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Ekonomia i pieniądze

Nowy rok nowe wyzwania

Rok Kozy czy Owcy?
Po nocy sylwestrowej obudziliśmy się w Nowym Roku, mając nadzieję, iż
będzie on lepszy od poprzedniego. Niektórzy z nas od razu starali się zapomnieć, co było w roku 2014. Jakże łatwo jest wyrzucić z pamięci ostatnie 365 dni, gdy przeciętne życie człowieka trwa aż 28 tysięcy dni, a jednocześnie rozbudzić ciekawość, co nas czeka w najbliższej przyszłości.
Aby się upewnić, sięgamy do sprawdzonych źródeł, czyli do Internetu. I tak
możemy się dowiedzieć, że czeka nas rok Kozy (przez niektórych nazywanej
Owcą). Według chińskich wierzeń jest to symbol kultury, odnoszący się do
czasu relaksu, pielęgnowania i zbierania sił na następne lata. Rok 2015 ma
być rokiem wiary w to, że dobro zwycięży nad siłami, które chcą zniszczyć pokojowy styl życia. Natomiast według niektórych polskich wizjonerów, czeka
nas zupełnie coś innego, czyli ogólny chaos. Na szczęście, zima będzie podobno bardzo łagodna. Mamy nie zaznać obfitych śniegów, a mrozy skończą
się już w lutym. Z kolei lato nas nie rozpieści. W lipcu mają pojawić się obfite opady deszczu, a w sierpniu afrykański żar z nieba. Dla tych nieco mniej
sceptycznych jest jeszcze jedna dobra wiadomość – w tym roku ma zostać
wynaleziony język, który pozwoli ludziom porozumiewać się ze zwierzętami.
Tak więc pozostaje wierzyć, a wszystkim Czytelnikom życzyć, by niezależnie
od punktu widzenia, w Nowym Roku nie brakowało wiary w porozumienie się
z najbliższymi, w tym również z czworonogami. A co najważniejsze, byśmy
umieli cieszyć się każdą chwilą, niezależnie czy jest to rok Kozy czy czegoś
innego.
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Rada Miejska w Starym Sączu
3. sesja Rady Miejskiej

Budżet na 2015 rok
N

Planowane dochody budżetu na
rok 2015 ustalono w wysokości 69,2
mln zł, planowane wydatki w wysokości 83,3 mln zł (w tym wydatki majątkowe w kwocie 20,8 mln zł). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu na przyszły rok poprzedziło
przedstawienie uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015 2035, a następnie przedstawienie
projektu budżetu, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
odczytanie opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego. „Za” przyjęciem tych uchwał głosowali wszyscy
radni biorący udział w obradach.
- Idziemy dalej zgodnie z planem,
nie tracimy energii na jałowe spory mówił burmistrz Jacek Lelek. - Nie zawiedziemy, najważniejsze żeby te plany materializować, mieć satysfakcję
z własnej pracy i oceny mieszkańców.
Przed uchwaleniem budżetu burmistrz Jacek Lelek przedstawił obszerne sprawozdanie za rok bieżący,
w którym pokazał dobry stan finansów
gminy, interesujące dane statystyczne pokazujące niektóre aspekty pracy samorządowej administracji oraz
cały kalejdoskop ważnych inwestycji
i atrakcyjnych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w roku 2014.
Rada Miejska, oprócz uchwał budżetowych (zmieniających zapisy budżetu tegorocznego i przyjmujących
budżet na rok 2015), podjęła na tej
sesji uchwały: w sprawie Gminne-

fot. RYSZARD KUMOR

a trzecim posiedzeniu 30 grudnia 2014 roku Rada Miejska
w Starym Sączu jednogłośnie uchwaliła przedłożony przez burmistrza Jacka Lelka budżet Gminy Stary Sącz na
rok 2015. Planowane wydatki majątkowe (inwestycyjne) znów przekraczają rekordowe (w tym roku) ponad
dwadzieścia milionów złotych.

go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Narkomanii na rok 2015; w sprawie
uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2015”; w sprawie wyznaczenia trzech przedstawicieli gminy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Perły Doliny Popradu”;
w sprawie zarządzenia przeprowadzenia do 28 lutego przyszłego roku wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz
Przewodniczących i Zarządów Osiedli;
w sprawie zatwierdzenia uchwały Zebrania Mieszkańców Sołectwa Moszczenica Niżna o przekazaniu jednemu mieszkańcowi wsi drewna z lasu
gminnego; w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy
ul. Partyzantów w Starym Sączu oraz
w Woli Kroguleckiej - Łąki; w sprawie
zaliczenia dwóch dróg w Skrudzinie
do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu; w sprawie wy-
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dzierżawienia trzech nieruchomości
w Starym Sączu, w sprawie ustalenia
wynagrodzenia miesięcznego - na poziomie poprzedniego roku - dla Burmistrza Starego Sącza; w sprawie ustalenia częstotliwości „jarmarków” na
„Targowisku w Starym Sączu” w każdą środę; w sprawie doposażenia
gminnych szkół z oddziałami przedszkolnymi w nowy sprzęt i „pomoce
dydaktyczne”.
Na sesji gościli: radny sejmiku małopolskiego Stanisław Pasoń, szef lokalnego PSL Stanisław Śmierciak,
prezes OSP w Moszczenicy Stanisław
Marduła… i mali kolędnicy. Obecni
byli jak zwykle sołtysi, przewodniczący osiedli, kierownictwo urzędu i jednostek organizacyjnych. Po ostatnich
w tym roku obradach składano sobie noworoczne życzenia, zbierali je
także solenizanci w radzie: Ewy oraz
Mieczysław.
Projekt budżetu Gminy Stary Sącz
i uchwała budżetowa (po uprawomocnieniu) zwyczajowo dostępne są
w Biuletynie Informacji Publicznej.
(RK)

Liczba, która cieszy

3.000.000 zł
taką kwotę udało się pozyskać na
odbudowę ulic Sobieskiego i Węgierskiej w Starym Sączu z Narodowego
Programu Odbudowy Dróg Lokalnych.

INFORMACJE Z REGIONU

Prace kanalizacyjne

Nowe Komisje Rady
Miejskiej

Dobiegła końca budowa kanalizacji z Funduszu Spójności realizowanego przez spółkę Sądeckie Wodociągi. W ramach zadania zostało
wykonane 38 km kanalizacji w Starym Sączu przy ul. Jana Pawła II
oraz na osiedlu Cyganowice, Barcice i Łazy Biegonickie.

Podczas drugiego posiedzenia Rada
Miejska w Starym Sączu powołała
radnych do sześciu komisji stałych.

G

Komisja Rewizyjna: Andrzej Zych –
przewodniczący, Włodzimierz Rams
– wiceprzewodniczący, Mirosław Garbacz, Krzysztof Szewczyk, Janina Bawełkiewicz, Beata Wenecka-Lipka,
Grzegorz Faron.

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

fot. KAZIMIERZ GIZICKI

Realizacja zadań z funduszy europejskich

mina zakończyła również realizację kanalizacji w ramach Podstawowych Usług dla Ludności Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w miejscowości Barcice Dolne, Barcice
(Podsapieniec) oraz części Przysietnicy. Łącznie wykonano tam 13 km
kanalizacji. W obecnej chwili trwają
odbiory techniczne urządzeń, a także próby ciśnieniowe. Po sprawdzeniu i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie urządzeń kanalizacyjnych,
nastąpi włączenie mieszkańców do
sieci kanalizacyjnej. Gmina przygotowuje program dofinansowania przyłączy, dzięki któremu mieszkańcy

A to ciekawe...

