu jako fragment
miasta, do którego przyjeżdża rewizor. Warto tutaj dodać, że i ratusz, który spłonął dwa wieki temu i miasto są
wiernymi replikami Starego Sącza.
Zdjęcia do spektaklu były kręcone
na przełomie lipca i sierpnia. Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza nie krył
swojego zadowolenia. To dla nas świetna promocja – przyznał Burmistrz. Nasze miasteczko będzie obecne w telewizji, co mam nadzieję, przełoży się
na jeszcze większe zainteresowanieturystów. Cieszył się, że w spektaklu
będzie można zobaczyć boczne uliczki Starego Sącz, które na pierwszy
rzut oka zdają się być mało atrakcyjne,
przez co niedoceniane. Według burmistrza Jacka Lelka spektakl ten będzie
swoistą podpowiedzią zarówno dla turystów jak i Starosądeczan do odkrywania Starego Sącz na nowo.
Scena finałowa została nakręcona
na płycie rynku, gdzie wybitni aktorzy
rozdawali swoje autografy. Napotkana turystka z gminy Gródek nad Dunajcem powiedziała: - Jestem właśnie
na krajoznawczej wycieczce zorganizowanej przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA z Nowego Sącza. Kto by przypuszczał, że będziemy
16 wrzesień - październik 2014

mieć tutaj aż tyle atrakcji. Jest bardzo sympatycznie. A to jest autograf
od Jerzego Stuhra!
Po ponad 45 latach od pamiętnego
spektaklu Jerzego Gruzy z Tadeuszem
Łomnickim w roli Horodniczego, w TVP
powstaje nowa inscenizacja sztuki rosyjskiego dramaturga i powieściopisarza Mikołaja Gogola. W obsadzie
wraz z Jerzym Stuhrem w roli głównej
znajdą się m.in. Zbigniew Zamachowski, Agata Kulesza, Krzysztof Globisz,
Piotr Cyrwus oraz debiutanci. Arcydzieło dramaturgii rosyjskiej opowiada
o hulace i uwodzicielu – Chlestakowie,
który trafia do prowincjonalnego miasteczka i dziwnym zbiegiem okoliczności zostaje wzięty za rewizora kontrolującego całą gubernię. Chlestakow
dobrze czuje się w swej roli i nie wyprowadza nikogo z błędu. Wręcz przeciwnie, czerpie garściami z gościnno-

fot. MARCIN MARCZYK

iedy w TVP zapadła decyzja o powstaniu spektaklu na podstawie
dramatu Mikołaja Gogola pt. Rewizor,
reżyserujący tę sztukę, Jerzy Stuhr
oraz jego ekipa filmowa udała się na
Sądecczyznę, gdzie rozpoczęła poszukiwanie plenerów. Odwiedzili Stary
i Nowy Sącz oraz Barcice. W Starym
Sączu zachwycił ich brukowany rynek,
restauracja „Marysieńka”, wnętrza i
podwórko Muzeum Regionalnego „Dom na Dołkach” oraz zabytkowe
ulice. W Barcicach przypadł im do gustu ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy, gdzie gościła 70-cio osobowa ekipa filmowa z Krakowa. Wszystkie te
miejsca zobaczymy w powstającym
obecnie obrazie.

ści władz miasteczka, które dwoją się
i troją aby zrobić na nim jak najlepsze
wrażenie i tym samym ukryć swoje niechlubne tajemnice.
Oprócz aktorów, udziałem w spektaklu mogą się także pochwalić starosądeccy właściciele bryczek, których
pojazdy pojawiają się podczas kluczowych scen. W trakcie przygotowań
do spektaklu producenci dotarli m.in.
do Aleksandra Radzika z Mochnaczki Wyżnej i zaproponowali mu udział.
- Od razu się zgodziłem i jestem z tego
bardzo zadowolony – przyznaje pan
Radzik.
Z ostatniej chwili. Producent obiecał, że premierowy pokaz dla mieszkańców z udziałem reżysera i członków ekipy realizacyjnej odbędzie się
w starosądeckim Sokole w dniu 18
października 2014 r.

