Budżet obywatelski Wybory samorządowe
Listopad - grudzień 2014
nr 217
Rok XXV
issn 1508-9290

egzemplarz
bezpłatny
Dwumiesięcznik informacyjno - kulturalny miasta i gminy Stary Sącz

Patriotyczne
śpiewanie

PRZEGLĄD INWESTYCJI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

KONCERT WDZIĘCZNOŚCI STOWARZYSZENIA GNIAZDO

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

Na wstępie
W numerze m.in.

Słowem naczelnego

Rada Miejska w Starym Sączu

Wybierzmy przyszłość

Radni podsumowali
kadencję

s. 4
Społeczna ranga wyborów samorządowych jest stosunkowo wysoka. Powinny być one dla nas najważniejsze, gdyż poprzez wybór ludzi zaangażowanych społecznie w życie lokalnej społeczności, współdecydujemy
o naszej jakości życia.
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red. naczelny Kuriera Starosądeckiego

Dwa lata
w służbie Gminie

Jest kilka powodów dla których warto głosować w najbliższych wyborach
samorządowych, 16 listopada br. Władze samorządowe odpowiedzialne są
m.in. za transport, życie kulturalne i edukację. To od władz samorządowych
zależy kto będzie dowoził nas do pracy i kto będzie uczył i wychowywał nasze pociechy w szkołach. Wybierzmy zatem kompetentnych przedstawicieli
władz, którzy zapewnią nam dobry dojazd do pracy i szkoły, bogatą ofertę
kulturalną oraz właściwą opiekę przedszkolną i szkolną.
Głosujemy również po to aby wziąć sprawy w swoje ręce. Prawo polskie daje
nam wiele możliwości współpracy z władzami samorządowymi. Najbardziej
interesującym przykładem z ostatniej kadencji są tzw. budżety obywatelskie – w całej Polsce wiele gmin, w tym Stary Sącz, zdecydowało się na to
aby oddać decyzję dotyczącą części budżetu gminy w ręce mieszkańców.
Wybory samorządowe w roku 2014 są również ważne z uwagi na wykorzystanie pomocy finansowej z UE w nowej perspektywie finansowej 2014-20,
kiedy to Polska otrzyma największą transzę i o tym, co się z tymi pieniędzmi
stanie zadecydują sejmiki wojewódzkie. W tej kadencji rozdzielą one 40%
(czyli około 33 miliardów euro) nowej transzy funduszy z Unii Europejskiej.
Współczesny patriotyzm to udział w wyborach. Korzystajmy z tej możliwości
i zachęcajmy innych do głosowania.
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Rada Miejska w Starym Sączu
52. sesja Rady Miejskiej

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

Radni podsumowali kadencję

W

poniedziałek, 27 października
2014 r. obyło się 52. i zarazem
ostatnie w tej kadencji posiedzenie
Rady Miejskiej w Starym Sączu. Przyjęto ponad trzydzieści uchwał, w tym
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i
podsumowano pracę czterech lat działalności samorządowców.
Burmistrz Jacek Lelek przedstawił
zwięzłe sprawozdanie z okresu międzysesyjnego, w którym najwięcej
slajdów poświęconych było inwestycjom i ważnym wydarzeniom społeczno-kulturalnym w tym okresie oraz
prezentację podsumowującą czterolecie. Na slajdach pokazano ogrom
zrealizowanych w gminie inwestycji, w
sumie o wartości ponad 121 mln złotych, w tym 73 mln zł z budżetu gminy
i 48 mln zł zainwestowanych w infra-

strukturę przez instytucje zewnętrzne
(Sądeckie Wodociągi, GDDKiA, RZGW,
Powiat Nowosądecki) w koordynacji
z gminą Stary Sącz. Podane zostały też kwoty wpływów do kasy gminy
z podatku dochodowego od osób fizycznych (śr. 1/3 kwoty podatku), pokazujące wzrost w ostatnich latach
zamożności podatników zamieszkałych na obszarze gminy: 2010 – 6,2
mln zł, 2011 – 6,4 mln zł, 2012 – 7,3
mln zł, 2013 – 8,6 mln zł.
Informację na temat analizy obowiązkowych sprawozdań majątkowych oraz sprawozdanie ze swojej
aktywności międzysesyjnej przedstawiła przewodnicząca Rady Miejskiej,
Ewa Zielińska.
Później były gratulacje i podziękowania, okolicznościowe adresy, pamiątkowe fotografie i czerwone róże
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dla radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli, burmistrzów, kierowników referatów i jednostek organizacyjnych gminy.
Radni przegłosowali na tej sesji
uchwały m.in. w sprawach: zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zmiany uchwały budżetowej gminy Stary
Sącz; przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Perły Doliny Popradu”
w Muszynie; zmiany strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w
gminie Stary Sącz na lata 2011-2017;
przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przysietnica”;
oddania w najem lokalu użytkowego
położonego w budynku Wiejskiego
Ośrodka Zdrowia w Barcicach; dzierżawy nieruchomości „Szalety Miejskie” w Starym Sączu; oddania w
dzierżawę części działki w Mostkach;
regulaminów korzystania ze sztucznego lodowiska – Rynek w Starym Sączu; uprawnienia Burmistrza do ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z lodowiska na Rynku w Starym Sączu; nabycia nieruchomości położonej
w Moszczenicy Niżnej; nieodpłatnego
nabycia nieruchomości położonych
w Starym Sączu; odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu (dwie ostatnie wymienione uchwały dotyczą gruntów PKP SA,
które będą przeznaczone pod drogę
i parking), zamiany nieruchomości
stanowiących własność i wydzierżawienia kilku nieruchomości (pod prowadzoną obecnie działalność gospodarczą, na prowadzenie składowiska
odpadów komunalnych, na cele rekreacyjne, na cele rolne, pod ogródki
przydomowe, pod istniejące garaże);
przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z działalności za
okres od 17 marca 2011 r. do 24 października 2014 r.
(RK)

Liczba, która cieszy

121 902 482 zł
za taką kwotę zostały wykonane inwestycje zrealizowane na terenie gminy Stary Sącz w latach
2010-2014.

INFORMACJE Z REGIONU
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Ponad 10 tys. złotych
trafiło do puszek
kwestarzy

W ramach modernizacji drogi gminnej Stary Sącz - Gołkowice Dolne
przebudowano fragment ul. Morawskiego, prowadzący do rynku.

W tegorocznej kweście na starosądeckich cmentarzach zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników
Starego Sącza po raz dziesiąty brało udział osiemnaście osób. Zebrano
10.048,48 złotych.

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

Nowy chodnik i miejsca postojowe

N

a kilkudziesięciometrowym odcinku jednokierunkowej ulicy
Morawskiego zwężona została jezdnia, natomiast chodnik, który do tej
pory miał szerokość zaledwie kilkudziesięciu centymetrów, został
poszerzony. W dalszej części ulicy
wytyczone zostały zatoczki - miej-

sca postojowe dla samochodów
osobowych.
Na modernizację drogi gminnej Stary Sącz – rondo – Gołkowice gmina pozyskała niemal trzy miliony
złotych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
czyli tzw. „schetynówek”. (WW)

Komisja siedmioosobowa z udziałem
kwestujących oraz Andrzeja Długosza i
Karola Fijałkowskiego - prezesa i skarbnika TMSS policzyła zawartość puszek
i sporządziła protokół ze zbiórki już w
poniedziałek 3 listopada.
Hojni darczyńcy wsparli dzieło renowacji zabytkowych nagrobków w Starym
Sączu kwotą 10.048,48 złotych. W zależności od czasu i miejsca kwestowania w sobotę 1 listopada 2014 r. do
jednej puszki trafiło od 250 do 1300 zł,
średnio 591 zł.

fot. RYSZARD KUMOR

Prawo własności Domu na Dołkach
Gmina Stary Sącz nabyła nieodpłatnie prawo własności nieruchomości
(oznaczonej jako działka nr 1856 o pow. 0,0999 ha, objęta księgą wieczystą nr NS1S/00136903/5) położonej w Starym Sączu (Dom na Dołkach Muzeum Regionalne).
Decyzję o nabyciu nieruchomości przez gminę Stary Sącz z mocy prawa wydał 8 października 2014 r. Wojewoda Małopolski, zobowiązany do wszczęcia z
urzędu postępowania komunalizacyjnego, gdy zajdzie prawdopodobieństwo,
że grunt Skarbu Państwa stał się mieniem komunalnym 27 maja 1990 r.
Nieruchomość wpisana w księdze wieczystej na rzecz Skarbu Państwa –
Starostwa Nowosądeckiego (organu reprezentującego Skarb Państwa) została nabyta przez zasiedzenie z dniem 1 stycznia 1985 r. Ponieważ w dniu 27
maja 1990 r. terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego wykonywał w stosunku do niej uprawnienia właścicielskie (władcze) wynikające z przepisów obowiązującej wówczas ustawy o gospodarce gruntami i
wywłaszczeniu nieruchomości, z mocy prawa stała się własnością gminy Stary Sącz.
Działka nr 1856 z Domem na Dołkach (Rynek 6) ciągnie się wzdłuż ulicy Mikołaja Kopernika, od Rynku do ulicy Ignacego Daszyńskiego. Nieruchomość
wpisana jest do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego. (RRLiPUM)

A to ciekawe...

Zostań partnerem Karty
Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w formie systemu zniżek
dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach
prywatnych.

Wszystkie potrzebne informacje oraz
formularz zgłoszenia dostępne są na
stronie internetowej www.rodzina.
gov.pl (formularz można pobrać także w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, ul. Batorego 25). Dodatkowych
informacji udziela pracownik Urzędu,
tel. 18-4460270 wew. 136.Firmy i
instytucje przystępujące do programu, po podpisaniu umowy z MPiPS,
będą miały prawo do posługiwania
się logiem akcji. (WW)