Hufiec Pracy
z życzeniami
W piątek 19 grudnia uczestnicy
oraz samorząd młodzieży 6 – 34
Hufca Pracy w Starym Sączu złożyli życzenia świąteczne pracodawcom oraz instytucjom współpracującym z jednostką na terenie
miasta i gminy Stary Sącz.
Głównym celem realizowanych działań jest rozwój pozytywnych postaw
społecznych oraz kształtowanie modelu uczestnika aktywnego wśród
wychowanków jednostki. Młodzież
uczy się odpowiedzialności, właściwego zachowania oraz przede
wszystkim kultywowania tradycji,
zwłaszcza zwyczaju składania życzeń bożonarodzeniowych.
W ramach zajęć koła plastycznego
uczestnicy własnoręcznie przygotowali stroiki oraz kartki z życzeniami

otrzymają pięćdziesięcioprocentowe
wsparcie finansowe na wykonanie
przyłącza kanalizacyjnego do budynku. - Każdy mieszkaniec, który złoży
wniosek w roku 2015 otrzyma dofinansowanie - podkreśla burmistrz
Kazimierz Gizicki. Obecnie rozpoczął
się II etap budowy kanalizacji w Przysietnicy. Inwestycja ta jest realizowana z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska przez spółkę Sądeckie
Wodociągi, która wybuduje 15 km
kanalizacji i 20 km wodociągów. Termin ukończenia tego przedsięwzięcia
przewiduje się na czerwiec rok 2015.
(WW)
świątecznymi. W tym roku przygotowane zostały papierowe choinki, pięknie przyozdobione koralikami, wstążeczkami oraz bombkami. Następnie
młodzież udała się z życzeniami bożonarodzeniowymi do wszystkich, którzy współpracują i wspomagają działania naszej jednostki. W pierwszej
kolejności życzenia złożone zostały
zastępcy burmistrza miasta Starego Sącza – Kazimierzowi Gizickiemu,
który przyjął nas bardzo serdecznie.
Kolejne „kroki” skierowane zostały
do pracodawców kształcących podopiecznych hufca. Życzenia powędrowały m.in. do zakładu cukierniczego
„RAJ” w Gołkowicach, firmy budowlanej „TAP – MAL” w Starym Sączu,
zakładu „HOMONCIK” w Barcicach,
hurtowni „SAM CHEM” w Starym Sączu, firmy „WIKAR” oraz firmy „AUTO
– JANO”. Młodzież miała okazję podziękować za możliwość odbywania
praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy oraz codzienną pracę instruktorów. (Anna Jarzębiak)

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: Andrzej Stawiarski - przewodniczący, Sławomir Szczepaniak wiceprzewodniczący, Jan Tokarczyk,
Mieczysław Szewczyk, Kazimierz
Ptaśnik, Marianna Trzebuniak, Robert Rams.
Komisja Ochrony Środowiska, Budownictwa i Rolnictwa: Mirosław
Garbacz - przewodniczący, Władysław Florek - wiceprzewodniczący,
Ewa Zięba, Andrzej Zych, Włodzimierz
Rams, Jan Janczak, Kazimierz Baran.
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki: Krzysztof Szewczyk
- przewodniczący, Ewa Zięba - wiceprzewodnicząca, Jan Tokarczyk, Sławomir Szczepaniak, Janina Bawełkiewicz, Maria Węgrzyn, Mieczysław
Szewczyk.
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej:
Elżbieta Łomnicka - przewodnicząca,
Marianna Trzebuniak - wiceprzewodniczący, Mirosław Garbacz, Sławomir
Szczepaniak, Jan Janczak, Beata Wenecka-Lipka, Grzegorz Faron.
Komisja Statutowa, Inwentaryzacji,
Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego:
Jan Janczak - przewodniczący, Kazimierz Ptaśnik - wiceprzewodniczący,
Władysław Florek, Elżbieta Łomnicka, Maria Węgrzyn, Kazimierz Baran,
Marianna Trzebuniak. (WW)
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Akademia Młodego
Odkrywcy

W grudniu Sejm koncentrował się nad budżetem na rok
2015. Najważniejsza poprawka przyjęta w głosowaniu nad
budżetem dotyczy zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zabezpieczono 7
mln 800 tys. złotych.
W uchwalonej ustawie budżetowej na 2015 rok większość wskaźników makroekonomicznych jest korzystniejsza od zapisanych w budżecie na rok 2014. Szacowane
dochody wyniosą 297,17 mld zł (w budżecie na 2014 r. wynoszą one 277,78 mld zł), a wydatki nie będą wyższe niż
343,25 mld zł (w 2014 r. – 325,29 mld zł). Oznacza to, że deficyt budżetowy
nie przekroczy 46,08 mld zł (w 2014 r. – 47,5 mld zł). Zgodnie z założeniami
ustawowymi, wzrost gospodarczy wyniesie 3,4 proc. (w 2014 r. – 2,5 proc.),
a średnioroczna inflacja 1,2 proc. (w budżecie na 2014 r. – 2,4 proc.). Z kolei
nominalny wzrost wynagrodzeń będzie na poziomie 4,3 proc. (w 2014 r. – 3,5
proc.). Natomiast zatrudnienie wzrośnie o 0,8 proc. (na 2014 r. był prognozowany spadek zatrudnienia o 0,1 proc.). Uchwalona przez Sejm ustawa budżetowa trafiła do Senatu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, senatorowie będą
mięli czas na pracę nad ustawą do 12 stycznia 2015 r.
W grudniu weszły w życie przepisy długo oczekiwanej ustawy o odwróconym
kredycie hipotecznym. W ramach umowy kredytowej bank lub inna instytucja będzie wypłacać właścicielowi nieruchomości kwotę kredytu jednorazowo
w całości lub w ratach, a po jego śmierci ma prawo przejąć nieruchomość, o ile
spadkobiercy nie spłacą kredytu wraz z odsetkami w ciągu 12 miesięcy od
śmierci kredytobiorcy. Jeżeli wartość nieruchomości przekroczy kwotę należności wobec banku, wypłaci on nadwyżkę spadkobiercom.
W styczniu wejdzie w życie 10 istotnych ustaw dotyczących: elektronicznego systemu rejestracji akt stanu cywilnego, wyższych ulg podatkowych na
dzieci (nowela ustawy o PIT zakłada podwyższenie o 20 proc. ulg podatkowych na trzecie i kolejne dziecko oraz umożliwienie pełnego wykorzystania ulgi
przez najmniej zarabiające rodziny. Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy
będą mogli rozliczyć przyznane ulgi w rozliczeniach podatkowych za 2014 r.),
czwartej transza deregulacji (ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności
gospodarczej wprowadza pakiet portowy, zmiany w obowiązku wykonywania
pracowniczych badań lekarskich czy ułatwienia w rozliczaniu prywatnego wykorzystania służbowego samochodu), zmian w ozusowaniu umów zleceń i dochodów z rad nadzorczych, zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (nowelizacja ma na celu oczyszczenie KRS z tzw. „podmiotów martwych”, odciążenie
sądów rejestrowych i zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego),
specjalnych stref ekonomicznych. Ponadto fiskus będzie mógł wstępnie wypełniać za podatników deklaracje PIT. Natomiast zmiany wprowadzane w ramach
pakietu onkologicznego. Mają one przede wszystkim służyć pacjentom, poprawiając jakość i dostępność opieki zdrowotnej. Rozwiązania mają m.in. usprawnić obsługę pacjentów przez placówki medyczne, umożliwić wykrywanie chorób we wczesnym stadium dzięki rozszerzeniu uprawnień diagnostycznych POZ
i zapewnić wszystkim dostęp do rzetelnych informacji o tym, gdzie najszybciej
można uzyskać potrzebne świadczenia zdrowotne. W 2015 r. zostanie jednorazowo zastosowana kwotowo-procentowa waloryzacja rent i emerytur.
W grudniu złożyłem również trzy nowe interpelacje: w sprawie niełatwego dostępu do rehabilitacji leczniczej, zbyt drogich leków dla rodzin korzystających
z Karty Dużej Rodziny i terminowych umów o pracę.
Szanowni Państwo. W Nowym Roku życzę wszystkim Starosądeczanom,
wszystkim Czytelnikom Kuriera Starosądeckiego spełnienia marzeń i realizacji
planów, pomyślności w życiu rodzinnym i zawodowym, a nade wszystko zdrowia, wielu Bożych łask, zrozumienia i dobroci u ludzi.

W ramach projektu współpracy realizowanego z Lokalną Grupą Działania Wielicka Wieś pn: Akademia
Młodego Odkrywcy – wspólne dziedzictwo kulturowe ziemi sądeckiej
i wielickiej uruchomiona została Aplikacja „Akademia Młodego
Odkrywcy”. Jej celem jest zwiększenie aktywnego wypoczynku poprzez questing.
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FOT. LGD BRAMA BESKIDU

Z ławy poselskiej...