Nowy Skwer Teresy
fot. RYSZARD KUMOR

Władysław Serwatowski

R

ada Miejska Starego Sącza wydzieliła w centrum miasta nowy skwer
z symbolicznym patronem Teresy Plata-Nowińskiej. Czy uformuje się w Polsce
elitarna liga skwerów odimiennych? Jak
uplasuje się nasz Skwer?
Czesław Niemen patronuje skwerowi
w Gdańsku, przy nowym Ratuszu; pisarz
i podróżnik Antoni Ossendowski w Milanówku; malarz-marynista Antoni Suchanek
w Gdyni, a aktorka Daria Trafankowska w Warszawie. Teresa Plata wywodziła się
sercem i rodem z Sądecczyzny, od urodzenia w Mostkach. Stary Sącz był miejscem
Jej dzieciństwa z wyraźnymi wpływami kultury góralskiej, w której tkwiła i do której
powracała. Kształciła się w Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem z patronem
Antonim Kenarem, rzeźbiarzem ornamentalistą. Tajemnice i kunszt sztuki poznawała w Liceum, które formowało sylwetki artystów rzeźbiarzy - Antoniego Rząsę
i Władysława Hasiora. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby. Od 1973 pracowała w ASP z prof. Gustawem Zemłą, a od 1996
prowadziła w ASP Pracownię Ceramiki. Swoją twórczością inspirowała studentów
i zachwycała dokonaniami zróżnicowaną publiczność. Patronkę nowego SKWERU
wcześniej podziwiano i nagradzano za kunszt rzeźbiarskiej bryły, za formy rysunkowe, które oglądane jako płaskie ukazują rzeczywistą głębię rzeźby oraz doskonałość i cierpliwość doskonałego profesora. Patronowanie Skwerowi zainspiruje, by
unikatowe już ceramiki Teresy-Plata stały się dostępne. Do poznawania i dotykania, podziwiania albo krytykowania, poznawania i nabywania w starosądeckim muzeum. Także w galeriach i sklepach odwiedzanych przez turystów. Patronka Skweru, której twórczość podziwiałem, pozostawiła rysunki finezyjnie konstruowane
umowną linią demarkacyjną, między formowaną bryłą jako kategorią masy, a pełną wolnościi swobody twórczej wypowiedzi. Rysunki i szkice profesor Platy radują
oko, w podobny sposób jak muśnięcie dłonią jej rzeźby elektryzują i magnetyzują dotyk. Rysunkowe linie Platy pokazują drogę do wszechstronnego zrozumienia
dzieła, czyli tego, co jest dostrzegane, ale również to, co pozostaje nienazwane
albo nierozpoznane. Szkice i rysunki prowadzą do poznania i rozumienia genezy,
istoty i architektury jej twórczości oraz funkcji rzeźb, które wymykają się refleksyjnej uwadze przy oglądaniu już ukończonej rzeźby.
Wyobrażam sobie, że Patronka Skweru z artystycznym dorobkiem stanie się magnesem i wywoła serie pytań o znakomitą artystkę i jej wrażliwość. Muzeum lub
Galeria w Rynku powinny dysponować stale wyświetlanym materiałem filmowym.
Dobry film zatrzyma turystów w Starym Sączu, z czego zadowoleni będą restauratorzy i właścicieli kawiarni. Ale, nie będą wracać, do Starego Sącza osoby, które nie
zobaczą w karcie restauracji ulubionych potraw Teresy oraz Jej słodkości w cukierniach. Patronka starosądeckiego Skweru była cenionym przez studentów pedagogiem w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Pracowni Rzeźby w Instytucie Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Toruniu. Tworzyła rzeźby kameralne i ceramiczne obiekty artystyczne i użytkowe. Jej prace są w zbiorach publicznych: Muzeum Brytyjskiego w Londynie, Instytut Balzaka w Paryżu, AIAP w Mediolanie, Pulchri Studio w Hadze i kolekcjach polskich, zagranicznych, państwowych,
publicznych i prywatnych. Jedna z rzeźb Teresy z brązu pt. "Pierwszy krok" była darem Rządu Polskiego dla Papieża Jana Pawła II, którą w 1996 roku w Skoczowie
wręczał ówczesny premier Polski, Józef Oleksy. Autorka o swoich utworach w brązie
i w ceramice mówiła, że zatrzymują czas jej impresji i pracy twórczej. Nadawała formie dzieł przestrzennych wizerunek, który wzbogacała zewnętrzną malaturą. Ten
kunsztowny zabieg techniczno-przemysłowy sprawiał, że rzeźby Teresy były przyjazne w postrzeganiu wzrokowym i przyjemne dla dotykającego. Taka atmosfera
z ławkami ma wyróżniać nowy SKWER. Przed laty, widziałem Teresy Nowińskiej cykle z brązu nazwane Drzewo życia. Przekonałem się, że Drzewa Teresy trwać będą
znacznie dłużej niż los każdej osoby. Sentencja renesansowego rzeźbiarza Michała
Anioła (1475-1564) iż dłużej przetrwa rzeźba żywa, którą dłoń z głazu twardego wyrywa, niż twórca, co go czas w popiół zamienia - sprawdzi się właśnie teraz.