Na cmentarzach kwestowali: Paweł
Broniszewski, Kazimierz Gizicki, Adam
Górski, Karol Hopek, Zofia Kucharska,
Marian Kuczaj, Ignacy Kurowski, Jacek
Lelek, Jolanta Młodkowska-Czech, Andrzej Nicpoński, Elżbieta Pietruch, Andrzej Rams, Marek Sekuła, Wojciech
Setlak, Sławomir Szczepaniak, Danuta
Sułkowska, Ewa Zielińska, Ewa Zięba.
Towarzyszyła im młodzież z I Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz z Gimnazjum im.
Juliusza Słowackiego w Starym Sączu:
Aleksandra Ciesielska, Patrycja Csorich, Agnieszka Fiut, Anna Fryc, Kamil
Gancarczyk, Ewelina Gizicka, Karolina
Hedwik, Maria Hejnold, Przemysław
Honor, Anita Janik, Wiktor Jawor, Katarzyna Kania, Barbara Kałużyńska, Aleksandra Konieczny, Paulina Konstanty,
Karolina Król, Natalia Krzak, Agnieszka Kubowicz, Karolina Mikulec, Albert
Maciuszek, Pamela Nowobilska, Iwona
Ogorzałek, Jakub Pajor, Maria Pierzga,
Klaudia Potok, Natalia Sajdak, Gabriela Sojka, Maria Śmierciak, Martyna Tokarczyk, Beata Wastag, Eryk Węgrzyn,
Małgorzata Wojsław, Klaudia Wojtas,
Grzegorz Wójcik.
(RK)
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Dużą część pracy poselskiej zajmuje procedowanie projektów
ustaw na sejmowych komisjach. Ostatnie miesiące poseł Marian Cycoń prócz zasiadania w Komisji Infrastruktury i Komisji
Mniejszości Narodowych oraz podkomisjach związanych z infrastrukturą pracuje w podkomisji zajmującej się tzw. „ustawą krajobrazową” . Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu
skierował do Sejmu Prezydent Bronisław Komorowski. Celem
zaproponowanych przez Prezydenta rozwiązań jest wdrożenie
zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a w związku
z tym wprowadzenie niezbędnego minimum regulacji, bez których krajobraz Polski
nie będzie wystarczająco chroniony. Projekt ustawy wprowadza m.in. urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu, które będą ustanawiane przez sejmik województwa
dla poszczególnych zdefiniowanych prawnie krajobrazów priorytetowych, w oparciu o tzw. audyt krajobrazowy. Ponadto w projekcie znalazły się obostrzenia dla
wznoszenia tzw. dominant krajobrazowych. Przewidziano również możliwość wprowadzenia przez gminę zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury,
tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Przedłożone Parlamentowi rozwiązania umożliwiają ustalenie przez radę gminy opłaty od reklam stanowionych na
jej terenie, ale tylko w przypadku jeżeli zostaną ustanowione wyżej wspomniane
zasady i warunki.
Na ostatnim posiedzeniu Sejmu rozpoczęto również procedowanie w Komisji Infrastruktury specustawy kolejowej dzięki, której inwestycje kolejowe będą mogłyby
być realizowane sprawniej i szybciej, a to w związku z ogromnymi pieniędzmi z UE,
które zostaną przeznaczone na rozwój kolei.
Nadal wysyłane są interpelacje do właściwych ministerstw. Najnowsze interwencje dotyczyły funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, badań związanych z potencjałem agroturystycznym, trudnej sytuacji, przed jaką stawia się
hodowców ryb, w kontekście konieczności przyjęcia ramowej dyrektywy wodnej,
funkcjonowania portalu www.historiapojazdu.gov.pl, problemów małopolskich sadowników, kolejnych zmian dotyczących matur, niebezpieczeństw wynikających
z korzystania ze smartfonów i tabletów, czy wreszcie opłaty planistycznej. Poseł
Marian Cycoń złożył już 122 interpelacje i 19 zapytań poselskich.
Integralną częścią poselskich obowiązków jest udział w wydarzeniach społeczno-kulturalnych. Poseł, bądź jego przedstawiciele, uczestniczył m.in. w 125 -leciu
OSP w Biegonicach w Nowym Sączu, 100-leciu bitwy Marcinkowickiej, czy wydarzeniach związanych z uroczystościami wybuchu II wojny światowej, w tym 75 rocznicy agresji ZSRR na Polskę.
Nie można pominąć faktu, że rząd zatwierdził Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego. Kontrakt Terytorialny jest nowym instrumentem uzgadniania
przedsięwzięć między rządem a samorządem województwa. W trakcie pierwszej
rundy negocjacji, która odbyła się w drugiej połowie września br., strona rządowa i Zarząd Województwa Małopolskiego uzgodniły przede wszystkim przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury transportowej i ochrony zdrowia. Na liście podstawowej znalazły się inwestycje o łącznej wartości około 24 mld zł. Z kolei na liście
przedsięwzięć warunkowych znalazły się inwestycje, których realizacja uzależniona jest między innymi od dostępności środków finansowych. Projekty warunkowe opiewają na kwotę około 9,5 mld zł. W pozostałych obszarach tematycznych
planowanych do objęcia kontraktem terytorialnym negocjacje nie zostały jeszcze zakończone. Ich dalszy przebieg uzależniony jest od wyników ustaleń z Komisją Europejską odnośnie sposobu wykorzystania środków z funduszy strukturalnych w okresie 2014-2020. Najważniejsze jednak jest, że uzgodniona z rządem
w pierwszej turze negocjacji lista zwiera m.in. następujące zadania: przygotowanie
dokumentacji dla drogi krajowej Brzesko – Nowy Sącz i budowa odcinka Łososina
Dolna – Nowy Sącz po zakończeniu prac dokumentacyjnych (500 mln zł), obwodnica Nowego Sącza w ciągu DK28 (30 mln zł), czy budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz (6 mld zł).
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Nowoczesny system
powiadamiania
SMS ostrzeże przed
powodzią i wichurą
W gminie Stary Sącz uruchomiono
system powiadania SMS. Urzędnicy
będą wysyłać wiadomości ostrzegające mieszkańców przed zagrożeniami takimi jak intensywne opady deszczu, wichury czy burze.

FOT. ARCHIWUM UM

Z ławy poselskiej...

Z systemu może skorzystać każda
osoba, która zapisze swój numer telefonu komórkowego do wybranej
grupy odbiorców. Oprócz mieszkańców gminy z systemu mogą korzystać wszyscy, którym bliski jest Stary
Sącz i pragną wiedzieć, co się dzieje w Gminie. Można wybrać jeden,
dwa lub trzy moduły. Pierwszy zawiera informacje o zagrożeniach takich jak powódź, silny wiatr, czy burze, co pozwoli mieszkańcom gminy
w porę zadbać o swoje bezpieczeństwo i dobytek. Wybierając drugi
moduł użytkownicy otrzymają informacje przypominające o ważnych
terminach takich jak odbiór odpadów
komunalnych i wielkogabarytowych,
czy o upływającym terminie wniesienia opłaty śmieciowej. Rejestrując
się w systemie można także zaznaczyć opcję otrzymywania zaproszeń
na gminne imprezy kulturalne, rekreacyjne, czy sportowe.
- Rejestracja jest anonimowa. Aby
się zapisać, należy podać jedynie
numer telefonu, bez danych osobowych, natomiast dobrze jest podać miejscowość zamieszkania, czy
w przypadku miasta dzielnicę, gdyż
to pozwoli trafić z informacjami do
konkretnej grupy mieszkańców –
mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego
Sącza.
System działa od 1 października
2014r. Polecamy i zapraszamy na
stronę: um.stary.sacz.pl, gdzie można znaleźć formularz zgłoszeniowy.
(WW)

Trzy miliony
na odbudowę
ul. Węgierskiej

LIS
fot. WOJCIECH WA

ZEWSKI

Gmina Stary Sącz znalazła się na liście projektów, które
otrzymają środki finansowe z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówek.

Jacka Lelka
- burmistrza Starego Sącza
Spośród wszystkich gmin Województwa Małopolskiego w ciągu
ostatnich 4 lat Gmina Stary Sącz pozyskała najwięcej środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych. Co za te pieniądze udało się wykonać?
Środki z tego programu przeznaczone są na modernizację i odbudowę dróg gminnych
o kluczowym znaczeniu dla lokalnej społeczności. Mają
pomóc podnosić bezpieczeństwo i standard ruchu lokalnego. Dlatego do tego programu wybieraliśmy zadania
o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców. W kolejnych
edycjach tego programu, w latach 2011-2014 zmodernizowaliśmy ulice: Mickiewicza, Topolową, Magazynową,
22-stycznia, Staszica. W roku 2013 w ramach tego projektu zbudowaliśmy chodnik i ścieżkę rowerową na ulicy
Witosa i w Moszczenicy NIżnej oraz odbudowaliśmy drogę przez Wierchy do Barcic. W bieżącym roku zmodernizowaliśmy chodniki i oświetlenie przy ulicy Jana Pawła II
i Morawskiego, dobudowaliśmy ścieżkę rowerową tamże,
przebudowaliśmy skrzyżowanie ulicy Piłsudskiego z ul.
Źródlaną. Ponadto zbudowaliśmy rondo w Gołkowicach,
wyremontowaliśmy most żelazny na Dunajcu, na ukończeniu jest budowa chodnika pomiędzy mostem a rondem w
Gołkowicach oraz przebudowa chodników i odwodnienia
w centrum wsi.

W

ojewoda Małopolski ogłosił niedawno listę rankingową na której znalazł się projekt z gminy Stary Sącz.
Projekt „Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 1535K ul. Sobieskiego oraz
ulicy Węgierskiej w Starym Sączu w km 0+039-2 +444,60”
otrzymał trzy miliony złotych dofinansowania z budżetu
państwa na 2015 rok.
W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia asfaltowa na długości 2,4 km, wykonane odwodnienie terenów ulicy Węgierskiej, jak również powstaną nowe chodniki i ścieżka rowerowa. Całkowita wartość zadnia to 6 990
tys. złotych. Prace rozpoczną się wiosną 2015 roku. Przygotowaniem wniosku zajmował się zespół inżynierski na czele
z wiceburmistrzem Kazimierzem Gizickim, kierownikiem referatu Pawłem Dybcem i inspektorem Michałem Kociołkiem
pod nadzorem burmistrza Jacka Lelka. W ramach projektu
przebudowana zostanie Nawierzchnia ulicy Węgierskiej raz
chodnik, powstanie ścieżka rowerowa, a ponadto rozwiązanie problem odwodnienia drogi oraz terenów przyległych.
Gmina Stary Sącz jest liderem w pozyskiwaniu środków w latach funkcjonującego od 2010 roku Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych w Małopolsce. Podkreślił to Wojewoda Małopolski Jerzy Miller podczas spotkania podsumowującego czteroletnią kadencję samorządową. Do tej pory
Gmina pozyskała 7,2 mln złotych, modernizując blisko 5 km
dróg, 3 km chodników i 4 km ścieżek rowerowych. Zatem kolejne środki, które gmina Stary Sącz otrzymała, powiększają
tę kwotę do 10 mln złotych. (WW)

Jakie środki zewnętrzne planuje pozyskać Gmina w niedalekiej przyszłości?
Zapowiada się dobra kontynuacja tego, o czym mówiłem w odpowiedzi na poprzednie pytanie. 31 października Wojewoda Małopolski ogłosił listę rankingową z której
wynika, że otrzymaliśmy 3 mln złotych na przebudowę
ulicy Węgierskiej. Wartość całego zadania w kosztorysie
wynosi ponad 6,5 mln złotych, współfinansować je będzie także Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Prace
rozpoczną się wiosną 2015 roku. To bardzo oczekiwane
przez mieszkańców zadanie i cieszę się, że udało się pozyskać te środki. Chciałbym tu podkreślić ogromną pracę pana Pawła Dybca, który w Urzędzie Miejskim odpowiada za inwestycje drogowe, który przygotował kolejny
raz wniosek, który uzyskał tak znaczące dofinansowanie
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Co dla Gminy jest obecnie największym priorytetem?
Stwarzanie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i
tworzenia nowych miejsc pracy. Bo bezrobocie i związany z tym odpływ młodych ludzi to ciągle najbardziej
bolesny problem naszego społeczeństwa. Dlatego wyznaczyliśmy w planach przestrzennego zagospodarowania nowe 24 hektary pod działalność komercyjną. Trzeba jeszcze uzbroić te tereny w infrastrukturę. Na drugim
miejscu jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Dokonujemy obecnie w naszej gminie w tej mierze ogromnego, historycznego skoku. Ale ciągle wiele mamy do
zrobienia - dokończenie kanalizacji Starego Sącza oraz
Moszczenicy, Mostek, Gołkowic, Gabonia i Skrudziny. A
tu chodzi o komfort życia, ale także o ochronę środowiska naturalnego. (WW)
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Wybory samorządowe 2014

16 listopada br. odbędą się wybory samorządowe, w których wybierzemy radnych gmin, powiatów, sejmików województw, a także burmistrza. Po raz pierwszy radni gminni będą wybierani w jednomandatowych
okręgach wyborczych. Komitet wyborczy mógł zgłosić tylko jednego kandydata w okręgu, a mandat zdobędzie kandydat, który otrzyma najwięcej głosów (można głosować tylko na 1 kandydata ze swojego okręgu). Do Rady Miejskiej Starego Sącza wybieranych jest 21 radnych w 21 okręgach wyborczych.