Questy (wyprawy) to zwiedzanie
danego miejsca i poznawanie jego
atrakcji przyrodniczych, kulturalnych
oraz historycznych za pośrednictwem zabawy. Użytkownicy w aplikacji questowej dostaną różne zadania
do wykonania (polecenia odnalezienia lokalizacji dzięki wskazówkom,
a także polecenia rozwiązania zagadek związanych z obiektami turystycznymi w danym regionie). Po
rozwiązaniu wszystkich tajemnic na
szlaku każdy turysta powinien dotrzeć do finału wędrówki, w której
czeka na niego dyplom. Dla tych,
którzy nie mogą samodzielnie ukończyć któregoś z etapów, przygotowano podpowiedzi, dzięki którym ukończenie questu będzie możliwe dla
każdego uczestnika zabawy.
W aplikacji można znaleźć 4 questy: obszar Miasta Wieliczka, obszar Gminy Stary Sącz, obszar Gminy
Podegrodzie, obszar Gminy Wieliczka.Aplikacja wykorzystuje system
GPS oraz mapy, działa także w trybie
offline. Zarządzana jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”. Aplikacja dostępna jest na wersje Androida 2.3
i nowsze na stronie Google Play.
Operacja współfinansowana jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach
działania 421 Wdrażanie projektów
współpracy, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Instytucja Zarządzająca
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (WW)

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

fot. RYSZARD KUMOR

Święto rodzin w Gminie

10

listopada br. w Domu Pielgrzyma „Opoka” w Starym Sączu odbyła się uroczystość wręczenia „Medali Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” przyznawanych przez
Prezydenta RP za spędzenie półwiecza w jednym związku małżeńskim.
Uroczyste spotkanie jubilatów
z burmistrzem Jackiem Lelkiem, który osobiście przypinał medale, rozpoczęło się mszą świętą sprawowaną
przez księży: Marka Tabora, proboszcza parafii św. Elżbiety Węgierskiej
i Marcina Kokoszkę, dyrektora Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania
im. Jana Pawła II. Na zakończenie li-

turgicznej celebracji dostojne pary
małżeńskie i wszyscy obecni otrzymali błogosławieństwo relikwiami św.
Jana Pawła II.
Spotkanie z jubilatami z Gminy Stary Sącz przygotowała i prowadziła Alfreda Wastag, kier. Urzędu Stanu Cywilnego, zapraszając kolejne pary po
odbiór medali, listów gratulacyjnych,
koszów z upominkami i kwiatów.
- Przez pięćdziesiąt lat i więcej budowaliście i budujecie naszą małą
ojczyznę - dziękował jubilatom burmistrz Jacek Lelek. - Ten dzień jest
świętem rodzin w naszej gminie. Organizujemy je ponownie w przeddzień
Święta Niepodległości, aby podkreślać znaczenie dla odzyskania wolności trwałego związku małżeńskiego
i dobrego wychowania w rodzinach.
Gratulacje i słowa uznania skierował do jubilatów także obecny na
uroczystości poseł RP Marian Cycoń.
Oprawę muzyczną mszy świętej i występ słowno-muzyczny „Nie lękajcie
się być świętymi” zapewnił zespół
„Pokolenie JP II”. Uroczystość zakończył obiad i poczęstunek dla jubilatów

i gości. Nie obyło się bez gromkiego
STO LAT!
Wyróżnieni, za co najmniej pięćdziesiąt lat w jednym związku małżeńskim: Krystyna i Franciszek Citakowie, Maria i Władysław Bielowie,
Maria i Władysław Bochniarzowie,
Barbara i Roman Cabałowie, Zofia
i Kazimierz Chebdowie, Maria i Jan
Dudowie, Barbara i Tadeusz Dutkowie, Józefa i Stefan Kamińscy, Maria
i Jan Kotasowie, Maria i Franciszek
Kowalczykowie, Stanisława i Stanisław Kozieńscy, Helena i Piotr Litwowie, Wanda i Jan Magierowie, Anna
i Władysław Ogorzałowie, Stanisława
i Stanisław Pierzchałowie, Zofia i Wojciech Pogwizdowie, Zofia i Bronisław
Ramsowie, Salomea i Józef Rostoccy,
Zofia i Michał Skalscy, Zofia i Tadeusz
Sławeccy, Maria i Franciszek Staniszowie, Helena i Kazimierz Szczepaniakowie, Michalina i Tadeusz Tokarczykowie, Janina i Stanisław Tomscy,
Marianna i Marian Trzebuniakowie,
Genowefa i Stanisław Urygowie, Maria i Józef Zielińscy, Agnieszka i Józef
Żelazkowie. (RK)

Jacek Lelek
- burmistrz Starego Sącza
Jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście spędzić z nami dzisiejsze
popołudnie by spojrzeć razem na minione lata i podzielić się refleksjami.
Czasy, w których przyszło Wam budować wspólną przyszłość nie były łatwe, ani ze względów politycznych,
ani gospodarczych. Mimo wszystkich trudności, z jakimi przyszło się
Wam borykać stworzyliście rodzinny
dom, wychowaliście i wykształciliście dzieci, wielu z Was
doczekało się wnuków, a nawet prawnuków. Wasz zapał
i poczucie odpowiedzialności za rodzinę pozwoliły budować lepszą przyszłość zarówno dla najbliższych, jak i dla
lokalnej społeczności. Każdy dzień Waszego życia to bogata i piękna karta historii nie tylko rodziny, ale i naszej
Gminy, bo w niej właśnie spędziliście swoje najpiękniejsze
lata. Dziś mam zaszczyt podziękować Wam za to.
W przeddzień 11 listopada – Narodowego Święta Niepodległości nasze myśli wybiegają ku sprawom wykraczającym poza codzienne problemy, przypominając ważne dla
Naszego Narodu wydarzenia sprzed ponad dziewięćdziesięciu lat, dzięki którym możemy żyć w Wolnej Polsce.

W październiku i listopadzie 1918 roku dokonywało się
symboliczne i praktyczne przejmowanie władzy przez Polaków w gminach i miastach. Polska stawała się silna
dzięki sile lokalnej społeczności. Współczesna, na powrót
suwerenna i wolna Polska czerpie swą moc z aktywności
obywateli, z aktywności Polskiej Rodziny.
Szanowni Jubilaci!
Gdy przyszły na świat Wasze dzieci, dbaliście nie tylko
o ich fizyczny, ale także i duchowy rozwój. Uczyliście je
otaczającego świata, przywiązania do ludzi i zaufania do
nich. Gdy dzieci dorastały, pokazywaliście im własnym
przykładem jak żyć, jak odróżnić dobro od zła. Kształtowaliście ich charakter, sumienie, patriotyzm. Trwałość
Waszego związku jest dowodem na to, że dane słowo, złożona przysięga i wierność jej stanowią wartość najwyższą.
W tym wyjątkowym dniu jest dla mnie radością i zaszczytem spotkać się z Państwem. Cieszę się, że mogę, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyć przyznane medale, złożyć życzenia i gratulacje. W imieniu
własnym oraz samorządu Gminy Stary Sącz, obecnych tutaj przedstawicieli Rady Miejskiej i Urzędu życzę Wam długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, w niegasnącej miłości otoczenia najbliższych.
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Podsumowanie wyborów samorządowych 2014

Ośmiu nowych radnych

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

Grzegorz Faron, Robert Rams, Beata Wenecka-Lipka, Krzysztof Szewczyk, Kazimierz Baran, Jan Tokarczyk,
Kazimierz Ptaśnik i Janina Bawełkiewicz to nowi radni Rady Miejskiej w Starym Sączu.

Aż 17, spośród 21 mandatów, zdobyło Gminne Porozumienie Wyborcze. Po dwa Prawo i Sprawiedliwość oraz Samorządny Stary Sącz.
Mandat społeczny potwierdziło 13
radnych: Sławomir Szczepaniak, Ewa
Zięba, Marianna Trzebuniak, Ewa Zielińska, Jan Janczak, Elżbieta Łomnicka, Mieczysław Szewczyk, Władysław Florek, Andrzej Zych, Andrzej
Stawiarski, Mirosław Garbacz, Maria Węgrzyn i Włodzimierz Rams –
wszyscy z Gminnego Porozumienia
Wyborczego.
Mieszkańców okręgu nr 3 (os. Tysiąclecia) będzie reprezentował Grzegorz
Faron (Samorządny Stary Sącz), okręgu nr 4 (os. Pólnoc) - Robert Rams
(Samorządny Stary Sącz), okręgu nr
5 (os. Słoneczne) – Beata Wenecka
Lipka (PiS), okręgu nr 6 (os. Południe)
Krzysztof Szewczyk (Gminne Porozumienie Wyborcze), okręgu nr 10 (Barcice Dolne) – Kazimierz Baran (PiS),
okręgu nr 12 (część Przysietnicy) –
Jan Tokarczyk (Gminne Porozumienie
Wyborcze), okręgu nr 13 (część Przysietnicy) – Kazimierz Ptaśnik (Gminne Porozumienie Wyborcze), a okręgu
nr 16 (Mostki) – Janina Bawełkiewicz
(Gminne Porozumienie Wyborcze).
W Radzie nie zasiądą natomiast radni kadencji 2010 – 2014: Bogumiła
Pasoń, Zofia Kucharska, Jerzy Sobczak, Marian Lis, Marek Sekuła, Ma8 styczeń - luty 2015