Profesor Marian
Nowiński:

Pomysł
nadania
imienia śp.
Teresy Platy Nowińskiej jednemu ze
starosądeckich skwerów, narodził się dwa lata
temu, przy okazji rozmowy z Władysławem Serwatowskim. Po zakończeniu
dyskusji związanej z sympozjum, w której wróciła wspomnieniowo osoba śp.
Teresy Platy, pojawiła się propozycja
by nazwać jedną z ulic Starego Sącza
jej imieniem, pomysłodawcy Międzynarodowego Pleneru Malarskiego. Kolejne rozmowy odbywały się już z burmistrzem Jackiem Lelkiem. W trakcie
rozważań o miejscu i poszukiwań konkretnej ulicy, Burmistrz Starego Sącza
zasugerował, że łatwiejszym rozwiązaniem byłoby miejsce niezwiązane z ulicą. Uniknęlibyśmy wtedy wielu problemów związanych z załatwianiem
zmian formalnościowych mieszkańców danej ulicy. Zdecydowaliśmy się
na poszukiwanie miejsca związanego
z placem lub skwerkiem, gdzie można byłoby zorganizować stałą galerię
rzeźb Teresy.
Burmistrz Jacek Lelek wskazał obecny plac. Kilka rozmów poświęciliśmy
pracom Teresy, jak bezpiecznie je eksponować, czy pokazać oryginały czy
kopie, etc. Podjęliśmy w końcu decyzję (był to pomysł Piotra Nowińskiego, syna Teresy) by rzeźby (pięć sztuk)
wyeksponować obudowane przezroczystym materiałem plexi w formie
kapliczek. Ostateczna decyzja co do rodzaju wykorzystanego materiału została zmieniona na poliwęglan. Obecnie
na placu stoi konstrukcja eksponująca
rzeźbę z cyklu "Głowy człowieka ". Cykl
tych rzeźb przedstawia różne nastroje,
emocje i stany duchowe m.in. cierpienie, radość, uczucie zawodu i sukcesu
przeżywane przez człowieka. Rzeźby
są wykonane z gliny ceramicznej powleczone kolorową angobą (barwiona
glina ceramiczna) która została wypalona w temp. 1200 stopni w piecu ceramicznym w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, gdzie Teresa pracowała.
Następne rzeźby powinny być wmontowywane w plac systematycznie po
przygotowaniu obudowy. Całość pięciu
rzeźb powinna wzbogacić nastrój placu i być stałą galerią cieszącą oczy bywalców skweru i turystów.
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2 PANNONICA FOLK FESTIVAL

Muzyczne niebo nad Barcicami
W ostatni sierpniowy weekend, od czwartku do soboty, 28-30 sierpnia odbędzie się
2. Pannonica Folk Festiwal w Barcicach. To właśnie tutaj wymiesza się bałkański ogień z
karpacką nostalgią. Ten muzyczny tygiel w wykonaniu światowej sławy gwiazd muzyki
etno z Serbii, Węgier i Polski będzie ciekawym zakończeniem tegorocznych, letnich wakacji w gminie Stary Sącz.
WOJCIECH WALISZEWSKI

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

określone idee i wartości, na które my
patrzymy z pewnym sentymentem.

Na plenerowej scenie położonej na
łące nad Popradem zagrają takie
światowe gwiazdy world music jak
Boban i Marko Marković Orchestra
(Serbia), Besh o'droM (Węgry), wielokrotny uczestnik festiwalu w Guczy, Duvački Orkestar "Zlatna Jabluka" i nasze rodzime gwiazdy nuty
cygańsko-bałkańskiej - Čači Vorba
i góralski Jazgot.
O festiwalu, muzyce i kulturowych
inspiracjach opowiadają twórcy festiwalu: Urszula Nowak, Justyna Liszkowska, Piotr Trybalski i Wojciech
Knapik, dyr. Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu, który dopiero co
wrócił ze słynnego festiwalu folkowego w Gučy, rozsławiającego Serbię od
kilkudziesięciu lat.
Jaką muzykę można usłyszeć na Festiwalu Pannonica?
P.T.: Chcemy grać taką muzykę, która będzie się podobała i do tego będzie ambitna. Z muzyką z Pannonii,
czyli z historycznego regionu leżącego
między Sawą, a Dunajem jest tak, że
czuje ją każdy Słowianin: Polak, Serb,
Chorwat.
18 wrzesień - październik 2014