P

oniżej przestawimy osoby, które
kandydują do samorządów z terenu naszej Gminy:
Kandydaci na Burmistrza:
Bolesław Bielak, Jacek Lelek, Wiesław Śledź.
Kandydaci do Sejmiku Województwa Małopolskiego:
Stanisław Pasoń, Kazimierz Gizicki,
Zofia Wcisło, Małgorzata Wróbel.
Kandydaci do Rady Miejskiej:
Okręg nr 1 (Osiedle Śródmieście):
Monika Dorula, Sławomir Szczepaniak, Renata Pych, Dariusz Ptak.
Okręg nr 2 (Osiedle Zachód):
Zofia Kucharska, Ewa Zięba, Ryszard
Śledź.
Okręg nr 3 (Osiedle Tysiąclecia):
Zenon Ćwik, Grzegorz Faron.
Okręg nr 4 (Osiedle Północ):
Marian Lis, Robert Rams, Tokarczyk
Anna.
Okręg nr 5 (Osiedle Słoneczne):
Beata Wenecka- Lipka, Marek Sekuła, Anna Bielawska, Marek Kurnyta,
Julia Dziedzic.
Okręg nr 6 (Osiedle Południe):
Stefan Kamiński, Krzysztof Szewczyk, Rafał Sierota, Bogumiła Pasoń.
Okręg nr 7 ( Osiedle Lipie)
Bołoz Marcin, Marianna Trzebuniak,
Agnieszka Wyrazik-Tyrpak.
Okręg nr 8 (Osiedle Cyganowice):
Ewa Zielińska, Grzegorz Maślejak.
Okręg nr 9 (Barcice, Wola Krogulecka):
Kołbon Łucja, Jan Janczak, Krzysiek
Obrzut, Kinga Gomulak.
Okręg nr 10 (Barcice, Barcice Dolne)
Kazimierz Baran, Jerzy Górka, Krzysztof Kołodziej, Marian Kaczor.
Okręg nr 11 (Barcice):
Gałysa Tadeusz, Elżbieta Łomnicka,
Henryk Puścizna.
Okręg nr 12 (Przysietnica)
Stanisław Garwol, Jan Tokarczyk.
Okręg nr 13 (Przysietnica):
Jerzy Sobczak, Kazimierz Ptaśnik.
Okręg nr 14 (Moszczenica Wyżna,
Skrudzina, Gaboń Praczka):
Leszek Stawiarski, Mieczysław Szewczyk, Krystyna Szewczyk, Bartłomiej
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Pasoń.
Okręg nr 15 (Moszczenica Niżna):
Władysław Florek, Helena Piętka .
Okręg nr 16 (Mostki):
Piotr Dyrek, Janina Bawełkiewicz, Andrzej Zielonka, Tadeusz Olszowski.
Okręg nr 17 (Gołkowice Dolne)
Andrzej Myjak, Andrzej Stawiarski, Józef Szabla, Andrzej Zych.
Okręg nr 18 (Gołkowice Górne)
Andrzej Myjak, Andrzej Stawiarski,
Stanisław Szewczyk.
Okręg nr 19 (Gaboń)
Jan Świtecki, Mirosław Garbacz, Stanisław Rusin.
Okręg nr 20 (Popowice, Myślec):
Maria Olszowska, Maria Węgrzyn, Jan
Bodziony, Czesław Kurzeja, Bogdan
Gondek.
Okręg nr 21( Łazy Biegonickie):
Grzegorz Skalski, Włodzimierz Rams,
Kandydaci do Rady Powiatu
Nowosądeckiego:
Wybory do powiatu różnią się od wyborów do rady gminy. W wyborach

do powiatu najpierw liczy się liczba zdobytych głosów na listę, która
decyduje o przyznanych mandatach
dla danej listy w konkretnym okręgu,
dopiero później brany jest pod uwagę pojedynczy wynik kandydata.
Halina Piętka, Jan Gomółka, Stanisław Dąbrowski, Zofia Cieślewicz,
Sebastian Bielak, Stanisława Rożdżyńska, Zofia Golonka, Bonifacy
Wolak, Artur Kotas, Bartosz Puścizna, Magdalena Bienias, Urszula
Skoczeń, Wisław Śledź, Edward Ciągło, Lidia Pustułka, Elżbieta Kulig,
Agata Koszkul-Gomułka, Stanisław
Godawski, Marian Kuczaj, Wojciech
Nalepa, Elżbieta Pietruch, Małgorzata Wnęk, Zofia Pychyrek, Marian Potoniec, Śmierciak Stanisław,
Grzegorz Gorczowski, Agnieszka Olszowska, Beata Pasiut, Piotr Porębski, Maria Tokarczyk, Antoni Zając, Anna Plata, Małgorzata Hebda,
Grzegorz Duda, Ryszard Stefańczyk.
(WW)

Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, we wtorek 14 października br. w sali „Sokoła" w Starym Sączu odbyło uroczyste spotkanie burmistrza Jacka Lelka z obecnymi i byłymi pracownikami gminnych placówek edukacyjnych.

fot. JUSTYNA LISZKOWSKA

Oprawę muzyczną zapewniła Miejska Orkiestra Stary Sącz pod batutą Georga Weissa, a także Big Band
Państwowej Szkoły Muzycznej I i
II stopnia w Nowym Sączu pod kierownictwem Mariusza Bassary. Premierowy Występ Miejskiej Orkiestry
spotkał się z niezwykla ciepłym przyjęciem publiczności.
W uroczystym spotkaniu brali udział
emerytowani nauczyciele, dyrektorzy,
nauczyciele, pracownicy obsługi szkół i
inni zaproszeni goście, radni miejscy z
przewodniczącą Ewą Zielińską, pracownicy Urzędu Miejskiego z zastępcą burmistrza Kazimierzem Gizickim.
Burmistrz Jacek Lelek dziękował, gratulował i życzył dalszych sukcesów
wszystkim pracownikom oświaty. Kilkudziesięciu z nich zostało wyróżnionych
okolicznościowymi nagrodami. Burmistrz zapraszał ich na scenę i osobiście wręczał listy gratulacyjne.
Podziękowania i wiele ciepłych słów
usłyszeli pracownicy placówek edukacyjnych, także od posła Mariana Cyconia. Uroczystość zakończyła się spotkaniem towarzyskim i poczęstunkiem
w foyer kina. (WW)

Nagrodzeni przez Burmistrza nauczyciele
Majca Stanisław
Gimnazjum w Starym Sączu
Nowak Wioletta		
Gimnazjum w Starym Sączu
Damasiewicz Beata
Gimnazjum w Starym Sączu
Smaga Grażyna		
SP Popowice
Wójcik Michał		
SP Popowice
Wojnarowski Zdzisław SP Nr 1 w Starym Sączu
Dyrek Barbara		
SP Nr 1 w Starym Sączu
Bodziony Elżbieta
SP Nr 1 w Starym Sączu
Janek Robert		
SP Nr 1 w Starym Sączu
Pasiut Maria		
SP Nr 1 w Starym Sączu
Kałuzińska Maria
SP Skrudzina
Zagórowska-Skrzymowska Renata
SP Skrudzina
Burchel Renata		
Zespół Szkół w Gołkowicach
Szewczyk Gabriela
Zespół Szkół w Gołkowicach
Gurba Dorota		
Zespół Szkół w Gołkowicach
Żurawski Tadeusz
Zespół Szkół w Gołkowicach
Ustarbowska- Dudka Joanna
Szkoła Muzyczna
Szewczyk Zbigniew
Szkoła Muzyczna
Łukasik Aleksander
Zespół Szkół w Przysietnicy
Golonka Anna		
Zespół Szkół w Przysietnicy
Smyda Krzysztof
Zespół Szkół w Przysietnicy
Jachimczak Renata
Zespół Szkół w Przysietnicy

Garwol Grzegorz
Kochanowicz Wanda
Janczak Barbara
Rams Maria		
Myślak Marta		
Baziak Barbara		
Wójcik Monika		
Citak Izabela		
Rucińska Kinga		
Kruczek Elżbieta
Lipczuk-Kalisz Grażyna
Porębska Barbara

Zespół Szkół w Barcicach
Zespół Szkół w Barcicach
Zespół Szkół w Barcicach
Zespół Szkół w Barcicach
Zespół Szkół w Barcicach
SP Moszczenica
SP Moszczenica
Przedszkole gminne
Przedszkole gminne
SP Gaboń
SP Gaboń
ZOFAS Stary Sącz
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Uczniowie Jedynki w sali narad UM

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

Pierwsza „Dziecięca Sesja Rady Miejskiej” odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu 16
października o godz. 11:30. Projekt powstał z inicjatywy opiekunów małego samorządu Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, na zaproszenie przewodniczącej Rady Miejskiej.

Na uroczyste, inauguracyjne posiedzenie rady zaproszono: burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka,
przewodniczącą Rady Miejskiej
Ewę Zielińską, przewodniczącego
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Mariana Lisa, radnych: Ewę Ziębę, Bogumiłę Pasoń,
Andrzeja Stawiarskiego, dyrektor
ZOFAS Barbarę Porębską, dyrektorów szkoły Zdzisława Wojnarowskiego, Elżbietę Bodziony i Barbarę Dyrek.
Dziecięcą radę tworzyli przedstawiciele „Małego Samorządu”: przew.
Karolina Drożdż, członkowie: Piotr Kunicki, Anna Lipka, Agnieszka Koszyk,
„mini radni”: Wiktoria Bołoz, Justyna
Szewczyk, Bartłomiej Migacz, Szymon
Malinowski, Karol Brzęczek, Elżbieta
Tokarczyk i Julia Sekuła. W roli obserwatorów wystąpili uczniowie klasy 1e.
Zanim dziecięcy radni rozpoczęli obrady, przewodnicząca Rady Miejskiej,
pani Ewa Zielińska przywitała gości
i dziecięcych radnych, życząc owocnych obrad. Po uroczystym przywitaniu dziecięcy radni złożyli ślubowanie.
Następnie przewodnicząca „Małe10 listopad - grudzień 2014

go Samorządu” przedstawiła porządek obrad, który poprzez głosowanie
przyjęto jednogłośnie. W dalszej części Piotr Kunicki przedstawił w formie prezentacji multimedialnej działalność „Małego Samorządu Szkoły
Podstawowej nr. 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu za rok
2013/2014”.
Najwięcej emocji wzbudziły pytania
(interpelacje), które dzieci kierowały do włodarzy Starego Sącza. Pytania pokazały, że dzieci interesują się
sprawami „poważnymi”, okazują troskę o szkołę i o losy swojego miasta.
W dalszej części debaty Agnieszka Koszyk odczytała projekt dwóch
uchwał, które przyjęto jednogłośnie.
Pierwsza dotyczyła możliwości zwiedzenia przez dzieci budynku Urzędu
Miejskiego, druga natomiast kontynuowania spotkań samorządu szkoły
z władzami Starego Sącza w ramach
dziecięcych sesji.
Na zakończenie Anna Lipka podziękowała Burmistrzowi i Przewodniczącej
Rady Miejskiej za wyczerpujące odpowiedzi i „troskę o nas”, a w szczególności za odnowienie budynku szkoły
i wyposażenie jej w nowoczesne po-

moce dydaktyczne. W dowód wdzięczności przekazała prace plastyczną
wykonaną „pędzlem” ucznia szkoły
oraz wiązanki kwiatów.
Ogromnym zaskoczeniem dla dzieci była niespodzianka przygotowana
przez burmistrza Jacka Lelka. Obok
słodyczy, owoców, wszyscy otrzymali przygodową opowieść o bitwie pod
Starym Sączem w formie komiksu, autorstwa Romana Gustawa Woźniaka
„DAUTU JOR - GWIŻDZĄCA STRZAŁA”.
Spotkanie zakończyło się wpisem
gości do kroniki szkolnej i pamiątkowym zdjęciem wszystkich uczestników sesji.
Pierwsza dziecięca sesja wypadła
bardzo owocnie i wniosła wiele dobrych wrażeń dla obu stron, zarówno dzieci jak i dorosłych, a także nas
opiekunów „Małego Samorządu”.
Była to dobra lekcja samorządności
dla najmłodszych mieszkańców Starego Sącza. Ta lekcja z pewnością zaprocentuje w przyszłości. „Mali radni”
z pewnością nauczą się odpowiedzialności, wspólnego podejmowania decyzji i być może w przyszłości zastąpią obecne władze miasta, czego im
szczerze życzymy. (WK,MP)