W wyborach 16 listopada 2014 r. Jacek Lelek uzyskał
6504 tj. 73,4% głosów i będzie nadal sprawował urząd
Burmistrza Starego Sącza.
W Radzie Powiatu Nowosądeckiego 18 radnych ma Prawo
i Sprawiedliwość, 6 Sądecki Ruch Samorządowy, 2 Platforma Obywatelska, 2 Wspólnota Samorządowa Ziemi
Sądeckiej, 1 Sądecka Wspólnota Samorządowa. Z okręgu
starosądeckiego (3 mandaty) wybrani zostali: Jan Gomółka,
Stanisław Dąbrowski z PiS, Marian Kuczaj z SRS. Do Sejmiku Województwa Małopolskiego weszło 17 radnych z listy
PiS, 14 z PO, 8 z PSL. Z okręgu nowosądeckiego wybrani
zostali: Paweł Śliwa, Witold Kozłowski, Grzegorz Biedroń
z listy PiS, Leszek Zegzda z PO, a także Urszula Nowogórska i Stanisław Pasoń z PSL. (WW)
rek Kurnyta, Czesław Kurzeja i Krystyna Szewczyk.
Wyniki wyborów do Rady Miejskiej:
Sławomir Szczepaniak (okręg nr 1
- 210 głosów), Ewa Zięba (okręg nr
2 - 297), Grzegorz Faron (okręg nr
3 - 195), Robert Rams (okręg nr 4 188), Beata Wenecka-Lipka (okręg
nr 5 - 168), Krzysztof Szewczyk
(okręg nr 6 - 216), Marianna Trzebuniak (okręg nr 7 - 196), Ewa Zielińska
(okręg nr 8 - 276), Jan Janczak (okręg
nr 9 - 164), Kazimierz Baran (okręg

10 - 214), Elżbieta Łomnicka (okręg
nr 11 - 285), Jan Tokarczyk (okręg nr
12 - 243), Kazimierz Ptaśnik (okręg
nr 13 - 229), Mieczysław Szewczyk
(okręg nr 14 - 216), Władysław Florek (okręg nr 15 - 310), Janina Bawełkiewicz (okręg nr 16 - 195), Andrzej
Zych (okręg nr 17 - 213), Andrzej Stawiarski (okręg nr 18 - 149), Mirosław
Garbacz (okręg nr 19 - 259), Maria
Węgrzyn (okręg nr 20 - 144), Włodzimierz Rams (okręg nr 21 - 190).
(KBZ)

Małopolska szkoła z pasją
w Przysietnicy
W Operze Krakowskiej odbyła się na początku grudnia uroczystość związana z zakończeniem III edycji konkursu „Małopolska Szkoła z Pasją”, w ramach którego nagradzane są szkoły wyjątkowo zaangażowane w pracę
z uczniem.

Bezpłatne
uwierzytelnienie
obywatela
w e-administracji

Aby uzyskać profil zaufany - bezpłatne uwierzytelnienie obywatela w systemach e-administracji (ePUAP, CEIDG, ZUS) należy
założyć konto na ePUAP, złożyć
i wysłać wniosek o profil zaufany, udać się do punktu potwierdzającego i uzyskać profil zaufany. W Urzędzie Miejskim
w Starym Sączu w Referacie
Rozwoju Lokalnego i Promocji
(pokój numer 25 na pierwszym
piętrze).

fot. www.zsz-przysietnica.iaw.pl

W przypadku posiadania podpisu
elektronicznego możemy wybrać
metodę tzw. samozaufania i potwierdzić wniosek samodzielnie.
Obecnie istnieje ponad 900 punktów potwierdzających profil: urzędy wojewódzkie, urzędy skarbowe,
jednostki ZUS, konsulaty, instytucje publiczne, które uzyskały
zgodę na prowadzenie punktu
potwierdzającego.

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół: Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum w Przysietnicy została
jedną z trzech wyróżnionych w tym
konkursie.
Organizatorem projektu edukacyjnego, w ramach którego odbywa się konkurs „Małopolska Szkoła z Pasją” jest
Samorząd Województwa Małopolskiego, nobilitujący i promujący w ten
sposób szkoły wyróżniające się aktywnością w obszarze innowacji edukacyjnych i alternatywnych form edukacji wspomagających rozwój pasji
i talentów wśród uczniów. Szkoły ukie-

runkowane nie tylko na zdobycie wiedzy, ale też rozwój osobowości i postawy obywatelskiej. Przygotowaniem
całej dokumentacji i prezentacją wybranych działań szkoły zajęły się panie: Wiesława Łatka i Renata Jachimczak. W pracy konkursowej opisane
zostały dwa projekty edukacyjno-wychowawcze cyklicznie odbywające
się w szkole: Jesienny Festyn Rodzinny pod hasłem „Cudowna moc bukietów” oraz Wieczornica Poezji i Pieśni
Patriotycznej.
Laureaci konkursu otrzymają tytuł
„Małopolskiej Szkoły z Pasją”, pamiątkowe statuetki, tablice informacyjne
oraz nagrody rzeczowe. (WW)

Profil można potwierdzić m.in.
w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, a także we wszystkich innych
sądeckich gminach biorących
udział w projekcie „e-Powiat Nowosądecki” (współfinansowanym
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego). Wybór jest dobrowolny, niezależny od miejsca zamieszkania.
Posiadając nazwę użytkownika
(login), hasło oraz konto poczty
elektronicznej (na który przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych, np.
założyć firmę przez internet czy
elektronicznie sprawdzić i opłacić
składki ZUS. (RK)
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Pierwsza starosądeczanka na tirze
Nie każdy wie, że starosądecka firma transportowa BATIM zatrudnia około trzydziestu pań, które za kółkiem 40-tonowych ciężarówek radzą sobie równie dobrze jak mężczyźni. Jedną z nich jest Paulina Dziedzic, która jako pierwsza starosądeczanka może jeździć największymi ciężarówkami.

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

WOJCIECH WALISZEWSKI

Paulina Dziedzic ma dwoje dzieci:
nastoletnią córkę i kilkuletniego
synka. Pracowała w usługach, potem ślub, dzieci oraz praca w domu.
Dopiero niedawno poczuła, że siedząc za kierownicą tira można prowadzić kolosa o długości 16-tu
metrów i ładowności 24 tony i jednocześnie realizować się zawodowo.
– Byłam osobą bezrobotną, bez
prawa do zasiłku. Pracowałam jako
gospodyni domowa z dwójką dzieci. W domu wolne chwile chciałam w
jakiś sposób zagospodarować. Szukałam pracy dla mamy z dziećmi ale
niestety nic nie znalazłam – opowiada o swojej dotychczasowej pracy. –
Decyzję o tym aby swoją przyszłość
zawodową związać z jazdą na ciężarówkach podjęłam dzięki mojemu mężowi. Dwa razy pojechałam z nim jako
pasażer w trasę i spodobało mi się.
Gdyby mnie nie wziął, to pewnie na to
bym się nie zdecydowała. Dużo osób
w Starym Sączu nie wie, że można
zrobić prawo jazdy i pójść do pracy.
To na pewno jest bardziej opłacalne
niż praca np. w sklepie. Mamy w Starym Sączu bardzo dobrą firmę transportową, której szefowa jest kobietą i
pomaga innym kobietom. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że żałuję, że wcześniej nie odkryłam takiej
10 styczeń - luty 2015

możliwości, bo byłabym już kierowcą
z dużym doświadczeniem.
Paulina Dziedzic jest kierowcą od
15 lat i nie zdobyła jeszcze ani jednego punktu karnego. Jak sama mówi,
ciężarówką, wbrew pozorom, jeździ
się dużo łatwiej niż samochodem osobowym: lepsza widoczność i bezpieczniejsza jazda. Przełamanie męskiego
monopolu na prowadzenie wielkich
ciężarowych samochodów to zasługa
techniki. Dzisiejsze ciężarówki to supernowoczesne maszyny, które niemal „same się prowadzą, wykonują
wiele funkcji za kierowców, praktycznie "myślą za nich". Jeździ się rewelacyjnie. Do tego kobiety są mniej impulsywne, bardziej dokładne, dbają o
czystość i jakość swojej pracy. – Nie
ma się czego bać. Zachęcam wszystkie kobiety, które nie mają pracy, a
chciałyby pracować – dodaje – To nie
jest prosty zawód, ale warto podjąć
wyzwanie. Ja osobiście wolę jeździć
samochodem ciężarowym niż osobowym. Dokument uprawnia do kierowania pojazdem ciężkim, powyżej 7,5
tony. Najpierw jednak trzeba zrobić
badania lekarskie, potem prawo jazdy kategorii AC, C, C + E, potem testy
i jazda a następnie kwalifikacje zawodowe, czyli kursy na przewóz materiałów i ADR czyli przewóz materiałów
niebezpiecznych. Swój kurs prze-

szłam we wrześniu z wynikiem pozytywnym. Nie jest on trudny, trzeba się
dobrze do niego przygotować. Egzamin państwowy zdawałam w Akademii Transportu Drogowego w Nowym
Sączu. Nie bez znaczenia jest także
możliwość poznawania innych krajów,
ludzi i kultur. A największe marzenie
zawodowe? – Na razie nie zastanawiałam się nad tym, gdzie chciałabym
pojechać najdalej. Najpierw muszę
zacząć, a potem może do … Chin albo
do Singapuru – dodaje po chwili Paulina Dziedzic.
Tę nową kobiecą tendencję w zdominowanej przez mężczyzn branży
transportowej nadała właścicielka
i prezes firmy BATIM, Barbara Edelmuller-Generaux. To jedyna kobieta
w Europie, która od zera zbudowała
międzynarodową firmę spedycyjno-transportową z siedzibą w Starym
Sączu. Pani prezes uważa, że nie ma
takich wyzwań, którym na pozór delikatna płeć piękna nie zdołałby sprostać. Zdaniem Barbary Edelmuller-Generaux dziś kobiety na równi z
mężczyznami mogą budować swój zawodowy sukces i nie potrzebują prawnego wsparcia w postaci parytetów.
Jak podkreśla, jeśli kobieta ma odnieść sukces, to sama musi "iść do
góry" i przede wszystkim znać swoją
wartość i mieć siłę przebicia.