U.N.: Muzyka, która rozbrzmiewa
na Pannonice jest absolutnie muzyką z najwyższej półki. Wszyscy muzycy, których zaprosiliśmy cenią autentyzm, nie wstydzą się swoich korzeni
kulturowych. Wszyscy grają muzykę
wypływającą z ich serc, porywają autentyzmem. Muzyka z Bałkanów jest
tworzona na pograniczu wschodu i zachodu. Pomimo wielu różnic nadrzędną wartością dla nich jest to co sami
stworzą. Muzyka bałkańska jest wpisana w kulturę i tradycję tych narodów.
Czyli jest to muzyka, która łączy
ludzi...
J.L.: Tak. To co jest niesamowite w tym festiwalu to relacje uczestników. Pełna integracja, niezależnie
od wieku, płci czy ubioru. Nasz festiwal kształtuje w pewien sposób kulturę muzyczną, wrażliwość, poczucie
wspólnoty, człowieczeństwo. Chcemy
zaszczepić w ten sposób odczuwania
muzyki, że jesteśmy częścią tej samej
kultury.
PT.: Morał jest z tego taki, że z tą
muzyką nieodłącznie związane są

Co nas czeka w tym roku? Czy możecie wskazać 3 największe tegoroczne hity?
WK: Zacznę od największych atrakcji. Muzycznie czeka nas osiem koncertów w trzech dniach, wszystkie
bardzo starannie dobrane, z czego
połowa zespołów pochodzi z Polski.
Największym wydarzeniem niewątpliwie będzie sobotni koncert legendarnego już zespołu Boban i Marko
Marković Orkestar, kilkakrotnego mistrza złotej trąbki – najważniejszego wyróżnienia muzycznego w Serbii.
Będzie to jedyny ich koncert w tym
roku w Polsce. Na ich koncerty na
Bałkanach przychodzą wielotysięczne tłumy. Drugi moim zdaniem tegoroczny hit to węgierski zespół Besh
o droM. Ich muzyka łączy w sobie instrumenty ludowe i współczesne od
jazzu do muzyki świata ze szczególnym wpływem muzycznym tradycji
Transylwanii, żydowskich, tureckich,
armeńskch, rumuńskich, macedońskich i greckich. Są autorami specjalnego utworu w filmie Miklosa
Jancso Ostatnia Wieczerza. Trzeci
to polski zespół Sokół Orkestar, który jako pierwszy zespół spoza Bałkanów otrzymał drugą nagrodę na festiwalu w Gučy. W tym roku specjalnie
dla uczestników Festiwalu Pannonica zagrają w premierowym projekcie
„Sokół i kobiety” z Mają Sokorowską
i Pauliną Bisztygą.
P.T.: Chciałbym jeszcze do tego wyliczenia dodać polski zespół Jazgot.
Jest to grupa ambitnych polskich górali niezwykle uzdolnionych muzycznie, którzy zaprezentują na Pannonice nowy projekt góralsko - bałkański,
który w mojej ocenie może pomóc im
w międzynarodowej karierze.