W

łaściciele i zarządcy nieruchomości zlokalizowanych w granicach gminy Stary Sącz proszeni
są o wypełnienie elektronicznej ankiety, a w przypadku badań terenowych udział w badaniu niezbędnym
do opracowania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej Gminy Stary Sącz.
Gmina Stary Sącz przystąpiła do
opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Projekt jest współfinansowany z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - w ramach
Działania 9.3. Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej Plany gospodarki niskoemisyjnej,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Pierwszym etapem opracowania
PGN jest inwentaryzacja zużycia energii i wynikającej z niego emisji dwutlenku węgla na terenie miasta i gminy
Stary Sącz. W związku z tym przygotowana została ankieta, która pozwoli na zebranie potrzebnych danych.
Końcowym etapem prac będzie opracowanie dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stary
Sącz” wraz z bazą inwentaryzacyjną,
które umożliwią starania o zewnętrzne środki finansowe na zadania inwestycyjne z zakresu efektywności energetycznej m.in. termomodernizację
budynków oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do
wszystkich, które są właścicielami/
zarządcami nieruchomości zlokalizowanych w granicach gminy Stary Sącz
o wypełnienie elektronicznej ankiety,
a w przypadku badań terenowych o
udział w badaniu. Wszystkie Państwa
odpowiedzi posłużą wyłącznie do
opracowania ogólnych zestawień statystycznych. Z góry serdecznie dziękujemy za poświęcony czas oraz sprawne przesyłanie ankiet.
(RRLiPUM)

Z kroniki policyjnej
AMATOR ROWERÓW W RĘKACH STAROSĄDECKICH
POLICJANTÓW
W ciągu trzech nocy mieszkaniec Stróż ukradł cztery jednoślady. Wracając z
kradzieży na rowerze wpadł prosto w ręce policjantów. W efekcie pracy operacyjnej starosądeccy funkcjonariusze odzyskali pozostałe trzy skradzione
jednoślady. Szczególną radość odzyskaniem roweru policjanci ze Starego
Sącza sprawili dziewczynce, dla której
rower był komunijnym prezentem.
Pierwszy jednoślad ukradł 16 września z klatki schodowej jednego z bloków na osiedlu Słonecznym w Starym
Sączu. Kolejne trzy ukradł miedzy 16
a 19 września włamując się do piwnic w blokach na tym samym osiedlu,
narażając właścicieli na straty ponad
2,5 tys. złotych W dodatku wszystkich
tych czynów dopuścił się po odbyciu kary więzienia za popełnienie podobnych przestępstw. W efekcie 57-latek usłyszał od policjantów zarzut kradzieży i kradzieży z włamaniem, za co grozi nawet do 10 lat więzienia. Mężczyzna
przyznał się do wszystkich popełnionych przestępstw i dobrowolnie poddał
się karze. Policjanci odzyskali wszystkie rowery i przekazali je właścicielom.
ZUCHWAŁY ZŁODZIEJ ZATRZYMANY PRZEZ POLICJANTÓW ZE STAREGO
SĄCZA
Początkiem sierpnia dwoje mieszkańców gminy Łącko zawiadomiło policjantów o dwóch kradzieżach. Dzięki pracy operacyjnej policjantów z Komisariatu Policji w Starym Sączu, złodziej
został zatrzymany i usłyszał zarzuty.
11 sierpnia nieznany sprawca wszedł
przez otwarte okno do jednego z domów w Zabrzeży i wyniósł z niego biżuterię wartą 4 tys. złotych. W tym
samym dniu również wykorzystał
uchylone okno by wejść do mieszkania w miejscowości Czerniec, z którego wyniósł 800 złotych. Celem ustalenia sprawcy policjanci ze Starego Sącza działali operacyjnie. Ich intensywna
praca przyniosła efekty, ponieważ już w miesiąc po zdarzeniu, 11 września,
sprawca tych kradzieży usłyszał zarzuty. Był nim 22-letni mieszkaniec gminy Łącko, któremu teraz grozi do 5 lat więzienia. Podejrzany przyznał się do
zarzucanych mu czynów i skorzystał z możliwości dobrowolnego poddania
się karze.
ROZLICZONY ZA KRADZIEŻ
W dniu 3 października 2014 roku, policjanci z Komisariatu Policji w Starym
Sączu, ustalili i zatrzymali sprawcę
kradzieży do której doszło w dniu 18
sierpnia 2014 roku w miejscowości
Kicznia. 25 – letni mieszkaniec gminy
Łącko z otwartego garażu domu jednorodzinnego skradł elektronarzędzia
tj. piłę łańcuchową oraz spawarkę.
25 - latek przyznał się do kradzieży.
Za ten czyn grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
(WW)

fot. ARCHIWUM

Pierwszy etap opracowania planu gospodarki
niskoemisyjnej

listopad - grudzień 2014 11

Ekonomia i Pieniądze
Nowatorski budżet obywatelski od przyszłego roku

Budżet partycypacyjny gminy
W

Burmistrz Jacek Lelek prezentował Radzie Miejskiej już w sierpniu
br. unikalny w południowej Małopolsce projekt „Mój pomysł, mój Stary
Sącz” podejmowany we współpracy
ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” (finansowany z Funduszu
Europejskiego „Obywatele dla Demokracji”), w ramach którego wprowadzony będzie nowatorski, aktywizujący budżet partycypacyjny.
Obecnie trwa wdrożenie projektu.
Do końca roku zostanie otwarty internetowy portal konsultacyjny, poprzez który mieszkańcy będą mogli
zgłaszać własne inicjatywy i samodzielnie decydować, na jakie cele
przeznaczą wydzieloną część budżetu gminy. W 2015 roku będzie to
kwota 400 tys. zł.
W gminie już od lat funkcjonuje
fundusz sołecki, czyli środki wyodrębnione z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć przegłosowanych
w odpowiednim trybie w trakcie zebrań wiejskich. Fundusz sołecki obliczany jest na podstawie wzoru
przedstawionego w ustawie o tym
funduszu. Kwoty przypadające dla
poszczególnych sołectw przedstawia burmistrz. Aby sołectwo otrzymało te pieniądze Rada Miejska
musi podjąć uchwałę o ich wyodrębnieniu do 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym wydatkowane
zostaną środki. Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok
2014 uchwalony został na łączną
kwotę 323,3 tys. zł.
Budżet partycypacyjny ma jeszcze
bardziej zacieśniać relacje obywatel
- samorząd i aktywizować mieszkańców całej gminy.
(RRLiPUM)
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fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

2015 roku gmina Stary Sącz
będzie miała nowatorski budżet partycypacyjny (obywatelski).
Mieszkańcy będą mogli zgłaszać do
projektu budżetu własne inicjatywy i decydować, na jakie cele przeznaczyć część pieniędzy z budżetu
gminy.

Budżet obywatelski Starego Sącza podstawowe informacje:
• Budżet obywatelski Starego Sącza
jest wdrażany przy pomocy środków
programu Obywatele dla Demokracji, pochodzących z Funduszy Norweskich; koszty związane z wdrożeniem zostaną pokryte w 90 % z tego
źródła. Wkład własny Starego Sącza
do wdrożenia - 3 tys. zł.
• Wdrożenie Budżetu wiąże się z uruchomieniem strony internetowej do
zgłaszania projektów i późniejszego
głosowania, szkoleniami dla pracowników urzędu, spotkaniami z mieszkańcami (w sumie 22) oraz szeroko
zakrojoną promocją.
• Sam Budżet Obywatelski będzie
wynosił 400 tys. zł.
• Stary Sącz przy wdrożeniu budżetu współpracuje ze Stowarzyszeniem
„Miasta w Internecie” (SMWI), organizacją pozarządową wspierającą samorządy we wdrażaniu narzędzi teleinformatycznych służących
usprawnieniu funkcjonowania administracji publicznej, oraz pomocą
osobom wykluczonym cyfrowo.
• Mieszkańcy będą przesyłali własne propozycje do budżetu obywatelskiego przez Internet, głosowanie tez
będzie prowadzone on-line.
• Osoby cyfrowo wykluczone będą
miały 2 alternatywy: pomoc Latarnika Polski Cyfrowej lub głosowanie
tradycyjne w kilku punktach na terenie Gminy.

• Latarnicy Polski Cyfrowej – lokalni animatorzy (obecnie w całej Polsce jest ich ponad 2900), których
zadaniem jest zachęcanie pokolenia
50+ do zrobienia pierwszego kroku
w Internecie.
• Latarnicy działają pod szyldem Polski Cyfrowej Równych Szans (PCRS),
programu koordynowanego przez
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (PCRS stanowi część Projektu
systemowego działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego Internetu realizowanego przez SMWI oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).
• Projekty zgłaszane przez mieszkańców muszą należeć do katalogu zadań własnych gminy, będzie je
można zgłaszać od 10 stycznia do
30 marca 2015 r.
• Głosowanie rozpocznie się kilka dni później, po weryfikacji przez
urząd propozycji pod kątem kosztów,
lokalizacji, czasu realizacji.
• Jedyne ograniczenia:
- szacunkowy koszt jednego projektu może wynosić maksymalnie 100
tys. zł, równocześnie w pojedynczym,
- sołectwie lub osiedlu nie mogą
być realizowane projekty o wartości
większej niż 100 tys. zł,
- każdy mieszkaniec głosuje tylko na
jeden projekt.
• Głosować mogą tylko osoby będące w spisie list wyborczych w dniu
rozpoczęcia głosowania.
• Wyniki głosowania będą wiążące
dla władz Starego Sącza.

Dwa lata w służbie Gminie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu swoją działalność rozpoczął 1 sierpnia 2012 r.
W ramach swojej działalności realizuje następujące zadania z zakresu takich dziedzin jak:

fot. ARCHIWUM

• remont instalacji elektrycznej
w Wiejskim Domu Kultury w Mostkach,
• ułożono nową podłogę na dużej sali
w Wiejskim Dom Kultury w Mostkach,
• wymianę pokrycia dachowego na
budynku mieszkalnym w Barcicach.

Zamiatanie chodników i ulic

Podłoga w WDK Mostki

Zadaszenie i schody granitowe w
MPR Stary Sącz

Utrzymanie chodników

1. Gospodarka mieszkaniowa.
W ramach gospodarki mieszkaniowej Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu administruje
35 budynkami na terenie Gminy Stary
Sącz m.in:
• Miejską Przychodnią Zdrowia
w Starym Sączu,
• Ośrodkami Zdrowia w Barcicach
i Gołkowicach,
• Wiejskim Domem Kultury
w Mostkach,
• Klubem OMEN w Starym Sączu,
• Muzeum „Dom Na Dołkach“
w Starym Sączu,
• Remizami strażackimi w Starym
Sączu, Barcicach, Moszczenicy Niżnej,
Gaboniu,
• Przedszkolami w Starym Sączu,
Moszczenicy Niżnej i Gołkowicach
Dolnych,
• Obiektami przy Klubach sportowych w Starym Sączu, Barcicach
i Przysietnicy tj: Orliki w Starym Sączu
i Gołkowicach Górnych, wielofunkcyjne
boiska sportowe w Moszczenicy Niżnej
i Moszczenicy Wyżnej, boiska sportowe
w Starym Sączu na Osiedlu Słonecznym i w Przysietnicy,

MZGK gospodaruje zasobem mieszkaniowym obejmującym 15 mieszkań
komunalnych oraz jednym mieszkaniem socjalnym - łączna powierzchnia
użytkowa – 676,09 m2. W wyniku prowadzonych obecnie prac remontowych
w budynku przy ul. Źródlanej 9 w Starym Sączu gminny zasób mieszkaniowy powiększy się o kolejne trzy nowe
mieszkania komunalne. W ramach modernizacji budynku wymieniono instalacje wewnętrzne (elektryczną i wodną) oraz wykonano nową instalację
centralnego ogrzewania z kotłownią
gazową. Wszelkie prace remontowo-budowlane, takie jak układanie płytek
ceramicznych, szpachlowanie i malowanie ścian, renowacja podłóg zostały wykonane przez pracowników MZGK.
W ramach bieżącego utrzymania budynków komunalnych przeprowadzono
m.in:
• remont łazienki w Miejskiej Przychodni Rejonowej w Starym Sączu,
• wykonano zadaszenia nad schodami prowadzącymi do głównego wejścia do Miejskiej Przychodni Rejonowej w Starym Sączu, jak rownież
ułożono granitowe schody,