Ekonomia i Pieniądze

Nowy rok – nowe wyzwania

Rozmowa z Burmistrzem Starego Sącza, Jackiem Lelkiem

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

WOJCIECH WALISZEWSKI

W

ostatnich wyborach samorządowych prawie trzech na czterech Starosądeczan w pierwszej
turze powierzyło Panu dalsze sprawowanie urzędu burmistrza. Jak
Pan ocenia ten wynik?

Gminy i Miasta to sprawy wszystkich
mieszkańców.

Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Stary Sącz , którzy wzięli udział w wyborach i oddali na mnie
głos. Wynik wyborczy jest dla mnie
olbrzymią satysfakcją, gdyż traktuję
go jako ocenę mojej pracy oraz całego zespołu moich współpracowników
w okresie ostatnich trzech lat. Jest to
dla mnie również olbrzymie zobowiązanie i kolejny kredyt zaufania. Sprawowanie władzy z tak jednoznacznym poparciem daje większą odwagę
i motywację do dalszego działania na
rzecz naszej Gminy. Chciałbym jednocześnie zapewnić wszystkich tych,
którzy na mnie nie głosowali, że będę
o nich pamiętał, gdyż sprawy naszej

Nie mam taryfy ulgowej. Otrzymane
od wyborców zaufanie pragnę wykorzystać w całości. Dotyczy to również
wyborów na radnych, w których Gminne Porozumienie Wyborcze otrzymało
17 z 21 mandatów. Biorę więc pełną
odpowiedzialność za wszystkie obietnice, które składałem podczas kampanii wyborczej. Trochę nieskromnie
przyznam, że liczyłem na możliwość
kontynuowania swojej misji na stanowisku burmistrza. Tak więc zadałem sobie dużo trudu, aby planować
i obiecywać rzeczy, które są możliwe do realizacji. Na pewno wszystkich nie uda się spełnić od razu, ale
wszystkie będą realizowane. Najważniejszą sprawą dla Gminy będzie kon-

Które z obietnic wyborczych zamierza
Pan
traktować
jako
priorytetowe?

tynuacja i jak najszybsze zakończenie
procesu budowy kanalizacji sanitarnej. Mamy jeszcze do skanalizowania Moszczenicę Wyżną i Niżną, Mostki, Gołkowice, Gaboń oraz Skrudzinę,
a przede wszystkim w pierwszej kolejności południowo - zachodnią część
Starego Sącza (m.in. ulice Partyzantów, Piłsudskiego, Bazielicha, Węgierska). Są to tereny, które mają być objęte zbiorczą kanalizacją sanitarną
i będziemy nad tym intensywnie pracować. Natomiast obszary, które nie
kwalifikują się na podłączenie kanalizacją zbiorczą będziemy starali się
wesprzeć funduszami dofinansowującymi budowę przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków.
Innym równie ważnym priorytetem
jest w obecnej kadencji stworzenie
dobrych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza dla małych,
lokalnych firm. Chciałbym, abyśmy
mogli w nowej perspektywie finansowej korzystając z funduszy unijnych
styczeń - luty 2015 11
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Pr zegląd inwe
st ycji w nowej
Bibliotece w Go
łkowicach

w pełni zrealizować możliwości dofinansowania przedsiębiorców i wyznaczyć specjalne strefy aktywności gospodarczej na terenie naszej Gminy.
Takie obszary planowane są w rejonie ul. Bazielicha i Targowicy oraz pomiędzy składowiskiem odpadów, młynem, obwodnicą Starego Sącza oraz
ul. Piaski.
Poprzednia Pana kadencja przejdzie do historii jako czas olbrzymich
inwestycji. Na terenie Gminy w tym
czasie były realizowane inwestycje
na ponad 120 milionów złotych we
wszystkich sołectwach. Czy podobnie będzie w kadencji 2014-18?
Na pewno będziemy dalej inwestować, bo to oznacza, że Gmina cały
czas się rozwija. Z drugiej jednak strony musimy te działania podejmować
z rozsądkiem. Każdy boom inwestycyjny musi mieć swój moment zatrzymania. Inwestycje realizowane przez
Gminę przeważnie tym się różnią od
inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców, że nie przynoszą dodatkowych zysków, a często wręcz odwrotnie – tworzą dodatkowe koszty.
Nowopowstające budynki gminne
często dotyczą takich obszarów, które wiążą się z dodatkowymi kosztami.
Aby móc sobie na to pozwolić, musimy
równolegle wspierać te obszary, które generują dla Gminy nowe dochody. Do nich należy zaliczyć subwencje
i dotacje, ale także podatki z prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej. Tak więc dla
mnie w tej kadencji największym sukcesem będzie rozwój stref aktywności gospodarczej, inwestycje naszych
przedsiębiorców, przyciągnięcie no12 styczeń - luty 2015
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wych inwestorów oraz stworzenie nowych miejsc pracy.
Niedawno Rada Miasta uchwaliła
budżet na 2015 rok. Jakie najważniejsze cele i zadania będą realizowane w tym roku?
Jesteśmy w dobrej sytuacji finansowej, zatem niewielka kwota w budżecie przeznaczona została na spłatę
zobowiązań. Nasza Gmina jest minimalnie zadłużona, zaledwie 5% rocznych dochodów, i to większość w preferencyjnych pożyczkach, częściowo
umarzalnych. W budżecie na 2015
rok dużo pieniędzy założonych jest
na inwestycje, które są oczekiwane przez mieszkańców. Największa
z nich to dalsza rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej, ale także będziemy inwestować w remonty dróg – ul.
Węgierska z 3 milionami złotych ministerialnego dofinansowania, a także
ul. Cesarczyka oraz wiele dróg na terenach wiejskich. Ważną pozycję stanowią także inwestycje w odprowadzenie wód opadowych, tak aby nie
zagrażały domostwom. Projekt, który
jest już przygotowany to odprowadzenie wód w Barcicach, Cyganowicach
oraz w Gołkowicach Dolnych. Innym
bardzo ważnym przedsięwzięciem
jest rozbudowa Szkoły Podstawowej
nr 1 w Starym Sączu, aby móc zapewnić odpowiednie warunki kształcenia szczególnie dzieciom z klas
1-3. W tegorocznym budżecie umieściliśmy również szereg pozycji planistycznych, które pozwolą sięgnąć po
środki unijne w momencie kiedy zostaną one uruchomione. Są to m.in.:
nowe inwestycje kanalizacyjne, modernizacja zabytkowego budynku Ry-

nek 5, dalszy rozwój centrum rekreacyjnego „Stawy”, budowa Centrum
Aktywnego Wypoczynku na Miejskiej
Górze oraz Dom Opieki Społecznej
w Cyganowicach.
W przyszłym roku Gmina Stary Sącz
jako jedna z nielicznych w naszym
regionie wprowadza w życie nowatorski budżet obywatelski. Na
czym będzie on polegał i w jaki
sposób mieszkańcy będą mogli go
kształtować?
Nasi mieszkańcy posiadają olbrzymi potencjał kreatywności i zaangażowania, dlatego w roku 2015 kwota
400 tysięcy złotych zostanie całkowicie oddana do ich dyspozycji. W ten
sposób chcielibyśmy uaktywnić potencjał drzemiący w naszych mieszkańcach. Dzięki tej inicjatywie, Starosądeczanie będą mieli możliwość
wykazania się kreatywnością i pomysłami oraz umiejętnością przekonywania innych do własnych pomysłów.
Budżet obywatelski pokaże, czy dana
potrzeba lub pomysł jest rzeczywiście
oczekiwany przez daną społeczność.
Myślę, że ten budżet przyczyni się do
większej identyfikacji naszych mieszkańców z Gminą oraz większego poczucia współdecyzyjności ale także
współodpowiedzialności. Już niebawem rozpocznie się okres zbierania
pomysłów do budżetu obywatelskiego – trzeba będzie stworzyć pewien
szkic tego, co by chciało się zrobić
i zebrać poparcie 10 mieszkańców.
Projekt z takim poparciem będzie
oceniany pod kątem możliwości wykonania, a następnie zostanie poddany
pod głosowanie mieszkańcom naszej
gminy. Projekty do kwoty 100 tysię-