fot. ARCHIWUM

Zachęcacie do tego, by przyjechać
z namiotem i zostać w Barcicach na
trzy festiwalowe dni. Jak planujecie
wypełnić czas pomiędzy koncertami
podczas tych trzech dni?
J.L.: Wioska festiwalowa będzie tętnić życiem praktycznie na okrągło. Będzie sporo warsztatów (m.in. serbskich,
macedońskich i bułgarskich tańców
w kole, warsztaty malowania na szkle,
wyrobu ekobiżuterii, gry na didgeridoo). Zaprosimy też aktywistów z inicjatywy „Hejtstop” walczących z mową
nienawiści w Internecie. Osobno będą
odbywać się animacje kulturalne dla
młodszych dzieci (zajęcia plastyczne,
robienie latawców, zabawy z ceramiką
i zabawy w teatrzyk). Przez trzy dni po
koncertach wyświetlać będziemy kultowe filmy dokumentalne o tematyce spokrewnionej z festiwalem, a w czwartkowy wieczór zapraszamy na etniczną
żywiołową dyskotekę „Guczodisko w
Stdole”. Będą też opowieści z wędrówek po nieoczywistych miejscach w Europie Południowej i Wschodniej. Będą
gry terenowe i biesiady. Planujemy też
wspólne wędrówki po Beskidzie Sądeckim z przewodnikiem. Czeka też wiele
turystycznych atrakcji: spływ pontonami i kajakami, czy rajd na wieżę widokową na Wolę Krogulecką.
P.T: Pannonica to uczta nie tylko dla
ducha, zadbaliśmy też o ciało. To tak
naprawdę stan umysłu. Cena trzydniowego karnetu (49 zł) zawiera również
miejsce na polu namiotowym w wiosce
festiwalowej. Samemu trzeba będzie
zapłacić za posiłki i niektóre nie wymienione wcześniej warsztaty; na przykład wędkarskie, gdy uczestnik zechce
usmażyć i zjeść złowioną przez siebie rybkę, czy warsztaty pszczelarskie
(trzeba będzie zapłacić za transport do
pasieki). To, że impreza jest płatna od

początku jest naszym świadomym wyborem. Naszym zdaniem tylko w ten
sposób można wykształcić wierną publiczność. A czy karnet jest drogi? Nim
ogłosiliśmy ceny, spytaliśmy naszych
sympatyków na Facebooku ile ich zdaniem będą kosztować karnety przy takim programie? Przeważały odpowiedzi w przedziale 150-250 złotych. Nikt
nie spodziewał się, że będą kosztować
mniej niż 100 złotych.
Jakie wartości chcecie przekazać
uczestnikom Festiwalu Pannonica?
W.K.: Robimy ten festiwal z tęsknoty
za pewnymi wartościami, które w dzisiejszym świecie są odstawiane na
margines, jak chociażby prawdziwa gościnność czy poczucie wspólnoty. Nie
powinniśmy odwracać się od wschodu
i od wartości, które są tam cały czas
obecne.
U.N.: Chcemy uwrażliwić uczestników
Festiwalu Pannonica także na sprawy
związane z ekologią i szacunkiem do
natury. Promujemy np. przyjazd transportem publicznym. Przy okazji dodam,
że cieszymy się, że Barcice mają 6 bezpośrednich połączeń autobusowych
z Krakowem.
P.T.: Promujemy także przedsiębiorczość, zwłaszcza lokalną. Cieszy nas,
że coraz bardziej lokalna społeczność
z Barcic włącza się w tę naszą muzyczną inicjatywę. Jedną z osób prowadzących warsztaty będzie trenerka z Barcic. W tym roku panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Barcic zaoferują swoje wypieki. Będzie można też kupić regionalne miody i ryby. W okolicy powstał już
zespół, który gra bałkańską i karpacką muzyką. To wszystko niezmiernie
nas cieszy i daje energię do dalszych
działań.

Informacje
organizatorów:
Miejsce festiwalu:
Barcice nad Popradem k/Starego
Sącza
Karnet:
49 zł na cały festiwal (https://ekobilet.pl/ckis) i w czasie Festiwalu.
Można zakupić również bilety jednodniowe (czw 12 zł, pt 18 zł, sb
30 zł).
Serwis festiwalu:
http://pannonica.pl
Kontakt w sprawie akredytacji:
kontakt@travelbrain.pl
Materiały dla mediów: http://pannonica.pl/media/
Organizatorem festiwalu jest:
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady
Sari w Starym Sączu, w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ziem
Górskich
Współorganizatorzy:
Starosądecka Fundacja Kultury,
Agencja TravelBrain.pl
Sponsor główny: Kraków Airport,
Partnerzy medialni: Kurier Starosądecki, Sądeczanin, Radio Kraków,
Etnosystem.pl, Folk24.pl, Pismo
Folkowe Gadki z Chatki, TS Dobry
Tygodnik Sądecki, Folk OFF, Magazyn Podróżników TamTam, Fotografwpodrozy.pl, Radio Rzeszów
Przyjaciele: Stowarzyszenie Folkowisko, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, miasto Obrenovac,
Centrum Węgierskie w Krakowie,
Powiat Nowosądecki, Manufaktura Sanok.
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Informacja Turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej w Starym Sączu poleca