2. Rekreacja. W roku 2013 do użytku oddano Zespół Rekreacyjny Park
Wodny Stawy. Kąpielisko Park Wodny
Stawy jest otwarte corocznie w okresie od 15 czerwca do 30 września.
W bieżącym roku było jedynym kąpieliskiem na terenie Małopolski oficjalnie zatwierdzonym przez Państwową
Inspekcję Sanitarną oraz Departament
Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody.
Warto dodać, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu dokonując sezonowej oceny jakości wody w Kąpielisku stwierdza, że jej
jakość jest doskonała. Powyższa opinia została wydana na podstawie czterokrotnego badania wody w ramach
wewnętrznej kontroli oraz trzykrotnej
kontroli przeprowadzonej przez PPIS
w Nowym Sączu. W ostatnim sezonie
zgodnie z dziennymi raportami prowadzonymi przez ratowników Sądeckiego
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego teren Zespołu Rekracyjnego Park Wodny Stawy odwiedziło ok.
70 tys. osób w tym z kąpieliska skorzystało około 30 tys. odwiedzających a z
wypożyczonego sprzętu pływającego tj.
łódki, kajaki, rowerki wodne skorzystało blisko 8500 tys. osób.
Oprócz sprawowania zarządu nad
Zespołem Rekreacyjnym Parku Wodnego Stawy MZGK zajmuje się również
zagospodarowaniem Dużego Stawu,
który częściowo jest wykorzystywany
do amatorskiego połowu ryb. Sprzedaż
zezwoleń prowadzona jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
w Starym Sączu. W zarządzie MZGK
pozostają także parki miejskie, place
zabaw, Przystań Rowerowa w Barcicach oraz Platforma Widokowa na Woli
Kroguleckiej.
Podczas tegorocznego sezonu zimowego na płycie starosądeckiego Rynku uruchomione będzie przez MZGK
sztuczne lodowisko. Lodowisko dostarczy i zamontuje firma zewnętrzna,
natomiast pozostałymi czynnościami
zawiązanymi z budową infrastruktury
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towarzyszącej, wykonaniem podbudowy pod lodowisko oraz budynku kasy i
wypożyczalni sprzętu jak również organizacją i funkcjonowaniem lodowiska
zajmą się pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu.
3. Administrowanie cmentarzami
komunalnymi. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej administruje cmentarzami komunalnymi na terenie Starego Sącza. W ramach tego świadczone
są następujące usługi:
• udostępnianie kaplicy przedpogrzebowej oraz chłodni,
• dzierżawa miejsc pochówku,
• pobieranie opłat z tyt. prowadzonych prac kamieniarskich na
cmentarzach.
W ramach sprawowanego zarządu nad cmentarzami utrzymywane są
w należytym porządku alejki cmentarne, wykaszane są tereny zielone, poddawane pielęgnacji są drzewa i krzewy.
Na cmentarzach komunalnych w Starym Sączu rocznie odbywa się ok. 100
pochówków.
4. Zieleń miejska. MZGK zajmuje
się utrzymaniem zieleni w Gminie Stary Sącz. Corocznie obsadzane jest 250
sztuk drewnianych donic oraz sadzonych jest ok. 7 tys. sztuk kwiatów na
miejskie rabaty. Wykonano nowe rabaty wieloletnie przy ul. Mickiewicza, Piłsudskiego i Witosa.W ramach okresowej pielęgnacji drzewa są przycinane,
prowadzone są również nasadzenia
drzew gatunkami bardziej przystosowanymi do warunków miejskich. Na bieżąco prowadzona jest pielęgnacja zieleni
tj. wykaszane są tereny zielone, przycinane są żywopłoty, usuwane są chwasty na rabatach itp.
5. Utrzymanie czystości na terenie
gminy. MZGK zajmuje się też utrzymaniem czystości na placach i terenach
gminnych. W ramach tych prac na bieżąco opróżniane są kosze i utrzymywana jest czystość na obszarze miasta
i gminy, szczególnie na placach zabaw,
boiskach, w parkach, terenach rekreacyjnych i przystankach autobusowych.
W br. odnowione zostały przystanki autobusowe w Starym Sączu, Barcicach,
Przysietnicy, Moszczenicy Wyżnej,
Mostkach, Gaboniu i Skrudzinie. Na potrzeby utrzymania czystości zakupiona
została zamiatarka uliczna doczepiana
do ciągnika oraz naburtowa dmuchawa
(odkurzacz) do liści, co usprawnia prace
porządkowe.
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6. Administracja rowami melioracyjnymi. Zadaniem MZGK jest również
utrzymanie 8,5 km rowów melioracyjnych będacych w zarządzie Gminy Stary
Sącz. W zależności od potrzeb brzegi są
wykaszane; gdy zachodzi taka potrzeba są pogłębiane, a przepusty odmulane lub wymieniane na nowe o większej
średnicy przepustowości. Brzegi są też
systematycznie zabezpieczane przed
osunięciami. W roku 2014 została dokonana wymiana przepustów na Facimiechu oraz wyłożono kratami brzeg
rowu Lipie k/Słoneczka przy ul. Witosa
w Starym Sączu.
7. Gospodarowanie lasem komunalnym. MZGK jest odpowiedzialne za
kompleksową gospodarkę leśną w lesie
komunalnym na obszarze 180 ha, począwszy od przeprowadzania nasadzeń
poprzez zabiegi pielęgnacyjne (czyszczenie, pielęgnacja młodników, trzebieże wczesne i późne), a skończywszy na
wykonywaniu ścinki i sprzedaży drewna.
Sprzedawane drewno (w 90%) służy
głównie do zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Stary Sącz. Część drewna jest nieodpłatnie przydzielana mieszkańcom poszkodowanym przez klęski
żywiołowe, bądź tym, których nie stać
na zakup opału. Na przykład w bieżącym
roku osobom, którym trąba powietrzna
zniszczyła dachy przekazano nieodpłatnie 55 m3 drewna tartacznego. Na terenie lasu Miejska Góra stworzono miejsca, w których można odpocząć, zapalić
grilla, schronić się przed deszczem.
8. Wodociągi i kanalizacja. MZGK
jest również odpowiedzialny za dostarczanie wody do około 620 budynków
w miejscowościach: Gołkowice Dolne,
Gołkowice Górne, Skrudzina, Gaboń
i Gaboń Praczka. W ramach bieżącego
nadzoru prowadzony jest wewnętrzny
monitoring jakości wody w ujęciach powierzchniowych w m. Gaboń i podziemnych w m. Gołkowcie (trzy studnie głębinowe). W przypadku pogorszenia się
jakości wody podejmowane są odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia jej prawidłowych parametrów.
Na bieżąco usuwane są awarie sieci
wodociągowej. Średnio rocznie do sieci włącza się ok. 15 budynków. Przyłączenie budynku do sieci wiąże się z wydawaniem warunków, uzgadnianiem
projektów oraz dokonaniem odbioru
technicznego.
Z sieci kanalizacji sanitarnej zarządzanej przez MZGK korzysta około 3100 osób z terenu Starego Sącza,
Moszczenicy Niżnej i Barcic Dolnych. Do

sieci kanalizacyjnej rocznie włącza się
około 10 budynków. Przyłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej wymaga
wydawania warunków, uzgadniania projektu oraz dokonania odbioru technicznego. MZGK zajmuje się również bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków
BOŚ 500 - Wielki Wygon w Starym Sączu. W ramach eksploatacji oczyszczalni sprawowany jest całodobowy nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem
urządzeń.
9. Targowisko Miejskie. MZGK
w Starym Sączu sprawuje nadzór nad
Targowiskiem Miejskim „Mój Rynek“
w Starym Sączu. W ramach nadzoru
Zakład czuwa nad sprawną organizacją targów, zajmuje się inkasem opłat.
Zgodnie z wymogami weterynaryjnymi
prowadzona jest obowiązkowa ewidencja bydła przemieszczanego przez targowisko oraz sprzątanie i dezynfekcja
placu targowego.
10. Schronisko dla zwierząt. Schronisko zostało założone w kwietniu 2013
roku. Od tamtej pory przyjęto 99 psów
(89 z terenu Gminy Stary Sącz, 10 pochodzących z Gminy Podegrodzie). Dla
większości psów udało się znaleść
nowe domy (71 adopcji), część psów po
krótkim pobycie w Schronisku wróciła
do swoich właścicieli. Obecnie w Schronisku przebywa 15 psów.
Psy są szczepione, odrobaczane, sterylizowane. Pozostają pod ciagłą opieką
weterynaryjną. Realizując Gminny Program Zapobiegania Bezdomności Zwierząt MZGK wydał w bieżącym roku 60
skierowań na zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt z częściowym lub całkowitym dofinansowaniem z budżetu Gminy. Schronisko zapewnia całodobową
pomoc zwierzętom w przypadku wypadków drogowych z ich udziałem.
11. Prace bieżące. MZGK zajmuję się
również naprawą i wymianą oznakowania dróg, montażem progów zwalniających zgodnie z zaleceniami Gminy Stary
Sącz. Kilkakrotnie w ciągu roku wykaszane są pobocza dróg i place gminne.
Prowadzone są również prace związane z oczyszczaniem przepustów i rowów
przydrożnych. Pracownicy MZGK pomagają w organizacji i obsłudze rożnego
rodzaju imprez kulturalnych na terenie
Gminy Stary Sącz, wykonują okolicznościowe dekoracje miasta oraz aktywnie
uczestniczą przy zwalczaniu klęsk żywiołowych i usuwaniu ich skutków (np.
dowóz worków z piaskiem, sprzątanie
terenu po nawałnicach itp).
(WW)

WYDARZENIA KULTURALNE
XIV Rajd Szkół Podstawowych i Specjalnych

Śladami Profesora

fot. ARCHIWUM SZKOŁY

Na końcu naszego rozumienia świata, rozumienia dramatów ludzkich, a także własnych dramatów, patrzysz na samego
siebie, widzisz, coś przeżył, coś przecierpiał, ile rzeczy przegrałeś, widzisz to wszystko, coś wygrał, i nagle – może
pod koniec życia – oświeca cię ta świadomość, że (…) może jesteśmy na tym świecie po to, żeby na końcu powtórzyć
najpiękniejsze słowa, jakie Pan Bóg wypowiedział w dniu naszego stworzenia: I niech tak zostanie.

W

dniach 25-26 września odbył
się kolejny, już XIV Rajd Szkół
Podstawowych i Specjalnych noszących imię księdza profesora Józefa
Tischnera.
Organizatorem spotkania była Szkoła Podstawowa nr 1 w Starym Sączu.
Rajd, w którym wzięło udział dwanaście szkół, został zorganizowany w
plenerze Beskidu Sądeckiego, a miejscem spotkania było Rytro. Honorowych gości powitał koordynator spotkania pan Robert Janek, nauczyciel
starosądeckiej „1” wraz z uczniami
oraz dyrektor szkoły Zdzisław Wojnarowski. Organizatorzy opracowali
bardzo interesującą trasę. Na szlaku
młodych rajdowców i ich opiekunów
znalazły się: Piwniczna, Niemcowa,
Kordowiec, Rytro.
Wszystkie grupy reprezentujące poszczególne szkoły były zwarte, gotowe
i odpowiednio przygotowane na różne warunki pogodowe i terenowe. Jesienna aura sprzyjała, więc po drodze
wraz z nowymi kolegami i koleżankami z innych szkół oraz przewodnikami
górskimi Rodzina Tischnerowska podziwiała piękne krajobrazy.
Po dotarciu do bazy noclegowej w