W ymiana kotło
wni z węglowej
na ga zową w Sk
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cy zł, które otrzymają najwięcej głosów i zmieszczą się w puli wyznaczonych środków (400 tysięcy złotych),
będą zrealizowane przez Gminę. Warunek jest jeden: każdy projekt musi
obejmować zadania z katalogu zadań
Gminy. Może to być więc np. zagospodarowanie skweru, budowa miejsca wypoczynku czy też odwodnienia
w miejscu szczególnie uciążliwym dla
mieszkańców. Spróbujmy poczuć się
gospodarzami na własnych osiedlach
i sołectwach. Uruchommy kreatywność, a także więzi sąsiedzkie i walczmy razem o to, aby coś ciekawego powstało na naszym podwórku.
W roku 2015 oddana zostanie do
użytku Biblioteka w Gołkowicach.
W kolejnym roku planowane jest oddanie nowej biblioteki w Starym Sączu. Czy w dobie postępującej cyfryzacji biblioteki spełniają nadal
swoje zadania?
Wprawdzie słowo biblioteka oznacza jedną z najstarszych instytucji
cywilizacji ludzkiej, to i tak jestem
optymistą co do jej dalszego rozwoju. Wystarczy spojrzeć na nasze biblioteki, aby mieć jasny osąd sytuacji. Nasze nowoczesne biblioteki nie
są tylko wypożyczalniami książek, ale
przede wszystkim miejscami spotkań
i ośrodkami życia kulturalnego. Zostały tak zaprojektowane, aby przyciągać
mieszkańców. W naszych bibliotekach znajdują się centra multimedialne z komputerami i dostępem do Internetu, sale do spotkań i zajęć dla
dzieci i seniorów. Dobrym przykładem jest niedawno oddana biblioteka w Barcicach, która przyczyniła się
do rozkwitu życia kulturalnego całej

Nie za brak nie
pienię dz y na dr
ogi i chodniki

miejscowości. Patrzę na biblioteki jak
na miejsca gdzie można przyjść, znaleźć coś dla siebie oraz rozwinąć swoje umiejętności i wiedzę.
W jaki sposób można zatrzymać
młodzież w Starym Sączu?
Na pewno nie istnieje uniwersalny
pomysł, który jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zatrzymałby młode pokolenie w Starym Sączu, chociaż
bardzo byśmy tego chcieli. Samorząd, zarządzając danym obszarem,
ma za zadanie tworzyć nowe szanse
dla mieszkańców oraz polepszać ich
komfort życia. Jako samorząd możemy pomagać uaktywniać przedsiębiorczość czy aktywność młodych
ludzi. Patrząc na ogólnoświatową tendencję, możemy zauważyć, że przede
wszystkim duże ośrodki miejskie przyciągają młodych ludzi. Jestem jednak
przekonany, że młodzi ludzie korzystający z całej aglomeracji jaką jest
Sądecczyzna, widzą postępujący rozwój naszego regionu oraz perspektywy znalezienia swojego miejsca do
życia. Tak naprawdę, to wszystko co
robimy, robimy głównie dla młodych,
aby chcieli tutaj pozostać. Na szczęście, pomimo ogólnopolskich niekorzystnych tendencji, Stary Sącz od
kilku lat odnotowuje dodatnią migrację. Więcej osób chce się na terenie
Gminy osiedlać niż wyprowadzać, co
potwierdza, że jesteśmy atrakcyjnym
miejscem do życia. Mam nadzieję, że
nasza młodzież weźmie ten fakt pod
uwagę.
Ostatnio na Rynku pojawiło się
sztuczne lodowisko, które bardzo
spodobało się mieszkańcom. Czy

ma Pan pomysł na kompleksowe
ożywienie starosądeckiego Rynku?
Rzeczywiście nie jest to prosta sprawa. Chociaż udało nam się zrealizować
już kilka pomysłów, to i tak jest jeszcze wiele do zrobienia. Marzę o tym,
aby na Rynku funkcjonowało kilka dobrych restauracji tętniących życiem;
aby starosądecki Rynek podobnie jak
Kazimierz nad Wisłą miał swój klimat
i bogatsze życie kulturalne. Stary Sącz
jest do tego stworzony. Może stać się
takim miejscem, gdyż już teraz przyciąga wielu ludzi kultury i sztuki. Oni tutaj
przyjeżdżają, czerpią inspiracje i zakochują się w Starym Sączu. To są malarze, poeci, filmowcy, fotograficy i muzycy. Ten proces cały czas się rozwija.
Mam nadzieję, że niebawem uda
nam się niedaleko Rynku uruchomić
parking dla autokarów, który zachęci
przyjezdnych do zatrzymania się w naszym mieście na dłużej. Planowana
jest również budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku na Miejskiej Górze
oraz remont budynku przy ul. Rynek
5, gdzie mieści się m.in. Punkt Informacji Turystycznej. Naszym wspólnym
celem jest przyciągnięcie do siebie jak
największej liczby turystów i zachęcenie ich do pozostania w naszym mieście na dłużej. Osobiście widzę w tym
duży potencjał. W tym też celu mamy
zaplanowane zarówno działania promocyjne jak i kulturalne. Chcielibyśmy
wytworzyć modę na Stary Sącz i dać
naszej społeczności szansę czerpania
z rozwoju turystyki konkretnych korzyści materialnych, czego życzę wszystkim naszym Mieszkańcom w Nowym
Roku 2015 i w latach następnych.
Dziękuję za rozmowę.
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PONAD 100 LAT TEMU W STARYM SĄCZU i OKOLICY
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WYDARZENIA KULTURALNE
Koncert Wdzięczności Stowarzyszenia Gniazdo

Kampania wyborcza na wesoło
W

Tradycyjnie pod koniec roku Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”, zaprosiło
wszystkich darczyńców na wielki Koncert Wdzięczności, dziękując tym samym za każdy dar serca ofiarowany
ich podopiecznym.
- Po raz kolejny podopieczni „Gniazda” przekonali się, że otaczają ich ludzie dobrej woli oraz uwierzyli, że ich
dziwny świat, świat codziennych zmagań różnorakimi dysfunkcjami może
wypełnić się odrobiną radości. Wsparcie w postaci jednego procenta podatku, który nam przekazujecie jest dla
naszych podopiecznych z finansowego punktu widzenia chłodną kalkulacja cyfr, ale darczyńcy ofiarowują coś
znacznie więcej – poczucie godności,
wiarę w sens życia. Wartości te są najpiękniejszym prezentem jaki można
ofiarować drugiemu człowiekowi –powiedziała w imieniu Zarządu „Gniazda”
Anna Górz, która wraz z Wojciechem
Laskiem – wiceprezesem Stowarzyszenia prowadziła uroczystość.
Koncerty „Gniazda” na stałe wpisały

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

ielu wzruszeń i emocji dostarczył zgromadzonym w niedzielne popołudnie w starosądeckim kinie „Sokół” koncert wdzięczności
przygotowany przez Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Gniazdo”. Podczas uroczystości medalem „Przyjaciel Gniazda” został
odznaczony Jacek Lelek – burmistrz
Starego Sącza.

się w kulturalny kalendarz Starego Sącza i co roku gromadzą tłumy mieszkańców z całej Sądecczyzny. 9 listopada sala kina „Sokół” wypełniona była
po brzegi. Jako pierwszy zaprezentował się kabaret „Gumowe ucho” ze
Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach, który „na wesoło”
przedstawił kampanię wyborczą. Dla
darczyńców „Gniazda” wystąpili także: Michał „Cola” Wcisło z grupą baletową, Alicja Kanik, zespół muzyczno - wokalny „Unitas”, zespół wokalny
z Barcic pod dyrekcją Marka Kanika,
grupa taneczna ze Środowiskowego
Domu Samopomocy „GNIAZDO” i Placówki Wsparcia Dziennego oraz gość

specjalny - kapela „Fiyrloki” z Łącka.
W trakcie koncertu, po raz trzeci, uhonorowano osobę, która swoim
wielkim zaangażowanie przyczyniła
się do rozwoju Stowarzyszenia i promocji integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Po pośle
Marianie Cyconiu i o. Stanisławie Olesiaku SVD, medal „Przyjaciel Gniazda”
powędrował w ręce burmistrza Starego Sącza – Jacka Lelka. Medal wręczyła prezes Stowarzyszenia - Zofia
Wcisło.
- Pojawienie się stowarzyszenia
„Gniazdo” w naszym mieście to był początek rewolucji jeżeli chodzi o uczestniczenie osób niepełnosprawnych
i ich rodzin w życiu Starego Sącza –
mówił burmistrz Lelek. – Bycie „Przyjacielem Gniazda”, to, że można mieć
drobny wkład w działalność tej organizacji, to zaszczyt i olbrzymie wyróżnienie – dodał. (KB)
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Pomóc potrzebującym

fot. Kamil Polakiewicz

W niedzielę, 7 grudnia odbył się koncert charytatywny zorganizowany przez starosądecką fundację Będzie Dobrze.
Jak co roku mieszkańcy Starego Sącza nie zawiedli i przybyli w bardzo licznym gronie by wesprzeć najbardziej potrzebujących. Podczas koncertu w starosądeckim Sokole udało się zebrać kwotę 3 761,99 zł.