Spływy
Popradem
MARCIN ROLA

S

Rzeka Poprad jest jedną z najpiękniejszych rzek górskich. Łączy dwa kraje: Słowację i Polskę. Powstaje w słowackiej części Tatr Wysokich. Poprad
ma długość około 167 km, z czego ponad 100 km znajduje się na Słowacji,
31 km stanowi granicę polsko-słowacką, a 31 km leży w Polsce. Poprad jest
spławny dla kajaków od miasta Poprad
(Słowacja), jednak najciekawszy odcinek zaczyna się od Podolińca (Słowacja), a szczególnie polecany jest odcinek Polski: Leluchów - Stary Sącz.
Rzeka ta mimo, że górska, należy do
bezpiecznych i poza podwyższonymi
stanami wody jest stosunkowo łatwa,
a jedyny trudniejszy moment na trasie spływu znajduje się na wysokości
Starego Sącza. Jest to bystrze (Rybi
Uskok) – uskok skalny, szczególnie wymagający przy podwyższonym poziomie rzeki!
Dla spływów turystycznych w każdych warunkach wymagana jest przenioska lewą stroną rzeki (kamienistą
plażą). Dla początkujących kajakarzy
najlepiej wybrać stosunkowo łatwy odcinek rzeki, warty polecenia jest tutaj
spływ z Piwnicznej do Barcic. Przepłynięcie tego odcinka (około 13 km) zajmie nam około 2 godzin. W Piwnicznej wodujemy kajak przy dworcu PKP,
a w Barcicach kończymy spływ przy
moście drogowym. Rzeka na tym odcinku jest bezpieczna, ale trzeba pamiętać, że wciąż jest to rzeka górska
i nudzić się nam nie pozwoli. Przy spływach należy zachować podstawowe
względy bezpieczeństwa: kamizelka
asekuracyjna i kask ochronny dla bezpiecznego spływu są wymagane.
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fot. CZYSTAFRAJDA.PL

am Stary Sącz jak i okolice obfitują w ciekawe miejsca i atrakcje. Jedną z najmniej znanych ale
bardzo atrakcyjnych jest rzeka Poprad. Do lepszego poznania i docenienia jej piękna warto wybrać się na
spływ kajakiem lub pontonem.

Informacje praktyczne o odcinku Leluchów – Stary Sącz:
Ilość dni płynięcia: około 2
Szlak nieuciążliwy – U1
Umiarkowanie trudny – WWI (Dostępny dla początkujących pod opieką doświadczonych kajakarzy)
Orientacyjny kilometraż:
62 km - Leluchów, granica państwowa Słowacji i Polski, stąd aż do Piwnicznej
rzeka Poprad biegnie granicą tych państw.
54 km – Muszyna, most kolejowy i drogowy, po prawej stronie ruiny zamku na
wzgórzu Baszta.
46 km – Andrzejówka, zabytkowa cerkiew.
41 km – Polska Łopata (dogodne miejsce biwakowe), dalej Słowacka Łopata
(mała elektrownia wodna) – dwa zakola Popradu w jego przełomowym odcinku.
38 km – Żegiestów Zdrój – miejscowość uzdrowiskowa, malowniczo położona
na stromych stokach Beskidu Sądeckiego.
25 km – Łomnica Zdrój – most drogowy łączący Słowację z Polską.
21 km – Piwniczna Zdrój, popularna miejscowość uzdrowiskowa, most kolejowy, drogowy i dwie kładki dla pieszych, po lewej stronie, tuż za drugą kładką,
na wysokości centrum miasta znajduje się miejsce do wodowania i niewielkie
pole namiotowe.
17 km – Młodów-Głębokie, most drogowy.
14 km – Rytro, most drogowy, miejscowość wypoczynkowa, po prawej stronie
na wzgórzu Zamczysko ruiny zamku.
8 km – Barcice, most drogowy, dogodne miejsce do wodowania.
6 km – oś. Cyganowice w Starym Sączu, most drogowy.
4 km – Rybi Uskok, największe bystrze na Popradzie – UWAGA!!! Przenoska
lewą stroną rzeki (po kamienistej plaży).
2 km – Stary Sącz, most drogowy i kolejowy, po lewej stronie tuż za mostem
drogowym Camping (miejsce kończenia spływów).
0,0 km – ujście Popradu do Dunajca
Wypożyczalnie sprzętu (kajaki, pontony) / Organizatorzy spływów:
http://www.czystafrajda.pl/
http://www.splywpopradem.pl/
http://www.kajakipoprad.pl/

Co? GDZIE? KIEDY?