Gołkowicach zjedzono pyszną obiadokolację i zakwaterowano się w pokojach. Wieczorem odbyły się posiady,
którym towarzyszyły śmiech i zabawy.
W różnych konkurencjach brali udział
uczniowie i opiekunowie. Swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek wraz z zastępcą Kazimierzem Gizickim. Rolę
gospodarza wieczoru pełnił dyrektor
„1” Zdzisław Wojnarowski.
XIV Rajd Szkół Podstawowych i
Specjalnych był doskonałą okazją do
integracji uczniów z różnych szkół. Organizatorzy zadbali również o samopoczucie młodzieży, zapraszając młodych uczestników na dyskotekę. Po
krótkiej i szybko przespanej nocy zjedzono pożywne śniadanie. Następnie
wyruszono do Starego Sącza. Rodzina
Tischnerowska zwiedziła następujące obiekty: Klasztor Klarysek, Kościół
Parafialny pod wezwaniem św. Elżbiety oraz Muzeum Regionalne Dom na
Dołkach. Rolę przewodników zaproszonych gości pełnili tego dnia nauczyciele starosądeckiej „1” : pani Liliana
Królikowska, pani Jadwiga Postawa i
pan Piotr Wandas. W miejscowym muzeum uczestników powitali: dyrektor
obiektu Jan Długosz oraz brat patro-

na szkół – Kazimierz Tischner.
O godzinie 11.00 uczestniczono w
uroczystej Mszy Świętej, koncelebrowanej przez księży: dr. Marcina Kokoszkę i Janusza Rybę, odprawionej
na Ołtarzu Papieskim. W kazaniu kapłan podkreślił wartość wiedzy w życiu młodego człowieka, wskazując
na rolę autorytetu patrona naszych
szkół, którego osobowość intelektualna i moralna kształtowała się w
otoczeniu: miejscowych gór, szumu
Dunajca, drewnianych kościółków
w Jurgowie i Łopusznej, i – jak sam
przyznawał - starosądeckiej tradycji
franciszkańskiej.
W budynku Szkoły Podstawowej nr
1 w Starym Sączu odbyło się zakończenie i podsumowanie XIV Rajdu, po
którym, na miejscowym cmentarzu,
złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze na grobie rodziców księdza
profesora Józefa Tischnera.
Po serdecznych pożegnaniach i życzeniach ponownego spotkania na
szlaku rajdu wyruszono w drogę powrotną do domów: w Krakowie, Tarnowie, Rogoźniku, Ochotnicy Dolnej,
Jastrzębiu-Zdroju, Ligocie, Domosławicach, Ratułowie, Toruniu oraz w
Starym Sączu. (PJ, WP).
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KONKURS KULTURA W SOŁECTWACH
Druga edycja konkursu Kultura w Sołectwach

Czas na sołectwa
D

yrektor Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu zaprasza podmioty w sołectwach Gminy Stary Sącz
do współpracy w zakresie realizacji zadań w dziedzinie edukacji kulturalnej
i artystycznej.
Zaproszenie do składania propozycji
działań w dziedzinie edukacji kulturalnej
i artystycznej w 2015 r
Otwarty Konkurs pn. „Kultura w Sołectwach - edycja druga”
1. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych Gminy Stary Sącz w dziedzinie edukacji kulturalnej i artystycznej
w sołectwach gminy Stary Sącz.
2. W konkursie preferowane są zadania
charakteryzujące się powtarzalnością lub
ciągłością.
3. Na realizację zadań wyłonionych w konkursie Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki
im Ady Sari
w Starym Sączu przeznacza się z budżetu Centrum Kultury i Sztuki im Ady Sari
w Starym Sączu kwotę nie mniejszą jak
20 000 zł.
Zasady konkursu:
4. W otwartym konkursie ofert mogą
uczestniczyć organizacje pozarządowe
mające siedzibę na terenie gminy Stary
Sącz oraz grupy nieformalne reprezentowane przez osobę fizyczną zwaną
w dalszej części liderem. Liderem może
być sołtys lub inna osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych
zamieszkała w gminie Stary Sącz, na terenie danego sołectwa.
5. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej jak 1
stycznia 2015 i nie później jak 15 lutego
2015 r i zakończy się nie później jak 31
maja 2015 r.
6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem
określonym w załączniku nr 1, opublikowanym na stronie www.ckis.stary.sacz.pl.
7. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem finansowania ani zapewnieniem finansowania w oczekiwanej
wysokości.
9. W przypadku przyznania na realizację
zadania kwoty w mniejszej wysokości niż
wnioskowana dopuszcza się możliwość
weryfikacji i zmianę kosztorysu zadania, pod warunkiem zatwierdzenia zmian
przez Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki
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im. Ady Sari w Starym Sączu
10. Warunkiem opłacenia kosztów związanych z realizacją zadania jest zawarcie
umowy określającej zasady finansowania
zadania z zachowaniem formy pisemnej
pomiędzy Centrum Kultury i Sztuki im. Ady
Sari w Starym Sączu, a podmiotem składającym ofertę.
11. Do kosztów kwalifikowanych zadania
zalicza się:
a) zakup materiałów (produktów) niezbędnych dla wykonania zadania,
b) zakup usług związanych z realizacją zadania (tj. wynajem elementów technicznych niezbędnych dla wykonania zadania np. scena, nagłośnienie, oświetlenie
itd.; usługi transportowe, koszty promocji
przedsięwzięcia, usługi wydawnicze, poligraficzne dotyczące organizacji imprez
w tym koszty związane z prowadzeniem
serwisów internetowych). Wielkość środków przeznaczonych na promocję i na catering wynosi 10% wartości zadania,
c) koszty osobowe merytoryczne w szczególności honoraria instruktorów i trenerów w ramach umowy o dzieło lub faktury/
rachunku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Poza honorarium nie
dopuszcza się wypłacanie trenerom/instruktorom dodatkowego wynagrodzenia
jak np. zwrot kosztów przejazdów.
12. Koszt zadania nie może być mniejszy
jak 250 zł i większy jak 2500 zł.
13. W przypadku istniejących podejrzeń
co do braku możliwości osiągnięcia rezultatów danego zadania lub niezrealizowania zadania w terminie Dyrektor Centrum
Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu może odstąpić od podpisania umowy
określającej zasady finansowania zadania. Umowa określająca finansowania zadania powinna być podpisana przed rozpoczęciem realizacji zadania.
14. Oszczędności z tytułu realizacji zadań
wybranych do realizacji, mniejszej kwoty
przyznanych dotacji albo odstąpienia którejkolwiek ze stron od podpisania umowy
określającej zasady finansowania zadania wybranego do dofinasowania mogą
zostać przeniesione do budżetu konkursu
„Kultura w Sołectwach – edycja trzecia”
powiększając jego budżet.
Termin i miejsce składania ofert.
15. Ofertę wg załączonego wzoru należy
złożyć na adres:
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari
w Starym Sączu; Punkt Informacji Turystycznej; Stary Sącz, Rynek 5, do dnia
20.11.2014 roku do godz. 12.00, w za-

mkniętej kopercie z dopiskiem "KONKURS Kultura w sołectwach – edycja druga" wraz z nazwą zadania, którego oferta
dotyczy.
16. Oferta nie złożona we wskazanym
terminie, nie będzie objęta procedurą
konkursową.
17. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data wpływu do adresata.
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
18. Oferty oceniane są przez komisję
konkursową powołaną przez Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari.
składającej się z min. 3 osób.
19. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą
pod uwagę następujące kryteria:
a) wykonalność finansowa i organizacyjna; waga 25%,
b) stosunek ponoszonych nakładów do
zamierzonych efektów i celów w oparciu
o zamierzoną liczbę uczestników zajęć
i kursów i założoną frekwencja: waga
40%,
c) pozostałe kryteria (wykorzystanie istniejącej infrastruktury kultury w sołectwach, społeczne uzasadnienie, kreatywność, nowatorstwo, walor artystyczny,
kulturalny lub edukacyjny, cykliczność
i trwałość ): waga 35%
20. Maksymalna liczba punktów wynosi
40, natomiast minimalna liczba punktów
uprawniająca do otrzymania dofinansowania wynosi 20.
21. Otwarcie ofert złożonych do konkursu zostanie przeprowadzone w dniu
20.11.2014 roku w lokalu informacji turystycznej w Starym Sączu, Rynek 5,
o godz. 12.15.
22. Decyzję o ogłoszeniu listy rankingowej
z wartością kwot przyznanych do dofinansowania dla przyznanego zadania podejmuje Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari i ogłasza w terminie do 3
grudnia 2014 r.
23. W ramach jednego konkursu nie
mogą otrzymać dofinasowania więcej jak
dwa zadania realizowane na terenie danego sołectwa.
24. Od podjętych decyzji nie przysługuje
odwołanie.
25. Lista zadań wybranych do sfinansowania w ramach konkursu „Kultura w Sołectwach - edycja druga” dostępna będzie
dostępna na tablicy ogłoszeń przy Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu ul. Batorego 23 oraz www.
ckis.stary.sacz.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta Starego Sącza.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

WYJAZD STUDYJNY

W

dniu 23 września 2014 r. grupa
rolników z gmin Podegrodzie
i Stary Sącz wzięła udział w wyjeździe studyjnym dla zapoznania się
z funkcjonowaniem gospodarstw
edukacyjnych w województwach
małopolskim i świętokrzyskim.
Ideą tych gospodarstw jest bezpośredni kontakt uczniów z bogatym otoczeniem rolniczo-przyrodniczym i kulturowym zagrody wiejskiej.
Przestrzeń będąca warsztatem pracy rolnika, zwierzęta domowe, mnogość bodźców wzrokowych, słuchowych, zapachowych i smakowych
czynią gospodarstwo rolne (szczególnie gospodarstwo tradycyjne, wielokierunkowe) niezwykle atrakcyjnym
miejscem edukacji dzieci i młodzieży. W powiecie nowosądeckim dotychczas nie funkcjonuje żadne gospodarstwo edukacyjne zrzeszone
w Ogólnopolskiej Sieci.
Wyjazd studyjny zorganizowała Lokalna Grupa Działania Brama
Beskidu przy wydatnej merytorycznej pomocy krakowskiego oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie.
Celem wyjazdu było nie tylko zapoznanie się z ideą tych gospodarstw,
ale również wykorzystaniem walorów
przyrodniczych, kulturowych, produk-

tów regionalnych a także specyfiki
zagród edukacyjnych.
W pierwszej części wyjazdu rolnicy
wzięli udział w szkoleniu dotyczącym
zasad funkcjonowania krajowej sieci współpracy zagród edukacyjnych,
które zostało przeprowadzone w siedzibie krakowskiego oddziału CDR.
Uczestnicy zapoznali się z dobrymi
praktykami w zakresie funkcjonowania zagród edukacyjnych oraz współpracą gospodarstw prowadzących
usługi edukacyjne w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.
W drugiej części grupa uczestników wizytowała trzy zagrody, dwie
w Małopolsce i jedną w województwie świętokrzyskim. Były to:
Gospodarstwo ekologiczno – agroturystyczne „Pszczółki” – zlokalizowane w województwie małopolskim
w Gminie Pałecznica; grupa zapoznała się z profilem gospodarstwa, zwiedziła pracownie pszczelarską. W ramach wizyty w zagrodzie edukacyjnej
odbyła się degustacja miodu oraz
produktów regionalnych. Szczególne
zainteresowanie wzbudziła przedstawiona bajkowa prezentacja oparta
na obrazie zatytułowanym: „Życie rodziny pszczelej w ciągu roku”.
Ostoja Dworska – W Gościnie
u Chłopa Świętokrzyskiego - zlokalizowana w województwie świę-

tokrzyskim w Gminie Małogoszcz;
uczestnicy wzięli udział w warsztatach, które zostały przeprowadzone
w obrębie gospodarstwa w izbie regionalnej urządzonej w starym spichlerzu. W czasie tego spotkania
grupa zapoznała się z tradycjami
i obyczajami związanymi z regionem
świętokrzyskim.
„Zaczarowane Wzgórze”- zagroda edukacyjna zlokalizowana w województwie małopolskim w Gminie
Raciechowice; grupa zaznajomiła się
z zakresem funkcjonowania zagrody, a także poznała historię związaną z utworzeniem Zaczarowanego
Wzgórza. Uczestnicy pod koniec swojego pobytu w tej zagrodzie zmierzyli się z wykonaniem różnych przedmiotów ze specjalnych balonów do
modelowania.
Wizyta studyjna pozwoliła uczestnikom na zdobycie wiedzy na temat
funkcjonowania zagród edukacyjnych w oparciu o to wszystko, co na
wsi jest najcenniejsze, a więc m.in.
tradycję, kulturę, kontakt z przyrodą,
zdrową żywność . W opinii uczestników wyjazd studyjny był bardzo ciekawy i udany.
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WYDARZENIA KULTURALNE
Program Gminnych Obchodów Święta Nieodległości

Święta Miłości Kochanej Ojczyzny
WOJCIECH WALISZEWSKI

7

listopada, w ramach Gminnych
Obchodów Święta Nieodległości
w starosądeckim Sokole odbył się III
Międzyszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej i Niepodległościowej.