P

ieniądze zostaną przekazane na
dofinansowanie zakupu pojazdu
dla przewozu osób niepełnosprawnych Arturowi i Wojciechowi Ramsom
z Gabonia, na pomoc finansową dla
córki z rodziny Słowik z Przysietnicy,
a także na rozwój wolontariatu. - Nasi
podopieczni Artur i Wojciech Rams
mieszkają w Gaboniu, cierpią na zanik mięśni. Codziennie muszą zmagać się z wykonaniem prostych czynności. Dla nich zakup pojazdu jest
rzeczą niezbędną. Natomiast rodzina
z Przysietnicy to biedna, wielodzietna rodzina, gdzie jedna z córek pani
Urszuli cierpi na fenyloketonurię i wymaga zakupu specjalistycznej żywności – podkreśla Anna Pych, prezes
Fundacji.
Na tegorocznym koncercie na scenie
Sokoła zaprezentowały się zespoły:
Atrament, Starosądeczanie, zespoły
taneczne z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu,
BitMonster show, chłopaki z Screamo
Trickz, Heyli, Żuk, a także starosądeckie podziemie hip-hopu CTH. Pojawiły
się nowe twarze i zespoły młodzieżowe, które przyciągnęły młodsze pokolenie widzów. Cały czas po sali krążył
Mikołaj rozdając dzieciakom upominki, a wolontariusze rysowali i kolorowali wspólnie z najmłodszymi.
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Tegoroczne przedsięwzięcia Fundacji pomogły zebrać łączną kwotę
15786,54 zł, która została skierowana do wszystkich podopiecznych.
Plany Fundacji na przyszły rok są
równie ambitne: kontynuacja cyklicznych akcji, które dobrze są znane Starosądeczanom, takich jak:
"Pomagam z miłości" w Walentynki, "Złotówka dla zdrówka" w szkołach, Dzień Wolontariatu w czerwcu
i koncert charytatywny pod koniec
roku. Ponadto Fundacja cały czas
rozwija wolontariat, szkoli i organizuje spotkania integracyjne - Z tego
miejsca w imieniu Fundacji Będzie
Dobrze chciałabym bardzo podziękować za zaangażowanie i wsparcie
naszych inicjatyw Burmistrzowi Jackowi Lelkowi i Kazimierzowi Gizickiemu, Przewodniczącej Rady Miejskiej, Ewie Zielińskiej, pracownikom
Centrum Kultury i Sztuki w Starym
Sączu – Justynie Liszkowskiej i Ryszardowi Garwolowi, wszystkim występującym zespołom, sponsorom,
którzy zawsze nas wspierają oraz
naszym wspaniałym wolontariuszom. Dziękuję także społeczności
starosądeckiej za to, że wierzą w
sens naszych działań i całemu Zarządowi Fundacji za siłę i wiarę w
lepsze jutro. – dodaje Anna Pych.
(WW)

Spotkania z pasjami
YM
fot. MGBP w STAR

SĄCZU

Rozalia Kulasik

W

irtualne spotkania, realne pasje
to projekt edukacyjno – animacyjny dla seniorów realizowany przez
Fundację Orange w ramach grantu od Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej.
Projekt realizowały biblioteki organizując spotkania online w formie wideo
konferencji z osobami pełnymi pasji.
Były to osoby znane seniorom np. z telewizji, które mimo, że skończyły już
60 lat, prowadzą aktywne życie angażując się w społecznościach lokalnych
i realizując swoje pasje w różnych dziedzinach m. in. Emilian Kamiński – aktor, Jerzy Kryszak – aktor , satyryk,
parodysta, Katarzyna Grochola – pisarka, Urszula Szczurek 75 – letnia instruktorka fitness, Ewa Bem – królowa
polskiego Jazzu czy Teresa Lipowska
- aktorka. Projekt był prowadzony od
kwietnia do grudnia 2014 r. i zrealizował 15 spotkań. 20 listopada starosądeccy seniorzy mieli okazję wirtualnego
spotkania z „pierwszą damą polskiego jazzu” - Ewą Bem. Piosenkarka opowiadała o swojej artystycznej drodze
czytelnikom zgromadzonym w bibliotekach w całej Polsce. Opowieść przeplatała swoimi piosenkami. Uczestnicy
mieli też możliwość zadawania pytań
piosenkarce na czacie. Pytanie na czacie: Jakie przesłanie ma Pani dla osób
starszych?
Ewa Bem: - Mam wielki szacunek
dla starszych ludzi i dlatego spotkania z nimi są dla mnie bardzo ważne.
Pamiętam, że moje pokolenie całowało ciocię w rękę. Każdy człowiek ma
w sobie coś dobrego. Życzyłabym sobie i wszystkim ludziom nie tylko mojego pokolenia żeby odnajdywali w sobie
szacunek do innych, rozmawiali tak po
prostu z serca do serca, darowali sobie

trochę słońca, jak w piosence „ Podaruj
mi trochę słońca”. Jestem entuzjastką
rozmawiania. Nie wolno poddawać się
presjom dzisiejszego świata. Uważam,
że kluby dyskusyjne to wspaniała psychoterapia, ładunek dobra, a dyskusja
na temat ciekawej książki, czy niedawno obejrzanego filmu stanowi odskocznię od problemów dnia codziennego.
Ostatnie, pasjami zapisane spotkanie, odbyło się 4 grudnia, tym razem
z pisarką Katarzyną Grocholą – gwiazdą współczesnej literatury obyczajowej. Pisarka opowiadała o swojej bogatej twórczości wśród której są powieści,
zbiory opowiadań, wywiady – rzeki,
sztuki teatralne i telewizyjne. Pisarka wspomniała też, że w swoim życiu
pracowała w różnych zawodach a nabyte doświadczenia stanowią inspirację w twórczości literackiej. Pytanie na
czacie: Czym kieruje się Pani w swojej
twórczości?
Katarzyna Grochola: - Zarówno w życiu jak i w swojej twórczości uważam,
że bardzo ważny jest sposób patrzenia na świat. Trzeba patrzeć tak, jakby
świat był piękny. Jednak wcześniej należy się samemu nauczyć optymizmu.
Bardzo ważny jest też kontakt z drugim człowiekiem, ale od czasu do czasu
pamiętam o dewizie : Zajmij się sobą,
daj odpocząć światu od siebie: Kieruję
się również przesłaniami Biblii, w której jest powiedziane: „Proście, a będzie
wam dane”. Trzeba jednak umieć prosić . Moim drogowskazem jest myśl św.
Pawła: Wiara, Nadzieja, Miłość. I dlatego piszę o radości, o wartościach, o historiach pisanych przez życie.
Spotkania w Warszawie prowadził
koordynator projektu Kamil Milczarek,
a w Starym Sączu Cecylia Tudaj. Dzięki
projektowi seniorzy mieli okazję aktywnego spędzania czasu wolnego, spotkania się z innymi ludźmi, nawiązania
nowych znajomości, jak też inspiracji
do działania, do rozwijania swoich pasji, a Powiatowa i Miejsko – Gminna Biblioteka w Starym Sączu od 2010 roku
uzyskała bezpłatny dostęp do Internetu i prowadzi kursy komputerowe dla
seniorów oraz różnego rodzaju warsztaty. Działa też przy bibliotece Dyskusyjny Klub Książki, na który biblioteka
zaprasza.
A czy te spotkania spełniły nasze –
seniorów oczekiwania ?
Irena Goraj: Miło było spotkać jeszcze raz te osoby, które oglądamy w Te-