W najbliższym czasie w starosądeckim Sokole …
Oskar Kolberg – kompozytor
24 sierpnia, niedziela, godz. 2000
W wykonaniu śpiewaków operowych; Anna Radziejowska – mezzosopran, Dariusz Stachura – tenor, Paweł Skałuba – tenor, Ryszard Minkiewicz – tenor, Jan
Jakub Monowid – kontatenor oraz pianisty Mariusza Rutkowskiego. Współpraca
z Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Wstęp wolny.
Kroke
14 września, niedziela, godz. 1900
Początkowo KROKE grało muzykę bardzo mocno osadzoną w tradycji klezmerskiej, z silnymi wpływami bałkańskimi, by z czasem wzbogacić ją o brzmienia
Orientu, elementy jazzu i "world music", tworząc swój własny, charakterystyczny
styl. Jeden z najbardziej cenionych polskich zespołów na Zachodzie. Bilety: 49 zł
normalny, 40 zł ulgowy*.
Janusz Radek
28 września, niedziela, godz. 1900
Janusz Radek to nietuzinkowy artysta, niebanalny człowiek, niezwykły wokalista i charyzmatyczny frontman – na scenie nie tylko świetnie
śpiewa, jego osobowość oraz bliski i wyjątkowy
kontakt z publicznością tworzą niepowtarzalną atmosferę koncertów. Bilety: 42 zł normalny,
36 zł ulgowy*.
DesOrient – muzyka filmowa Michała Lerenca
4 października, sobota, godz. 1900
DesOrient to zespół muzyczny grający muzykę etniczną i filmową. Powstał w 1998
roku grając muzykę Michała Lorenca do filmu Janusza Majewskiego Złoto dezerterów. Od tej pory wykonuje wiele kompozycji tego kompozytora, często dla tego
zespołu specjalnie pisanych, a te najbardziej znane zaprezentuje w Starym Sączu. Bilety: 42 zł normalny, 36 zł ulgowy*.

Najpiękniejsze zabytki
Starego Sącza oraz
pejzaże tatrzańskie
Dwie wystawy: grafik i akwareli Mieczysława Guca oraz malarstwa Józefa Mularczyka będzie
można obejrzeć jeszcze tego
lata w dwóch sąsiedzkich galeriach w budynku nr 5 przy Rynku
Starego Sącza.
W czwartek 14 sierpnia w „Galerii pod Gniazdem” odbyło się
otwarcie wystawy „Najpiękniejsze
zabytki Starego Sącza utrwalone w grafice i akwareli” autorstwa
Mieczysława Guca ze Starego Sącza, emerytowanego nauczyciela,
matematyka, mistrza szachowego I kat. Natomiast na wystawie
w Galerii pod Piątką – CKIS w Starym Sączu, Rynek 5, od dnia 22
sierpnia do 17 września 2014 roku
w godzinach pn. – pt. 8 – 15 prezentowane będzie malarstwo Józefa Mularczyka (1916-2009). Mularczyk studiował w ASP w Krakowie,
przez dwadzieścia lat mieszkał
w Zakopanem, gdzie uczył w Zespole Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara. Urzeczony tatrzańskim krajobrazem wędrował ze
sztalugami po górskich szlakach.
Wernisaż odbędzie się w dniu 22
sierpnia o godz. 1800. (WW)

Vołosi
17 października, piątek, godz. 1900
Grupa Vołosi dzięki współpracy muzyków działających na różnych polach, tworzy bardzo różnorodny repertuar. Zespół czerpie inspiracje nie tylko z obszaru Karpat, ale również z innych krajów
i kultur. Największą przyjemność sprawia im jednak tworzenie własnych kompozycji. To one pokazują specyficzny styl ich muzyki – współgranie
elementu etnicznego z klasycznym. Świetni na scenie!. Bilety: 39 zł normalny,
32 zł ulgowy*.
Koncert Lwowskiej Orkiestry Teatru Narodowego bota, godz.
25 października, sobota, godz. 1900
Orkiestra zdobyła już serca starosądeckiej publiczności dając niezapomniany
koncert karnawałowy w styczniu 2014r. Podczas ich drugiej wizyty na Sądecczyźnie usłyszymy zupełnie nowy repertuar , a orkiestrze Bohdana Moczurada towarzyszyć będzie dodatkowo znakomita śpiewaczka. Bilety: 49 zł normalny, 40 zł
ulgowy*.
*podane ceny dot. biletów zakupionych w przedsprzedaży, bilety zakupione w kasie w dniu koncertu są droższe o 3 zł. Przedsprzedaż: Informacja Turystyczna
w Starym Sączu, Rynek 5 i www.ekobilet.pl/ckis (JL)
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fot. BEATA DAMASIEWICZ