- Prywatne Gimnazjum w Starym
Sączu (Święta Miłości Kochanej
Ojczyzny)
- Szkoła Podstawowa w Moszczenicy (Warszawskie dzieci, Jedzie jedzie
na kasztance)
- Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu (Bogurodzica, Wojenko,
wojenko)
- Gimnazjum w Starym Sączu
(Pierwsza Brygada, Gaude Mater
Polonia)
Na zakończenie spotkania burmistrz Starego Sącza, Jacek Lelek
podziękował wszystkim za zaangażowanie oraz przypomniał, że raz
zdobyta wolność nie trwa wiecznie i
że musimy wspólnie o nią cały czas
walczyć.

fot. MARCIN ROLA

Wypełniona po brzegi sala Sokoła
ze wzruszeniem i licznymi oklaskami
wysłuchała bogatego repertuaru patriotycznego przygotowanego przez
prawie wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy Stary Sącz. Atmosfera była bardzo podniosła. Występy uczniów były bardzo udane i
ciepło przyjęte przez starosądeczan.
Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne
upominki.
Na scenie zaprezentowali się:
- Gminne Przedszkole w Starym
Sączu (Na nowej górze, Pierwsza

Kadrowa)
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (Mazurek Dąbrowskiego, Walczą karabiny)
- Zespół Szkół w Barcicach (O Belinie, Marsz Żuławów)
- Szkoła Podstawowa im. Tischnera w Starym Sączu (Hej, ułani, Marsz
strzelców)
- Zespół Szkół w Przysietnicy (Rota,
Mazurek 3 Maja)
- Szkoła Podstawowa w Skrudzinie (Marsz Polonia, Warszawianka
(1831)
- Szkoła Podstawowa w Gaboniu (Orlątko, Pieśń konfederatów
barskich)
- Szkoła Podstawowa w Popowicach (Boże coś Polskę, Rapsod o pułkowniku Lisie – Kuli)
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Co? GDZIE? KIEDY?

W najbliższym czasie w starosądeckim Sokole …
SEFARDIX – Koncert
16 listopad, niedziela, godz. 19.00
Trio Sefardix to klimatyczna fuzja muzyki sefardyjskich Żydów, jazzu, metafizycznych wokaliz
rodem z Azji i instrumentalnej wirtuozerii pełnej
kulturowych odniesień. Artyści wykraczają poza
stereotypowe traktowanie instrumentów poszerzając paletę brzmieniową wykonywanej muzyki.
Bilety: 24 zł normalny, 18 zł ulgowy*
Jakobi i Leidental – Spektakl Teatralny
22 listopad, sobota, godz. 19.00
Brawurowy i liryczny spektakl Lewina (premiera 6
VI 2014 w Warszawskim Teatrze Powszechnym).
Ten spektakl daje duże szanse aktorom, które cała trójka potrafi dobrze wykorzystać. Poruszająca jest Edyta Olszówka jako Rut. Gra pełną wdzięku nieco ekscentryczną kobietę, słodką
w swej naiwności (zabawna etiuda z poduszką) i
niezwykle tragiczną. Kiedy błaga o miłość, zapomina o godności, honorze. (…)
Bilety: 70 zł normalny, 60 zł ulgowy*
Koncert Charytatywny BĘDZIE DOBRZE4 października, sobota, godz. 7
7 grudzień, niedziela, godz. 19.00
Znana starosądecka fundacja charytatywna zaprasza wszystkich sympatyków i
darczyńców na niezwykłe spotkanie. Wstęp wolny.
Królowa Śniegu – Spektakl Teatralny
4 grudzień, czwartek, godz. 17.00 (premiera)
6 grudzień, sobota, godz. 17.00
28 grudzień, niedziela, godz. 17.00

OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI

Stowarzyszenia Grupa
Twórcza WIDZI SIĘ

Komisja Likwidacyjna Stowarzyszenia Grupa Twórcza WIDZI SIĘ informuje, iż na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 5/
WZ/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
Stowarzyszenie w/w 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.
W skład Komisji Likwidacyjnej Stowarzyszenia wyznaczeni zostali: Bogdan Kiwak i Andrzej Naściszewski.
Złożenie wniosku o wykreślenie
Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego planowane jest do
dnia 1 czerwca 2015 r.
Wszelkie informacje związane
z prowadzoną likwidacją udzielane
są pod nr telefonu: 691916111
W dniu 26 listopada 2014 r. w TOMIKAFOTO ul. Grodzka 17, 33-300
Nowy Sącz - planowane jest Walne
Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie sprawdzania z likwidacji oraz podjęcie
uchwały w przedmiocie zakończenia
postępowania likwidacyjnego.
Komisja Likwidacyjna: Bogdan Kiwak, Andrzej Naściszewski.

„Królowa Śniegu” na podstawie baśni J.Ch. Andersena, reż. Łukasz Głąb, teatr STORIA, sztuka
familijna dzieci od 6 lat, młodzież i dorośli.
Bilety: 34 zł (premiera), 29 zł
*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)

ZAPRASZAMY TAKŻE DO KINA!
Dyskusyjny Klub Filmowy SOKOLE OKO
Młodzież i dorośli, w każdą środę, godz. 18:00 - Karnet (5 Filmów / 3 miesiące):
20 PLN (ulgowy 12 PLN)
Dyskusyjny Klub Filmowy MAŁE SOKOLE OKO - Dzieci, w każdą niedzielę, godz.
14:30 Karnet (5 Filmów/3 miesiące): 12 PLN
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WYDARZENIA KULTURALNE
Teatr historyczno-kostiumowy „Storia” w Starym Sączu

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

Prawdziwy teatr w prawdziwym mieście

T

eatr historyczno - kostiumowy
o nazwie „Storia” jest wspólnym
projektem Fundacji Nomina Rosae
i Centrum Kultury i Sztuki im. Ady
Sari w Starym Sączu. Jak zauważono, Stary Sącz rzuca w ten sposób rękawicę Nowemu Sączowi, który nie
doczekał się zawodowej sceny aktorskiej. Mimo, że profesjonalny, starosądecki teatr nie będzie miał swojej struktury etatowej – przy okazji
przygotowania danego przedstawienia zatrudniane będą konkretne osoby (aktorzy, reżyserzy etc.), a koszty
spektakli będą pokrywane z biletów
i przez sponsorów. Już 4 grudnia czeka nas pierwsza premiera spektaklu
„Królowa Śniegu” – z zawodowymi
aktorami, w reżyserii Łukasza Głąba. Umowa pomiędzy CkiS, a Nomina Rosae zakłada, że w najbliższym
roku odbędą się co najmniej trzy premiery teatralne. Na razie ujawniono,
że drugą z nich będzie „Misterium
o św. Kindze”, wystawione w marcu
przyszłego roku w ramach „Dni Księdza Tischnera”.
Jedną z idei powołania teatru „Storia” jest chęć szerszego wykorzystania
sceny starosądeckiego „Sokoła” dla
potrzeb działalności teatralnej. Dlatego oprócz własnego teatru w Starym
Sączu występować będą też zapraszane zespoły z Polski. Już w listopadzie
będzie można zobaczyć sztukę „Jakobi i Leidental” warszawskiego Teatru
Powszechnego z Edytą Olszówką, Jac20 listopad - grudzień 2014

kiem Braciakiem i Michałem Sitarskim
w obsadzie.
Starosądecki „Sokół” po remoncie
ma profesjonalną infrastrukturę sceniczną o jakiej marzy niejedno duże
miasto. Tymczasem dzieci, młodzież
i nauczyciele z naszej gminy wyjeżdżają 100 km na spektakle do Krakowa.
To dlatego, że nie mieliśmy dotąd na
Sądecczyźnie zawodowego teatru.
– Miałem szczęście, bo swoje dzieciństwo spędziłem w mieście, w którym od małego chodziło się do teatru.
Najbardziej żywe i kolorowe wspomnienia jakie mam z tamtego okresu,
to właśnie wspólne niedzielne wyjścia
z rodzicami do teatru na „Kota w butach” i inne baśnie. Dla małego chłopca to był zaczarowany świat: wyścielane pluszem fotele, kurtyna, scena,

tajemnicze światła i aktorzy w pięknych kostiumach – wspomina Wojciech Knapik dyrektor starosądeckiego Sokoła. Jestem przekonany, że
telewizja ani gry komputerowe w żaden sposób tego nie zastąpią.
W pierwszym zaplanowanym przedstawieniu – „Królowej Śniegu” w reżyserii Łukasza Głąba oraz scenariuszem i kostiumami Marii Molendy
– zagra dziesięć osób. – To baśń drogi,
opowieści o młodej dziewczynie, która
kierowana niezwykłym uczuciem wybiera się w podróż, że odnaleźć swojego przyjaciela – mówi Maria Molenda z Fundacji Nomina Rosae, która
jest autorką scenariusza i kostiumów.
W spektaklu zobaczymy m.in. pochodzącą z Nowego Sącza Karolinę Fortunę (niegdyś aktorkę Teatru im. Witkacego z Zakopanego, a obecnie Teatru
Czysta reForma z Krakowa), która
wcieli się w tytułową rolę.
„Królowa śniegu” to przedstawienie
familijne w pełnym tego słowa znaczeniu, a więc dla dzieci, rodziców i dziadków. Czyli pierwsza szansa na odkrycie magii teatru w gronie rodziny,
w grudniowej, mikołajkowo-świątecznej atmosferze.
Teatr Storia w Starym Sączu serdecznie dziękuje Prezesowi Wojciechowi Kulakowi i zarządowi Banku
Spółdzielczego w Starym Sączu za
wsparcie finansowe, które bardzo pomogło w przygotowanie pierwszego
przedstawienia Teatru Storia. Bank
Spółdzielczy w Starym Sączu, jeden
z najstarszych polskich banków (ma
już 138 lat), został mecenasem tego
przedsięwzięcia kulturalnego. (WW)

Najbliższe spektakle teatralne Starym Sączu:
22 listopada 2014, godz. 19.00
„Jakobi i Leidental”, Teatr Powszechny, Warszawa
4 grudnia 2014 (premiera), 6, 28 grudnia 2014, godz. 17.00
„Królowa Śniegu”, Teatr Storia
11 stycznia 2015, godz. 18.00 „Vis a Vis”, Teatr Witkacego, Zakopane
6 lutego 2015, godz. 17.00 „Koziołek Matołek”, Teatr Banialuka
8 marca 2015, godz. 19.00 „Appendix”, Teatr Witkacego, Zakopane
15 marca 2015, godz. 18.00 „Misterium o Św. Kindze”, Teatr Storia

SPORT
Z Januszem Pasiutem, trenerem starosądeckich siatkarek rozmawia Wojciech Waliszewski

Wspólny sukces
iedawno minęły dwa lata, jak zainaugurowano Szkolny Ośrodek
Siatkarski w Starym Sączu, który powstał w ramach ogólnopolskiego programu szkolenia dzieci i młodzieży
w piłce siatkowej. Jak podsumowałby Pan te ostatnie dwa lata?
Na dokładne analizy przyjdzie czas
po zakończeniu pełnego cyklu, czyli
gdy klasa sportowa dziewcząt z rocznika 1999 ukończy gimnazjum, ale już
dzisiaj można powiedzieć, iż był to doskonały pomysł. Dzięki temu, że Gimnazjum im. J. Słowackiego w Starym
Sączu przystąpiło do Ogólnopolskiego
projektu Siatkarskich Ośrodków Szkolnych zyskaliśmy ogromną pomoc w postaci sprzętu sportowego. Łącznie z tym
co otrzymał MUKS Poprad za swoje wyniki to kwota pomocy materialnej przekroczyła 100 tys. zł. Dzięki temu nie
tylko dziewczęta z SOS ale i cała społeczność szkoły zyskała dostęp do nowoczesnych środków dydaktycznych
co w dużej mierze uatrakcyjniło zajęcia
z wychowania fizycznego. Decyzja Burmistrza Jacka Lelka otworzyła ogromne
możliwości przed szkołą i dziećmi przystępującymi do programu. Bycie w tym
programie jest ogromnym wysiłkiem
i całkowitą zmianą stylu życia młodych
ludzi. Jednak świadomość wartości jakie niesie ze sobą ciężka praca i możliwości jakie daje SOS powodują, iż do
naszego klubu przychodzą dziewczyny
z tak odległych miejscowości jak Wadowice, Krynica czy Tarnów. Niestety
wiele talentów z naszej gminy nie podejmuje wyzwania co na pewno jest powodem do zmartwienia.
Myślę, że naprzeciw temu wychodzi
nowa inicjatywa Polskiego Związku Piłki Siatkowej który postanowił rozszerzyć program SOS o szkoły patronackie tj. Stworzenie Akademii SOS która
obejmie szkoły podstawowe z terenu
gminy i nie tylko. Dzięki przystąpieniu do Akademii szkoły zyskają możliwość udziału w szkoleniach, zawodach
i konsultacjach organizowanych przez
nasze gimnazjum, ale również pozyskania sprzętu, a w przyszłości możliwość uzyskania dodatkowych środków
na zajęcia z piłki siatkowej. Jeżeli chodzi o sferę sportową nie mamy jakichś
spektakularnych osiągnięć, ale wiązało się to z małą ilością środków finan-
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sowych. Dzięki przychylności Urzędu
Miejskiego i sponsorom udało nam
się zgłosić dziewczęta będące w programie SOS do rozgrywek III ligi kobiet
i rozgrywek kadetek co myślę że przyniesie jeszcze większy postęp w ich
umiejętnościach.
W roku 2014 siatkarki ze Starego Sącza wywalczyły tytuł wicemistrzyń
Małopolski w piłce siatkowej juniorek. Jakie kolejne wyzwania stawia
Pan drużynie w najbliższym czasie?
O nie tylko to. Rok 2014 był dla klubu bardzo wyjątkowy nasze juniorki po
wywalczeniu wicemistrzostwa małopolski zawędrowały aż do Półfinałów
Mistrzostw Polski pokonując po drodze
wiele utytułowanych zespołów i dzięki czwartemu miejscu w Malborku zostały sklasyfikowane na 14 miejscu
w Polsce.
Jeszcze lepiej poradziły sobie kadetki które wywalczyły Mistrzostwo Małopolski i również dotarły do Półfinałów
Mistrzostw Polski gdzie dwa przegrane
mecze po 2:3 zamknęły nam drogę do
finału, ale i tak drużyna została sklasyfikowana na miejscu 9 w Polsce.
Należy również pamiętać, że w maju
nasz zespół wywalczył awans do II ligi
kobiet co należy uznać za wyjątkowy
sukces, który stał się naszym udziałem
po pięciu latach ciężkiej pracy. W Starogardzie Gdańskim gdzie wywalczyliśmy awans pokonując bardzo mocne

zespoły wszyscy mówili, że już teraz
nie pomylą Nowego ze Starym Sączem.
Staliśmy się marką która jest już rozpoznawalna w wielu rejonach Polski. Dzięki naszym kontaktom i turniejom jakie
organizujemy wiele zespołów z całej
Polski odwiedziło nasze miasto.
Cele na ten rok? Ciężko pracować
i jak najlepiej grać w siatkówkę. Sport
w szczególności uczy pokory i cierpliwości dlatego nie zakładamy jakichś
konkretnych celów. Wiadomo że ten
rok będzie bardzo trudny, we wszystkich rozgrywkach gramy o szczebel wyżej, więc skala trudności jest zdecydowanie większa. W drugiej lidze, gdzie
grają w większości zespołów doświadczone zawodniczki, ciężko jest grać zespołowi, który oparty jest o juniorki.
Myślę jednak, że w miarę zgrywania
się zespołu pokarzemy na co nas stać.
Juniorki to jest na pewno priorytet na
ten sezon. Myślę że nie tylko mnie ale
i same dziewczyny nie zadowoli byle
jaki wynik. A co do pozostałych kategorii, życie pokarze. Na pewno warto
przychodzić na salę gimnazjum przy ul.
Daszyńskiego, bo mecze niosą ze sobą
ogromną dozę emocji, radości, czasami łez. Mamy stałe grono sympatyków,
ale celem na nadchodzący rok jest
przyciągnięcie jeszcze większej liczby
mieszkańców. Chcemy aby więcej starosądeczan polubło, a nawet może zakochało się nie tylko w siatkówce na
najwyższym poziomie jaką prezentulistopad - grudzień 2014 21
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Jak Pan ocenia tegoroczną formę zespołu? Jakie są mocne strony
zespołu?
W tym roku nie ustrzegliśmy się ubytków. Ze względów zdrowotnych nie trenuje filar naszego zespołu Marzenka
Suchodolska i z powodu wyjazdu zagranicznego Iwona Górka, to dwie kluczowe postaci w naszym zespole, których nam bardzo brakuje. Ale że życie
nie znosi pustki, więc wzmocniliśmy
się trzema juniorkami, wychowankami
pobliskiej Sandecji Nowy Sącz. Dziewczęta w tym roku chciały grać na poziomie drugiej ligi i w rozgrywkach młodej
ligi więc dołączyliśmy je do zespołu.
Zespół wygląda na mocny, ale niestety brakuje nam zgrania. Największym
atutem tego zespołu jest młodzieńcza ambicja powoduje, że walczymy
i wygrywamy mecz we Wrocławiu, ale
to jest również słaba nasza strona, bo
tak bardzo chcemy wygrać mecz u siebie, że potrafimy roztrwonić 5 punktową przewagę w secie. Jest ogromny potencjał w tych dziewczynach,
ale trzeba w nie zainwestować i w nie
wierzyć.
Jaki dla Pana osobiście jest największy sukces, jako trener starosądeckich siatkarek?
Chyba to że wytrzymałem z tymi „kochanymi babami” dwadzieścia lat i to,
że co roku udaje mi się przekonać moją
żonę Marzenkę, że siatkówka i dobro
dzieci jest tak ważne, że nasze życie rodzinne musi być na drugim planie.
A tak na poważnie, to sukcesem jest
to, że rozwijamy się i jesteśmy rozpoznawalni w Polsce, to że dajemy radość, łzy, emocje oraz możliwość wypłynięcia na szerokie wody. Oczywiście
cieszę się, że jesteśmy jednym z najlepszych zespołów w Małopolsce, jeżeli
chodzi o szkolenie młodzieży, że jesteśmy w II lidze, że udało mi się wycho22 listopad - grudzień 2014

wać pięć reprezentantek Polski w kategoriach młodzieżowych, że powoli
rośnie mój następca trener Jakub Kaliciecki. Dla mnie miarą sukcesu jest to,
że co roku prawie 100 dzieci ma możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych, mogą się zmierzyć z wysiłkiem
i ciężką pracą, ale też mają możliwość
zwiedzania, chodzenia po górach wyjazdów na obozy. Cóż, wynik sportowy
jest pochodną wielu czynników, między
innymi pieniędzy, zdrowia SZCZĘSCIA.
Po tych 20 latach nauczyłem się jednego, że należy się cieszyć z każdego
wygranego seta, z każdego zdobytego
punktu, bo to jest okupione ogromnym
wysiłkiem na treningu, co nie zmienia
faktu że celem moim i klubu jest zdobycie Mistrzostwa Polski. Bycie Mistrzem
Polski w Minisiatkówce i Siatkówce plażowej już mam nie wystarcza.
W jaki sposób Urząd Gminy wspiera
działalność Ośrodka i MUKS Poprad?
Takiej atmosfery, jak jest od dwóch
lat, czyli od czasu objęcia funkcji burmistrza przez Jacka Lelka, nie było przez
dwadzieścia lat mojej pracy w Starym
Sączu. I nie jest to kurtuazja z mojej
strony. Urząd Gminy dostrzega naszą
pracę i wysiłek, jaki wkładamy. Była
sesja poświęcona sportowi w gminie;
są stałe wizyty przedstawicieli miasta
na ważnych dla nas wydarzeniach jest
zwiększona pomoc finansowa, która
niestety jednak nie wystarcza. Struktura sportu Polsce jest niestety tak fatalnie skonstruowana, że kluby są niejako karane za sukces. Awans na kolejne
etapy rozgrywek pociąga za sobą zwielokrotnienie kosztów (tak jak w minionym sezonie wyjazdy do Malborka, czy
Starogardu Gdańskiego). Zwiększenie
środków nie idzie niestety automatycznie za sukcesem, więc pozostaje nam
alternatywa: albo nie wygrywać albo
jechać na zawody i borykać się z niedomkniętym budżetem. Mam głęboką nadzieję że Radni jak również Burmistrz pomyślą o zwiększeniu dotacji
na sport w naszej gminie co jeszcze
bardziej zwiększy nasze możliwości.
Tutaj muszę serdecznie podziękować
Państwu Małgorzacie i Leszkowi Tischner, Bogdanowi Michalakowi, Andrzejowi Stawiarskiemu, Romanowi Csorich dzięki którym przetrwaliśmy ten
rok i poprzednie lata. W imieniu swoim i dziewcząt serdecznie dziękujemy
wszystkim którzy nam pomagają. To,
że jesteśmy i osiągamy tak dobre wyniki jest również Waszym sukcesem.
Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych osiągnięć sportowych.

XIV Bieg
Niepodległościowy
Już po raz czternasty uczniowie
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu nowosądeckiego 6 listopada 2014 roku spotkali się na
Starosądeckich Błoniach, aby
uczestniczyć w biegu przełajowym, upamiętniających odzyskanie niepodległości.
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je Mistrz Świata Reprezentacja Polski,
ale również w tej naszej lokalnej, która
ma również swoje małe sukcesy.
Zachęcam mieszkańców Starego Sącza do jeszcze liczniejszego przybycia
na nasze mecze, a mam nadzieję będzie na co popatrzeć, bo oprócz wymienionych rozgrywek nasze dziewczęta reprezentują Muszyniankę Muszyna
w Rozgrywkach Centralnych Młodej
Ligi i mecze te w większości odbywać
się będą w Starym Sączu. Najbliższa
okazja to piątek 14.11.2014 o godz.
16.00 kiedy to zmierzymy się z Młodej
ligi Impelu Wrocław czyli zespołu ubiegłorocznego Wice Mistrza Polski w rozgrywkach kobiet.

W zawodach o Puchar Burmistrza
Starego Sącza, a zorganizowanych
przez Zespół Szkół w Barcicach
oraz Diecezjalnie Centrum Pielgrzymowania im Jana Pawła II w Starym
Sączu wzięło udział 420 uczniów.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonali Burmistrz Starego Sącza Kazimierz Gizicki wraz z Dyrektorem
ZS w Barcicach Grzegorzem Garwolem oraz Dyrektorem DCP w Starym
Sączy ks. dr Marcinem Kokoszką.
Uczniowi rywalizowali na trasach
wokół Ołtarza Papieskiego. Chłopcy pokonali dystans 1500m, dziewczęta 1000m.
Zawodnicy startowali w trzech
grupach wiekowych: I grupa szkoły podstawowe, II grupa gimnazja,
III grupa szkoły ponadgimnazjalne. Sędzią głównym zawodów była
Pani Dorota Młyńska-Postrożn, której pomagały Panie Marta Myslak
i Joanna Batko oraz Pan Jarosław
Janikowski
Imprezą towarzyszącą był turniej
strzelecki, który zorganizował Szkolny Klub Strzelecki ,,VIS”, działający przy Zespole Szkół w Barcicach,
którego opiekunem jest Pan Mateusz Borucki. Podsumowania zawodów oraz ceremonii dekoracji zwycięzców dokonał Burmistrz Starego
Sącza Jacek Lelek oraz Dyrektorzy:
DCP im. Jana Pawła II w Starym Sączu i ZS w Barcicach. Nagrody wręczał również Pan Kazimierz Baran
reprezentujący LOK w Nowym Sączu. (DMP)

III MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
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STAROSĄDECKI RAJD TISCHNEROWSKI
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