Turniej Piłki Nożnej Oldboyów "Solidarność Stary Sącz 2014"
i IX Memoriał Wiesława Winiarza

Ostatecznie w turnieju wystartowało 9 drużyn podzielonych na dwie grupy A i B.
Końcowa klasyfikacja:
1. Ratusz/Sandecja Nowy Sącz
2. Helena Nowy Sącz
3. Gmina Chełm Lubelski
4. Oldboys Kielce
5. AKS Ujanowice
6. Awans Nowy Sącz
7. Zelmer Rzeszów
8. PiS Nowy Sącz
9. Amphora Krynica
Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy bramkarz: Marek Miejski, Amphora Krynica
Najstarszy zawodnik: Marian Fałowski, "Ratusz Sandecja" Nowy Sącz
Najlepszy zawodnik: Józef Bodziony, Helena Nowy Sącz
Wszystkie drużyny otrzymały puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, posiłek, które ufundowały: Posłowie
A. Czerwiński, W. Janczyk, Senator St. Kogut, Starosta
Jan Golonka, Starosta Jan Puchała, burmistrzowie Jacek
Lelek Stary Sącz, Jan Golba - Muszyna, wójtowie Piotr
Krok- Grybów, W. Wnętrzak - Rytro, Bernard StawiarskiChełmiec, a także firma Wiśniowski, firma Sądeckie Wodociągi, Firma Fakro, Kropla Beskidu, firma Bogdański,
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Jan Michalik, Władysław Jarząb, firma DOMINIK, Tadeusz Szewczyk, firma KODA, firma BATIM, firma RAJ, firma MIŚ, MOT Kraków, MZPN Kraków, OZPN Nowy Sącz,
MORD Nowy Sącz, Piwniczanka, Kinga Pienińska, Jerzy
Wituszyński, Jerzy Ptak, Leszek Zegzda, Dyrektor J. Kantor, NSZZ Solidarność, Józef Buchman, którym organizatorzy składają serdeczne podziękowania.
Ponadto wyróżnienie Starosty Nowosądeckiego "Złote
Jabłko" 15-lecia Powiatu otrzymali: Jacek Lelek, Władysław Janik, Kinga Wańczyk, Antoni Ogórek, Bogdan Klimek, Jan Benco, Paweł Badura, Janusz Świerad, Walenty Biłas, Leszek Arak, Zbigniew Augustyn, Jan Michalik,
Zofia i Krzysztof Janczura. Natomiast Ambasadora Futbolu Nowosądeckiego otrzymali: Józef Król, dr Tadeusz
Frączek, Jerzy Ptak, Władysław Janik, Marian Kuczaj,
Wojciech Słaby, Walenty Biłas, Zofia i Krzysztof Janczura. Turniej został zorganizowany na bardzo wysokim poziomie sportowym. Zespół Organizacyjny: Marian Kuczaj,
Antoni Ogórek, Bogdan Klimek; sędziami zawodów byli:
Antoni Ogórek, Ryszard Szubryt, Jan Orzeł, Stanisław Kumor, Andrzej Gomułka. Goście specjalni turnieju: Senator Stanisław Kogut, Przewodniczący NSZZ Solidarność
Andrzej Szkaradek, Józef Broński - Zarząd Starostwa Nowosądeckiego, Mieczysław Gwiżdż - Rada Miasta Nowego Sącza, Antoni Ogórek - Prezes OZPN i Marian Kuczaj.
Ozdobą turnieju były wnuki prezesa Mariana Kuczaja: Jakub, Piotr i Wiktoria otrzymując specjalne medale. (WW)

36. STAROSĄDECKI FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ
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9. Międzynarodowy Plener Malarski

fot. EWELINA WIŚNIEWSKA/ANTHONY DURANTHON