lewizji i dowiedzieć się ,jak wygląda ich
praca, co nowego słychać, jak żyją. Podobało mi się spotkanie z panią Ewą
Bem. To dobry sposób na poszerzenie
swoich wiadomości, spotkać się w miłym gronie i wymienić swoje uwagi. Czekam na dalsze spotkania.
Wiesława Kulasik: Bardzo się cieszę,
że mogłam wziąć udział w Spotkaniach
z pasją i miło spędzić czas w swoim gronie, poznać ciekawych ludzi. To były dla
mnie szczególne dni. Szkoda, że się już
skończyły.
Barbara i Jerzy Pajorowie z Nowego
Sącza: Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że są seniorzy, którzy z powodzeniem realizują swoje pasje, nawet
najbardziej niezwykłe, jak choćby DJ
Wiki. To fantastyczne! Ponadto pokazano, że komputera nie należy się bać,
że to tylko maszyna, taka trochę inna
pralka automatyczna. Z kolei spotkanie
z panią Teresą Lipowską mogło wielu
seniorom udowodnić, że w każdej chwili
życia należy czerpać radość, a nie smutek, bo na smutki szkoda czasu. Lepiej
z uśmiechem przyjmować to, co daje
nam życie. Najbardziej pamiętamy spotkanie z panią Krystyną Jandą, bo ta
kobieta wprost tryska energią, a przecież już można ją zaliczyć do grona seniorów. Z powodzeniem realizuje swoją
aktorską misję i wciąż jest gotowa na
nowe wyzwania.
Zofia Wcisło: Z ciekawością brałam
udział w Spotkaniach z pasjami. Utwierdziły mnie w przekonaniu, że wiek nie
stanowi przeszkód, aby rozwijać swoje hobby, zwłaszcza, jeśli może służyć
drugiemu człowiekowi. Moją pasją jest
organizowanie integralnych teatrzyków dla niepełnosprawnych i zdrowych dzieci. Jednym dają one wielką radość, że coś potrafią, a drugich uczą,
że nie należy się bać chorych, bo oni
są tacy sami, tylko bardziej nieszczęśliwi. Wszystkim jednak dają satysfakcję,
kształtują charakter, uczą wrażliwości
i odpowiedzialności.
I ja również pragnę podziękować pani
dyrektor Marii Sosin i całemu zespołowi
pracowników biblioteki za pełną ciepła
atmosferę towarzyszącą nam podczas
wszystkich spotkań z pasjami podczas
których mogliśmy wymienić swoje spostrzeżenia, podyskutować na temat niedawno przeczytanych książek, czy też
o swoich pasjach. Bo każdy człowiek
ma pasje, a wiek nie stanowi przeszkody w ich realizowaniu.
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WYDARZENIA KULTURALNE
Podsumowanie 2. Pannonica Folk Festival

Bajlando w Barcicach
WOJCIECH WALISZEWSKI

W

roku 2014 odbyła się druga
edycja Festiwalu Pannonica.
W szczerym polu w Barcicach spotkała się spora grupa fanów muzyki folkowej. Kim są owi przybysze – ciekawych informacji dostarczyła ankieta,
którą wypełnili uczestnicy Festiwalu.

Wśród słów, które miały najtrafniej
opisać Pannonica Folk Festival znalazło się wiele uznań i podziękowań dla
organizatorów takich jak: radość, najpiękniejsze dni wakacji, wulkan muzycznych emocji, świetna rodzinna
rozrywka, chillout, huragana nawet
dzicz, wypas, zatrąbiście, pozytyw-

nie superaśne czy MiazgaMasakraBajlando. 85% ankietowanych stwierdziło, że zdecydowanie warto polecić
Festiwal znajomym. Jeden z ankietowanych wyraził to w swojski sposób:
nie ma takiego jednego słowa, które opisałoby to fantastyczne wydarzenie. Nie znam słowa, które wyraziłoby tę moc, klimat, energię, muzę,
szaleństwo, ba, nawet "rzeź". Inny napisał: fantastyczna jest konwencja
i widać wielką kreatywność organizatorów. Ale organizatorzy proszą o wypełnienie ankiet przede wszystkim po
to, żeby się doskonalić i zachęcają do
konstruktywnej krytyki, wobec czego
w ankietach pojawiają się uwagi: "więcej prysznicy", "za gorąca woda w kranie", "więcej ciekawych animacji dla
dzieci", "chyba słaba weryfikacja wejściówek", czy "zbyt mały wybór potraw
wegetariańskich". – Wszystkie uwagi
bierzemy pod uwagę i już przygotowujemy się na trzecią edycję – podsumowuje wyniki ankiet Wojciech Knapik.
Na tegorocznym Festiwalu, który odbędzie się w dniach 27-29 sierpnia
2015 na pewno nie zabraknie dobrej
zabawy i muzycznych gwiazd o międzynarodowej sławie. Szykuje się
więc kolejne MiazgaMasakraBajlando
w Barcicach, na które już teraz zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Stary Sącz.

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

- Fenomen festiwalu Pannonica polega na tym, że to festiwal specjalnie
usytuowany na uboczu, z boku, za to
pełen bałkańskiej, węgierskiej i cygańskiej muzyki, przyjaźni i pozytywnej energii. Na koncerty zapraszamy
światowej sławy wykonawców. Możemy pochwalić się tym, że na Festiwalu
od samego początku praktycznie nie
ma przypadkowych widzów, a wszystkie koncerty są biletowane. W tym
sensie jest to ewenement na całej Sądecczyźnie, gdzie dominują plenerowe imprezy bezpłatne, prawie w ogóle nie profilowane pod względem
programu i publiczności, jednym słowem imprezy masowe. To nas odróżnia i sprawia, że stajemy się "produktem turystycznym" i wizytówką całego
regionu – podkreśla Wojciech Knapik,
dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im.
Ady Sari w Starym Sączu, które jest
organizatorem Festiwalu. Te słowa potwierdzają wyniki ankiet, które bardzo
wysoko oceniają tegoroczną edycję
Pannoniki. 96% respondentów oceni-

ło Festiwal jako dobry lub bardzo dobry. 85% pozytywnych ocen uzyskały
również same Barcice, jako miejsce
przyjazne tego rodzaju wydarzeniom.
Największym zaskoczeniem może być
fakt, że tylko co trzeci uczestnik tegorocznej edycji to mieszkaniec Sądecczyzny. Większość, bo aż 60% uczestników pokonywało dystans ponad 250
kilometrów aby dostać się do bałkańskich Barcic. -- Z jednej strony cieszy,
że przyjeżdżają do nas osoby z dużych
odległości, że poznają przy okazji naszą piękną okolicę i, że pewnie przyjadą tutaj jeszcze w celach turystycznych, ale z drugiej strony zastanawia,
że stosunkowo mało znani jesteśmy
np. w Nowym Sączu. To jest taki paradoks, że dla nas mieszkańców Sądecczyzny te najlepsze i najbardziej cool
festiwale organizowane są w Krakowie lub w Warszawie, a tymczasem do
nas przyjeżdżają właśnie krakowiacy i warszawiacy – uśmiecha się Wojciech Knapik.
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Co? GDZIE? KIEDY?

W najbliższym czasie w starosądeckim Sokole …

Ślizgawka miejska pod
lipami na Rynku

Vis-á-Vis - Teatr Witkacego

Na program „Vis-á-Vis” składają się ulubione
i wybrane przez Aktorkę pełne uroku polskie piosenki z okresu międzywojennego (m. in. z repertuaru niezapomnianej Hanki Ordonówny) oraz
piosenki ze spektakli Teatru Witkacego w Zakopanem – do tekstów takich twórców jak Stanisław Ignacy Witkiewicz czy awangardowy poeta
francuski Paul Eluard. Dorota Ficoń także w programie - specjalnie dla Państwa
-znakomicie interpretuje piosenki z repertuaru Marleny Dietrich. Towarzyszy jej
przy fortepianie – Jerzy Chruściński. Bilety - 18 PLN, ulgowy - 14 PLN.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

fot. ARCHIWUM WOŚP

11 styczeń, niedziela, godz. 16.30
W Starym Sączu spotykamy się w SOKOLE, a wystąpią dla Was: GieE i CTH Starosądeckie Tamburmajorki Studio Tańca ETIUDA GiE i Gosia
Brzęczek Orkiestra Miejska Stary Sącz BLE BLE
Oczywiście to jest tylko szkielet, przy którym należy sobie wyobrazić masę innych działań, które
dzieją się nie tylko na scenie (licytacje, loterie,
grochówka, zlot zabytkowych samochodów i motocykli – biorąc pod uwagę pomysłowość mieszkańców, ta lista zrobi się o wiele dłuższa)
Królowa Śniegu – Spektakl Teatralny

fot. ARCHIWUM CKIS

13 styczeń, wtorek, godz. 11.00 (dla Szkół)
13 styczeń, wtorek, godz. 17.00 (pokaz dodatkowy)

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

fot. ARCHIWUM TEATRU

9 styczeń, piątek, godz. 18.00

Do 28 lutego w godzinach od 11 do
20 można korzystać ze sztucznego
(syntetycznego) lodowiska na Rynku
Starego Sącza. Kasa i wypożyczalnia łyżew czynne są od godz. 10:45.
Z lodowiska można korzystać z następujących 45 minutowych wejść:
11:15 – 12:00, 12:15 – 13:00,
13:15 – 14:00, 14:15 -15:00, 15:15
– 16:00, 17:15 – 18:00, 18:15 –
19:00, 19:15 – 20:00. Dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży ze
szkół z terenu gminy Stary Sącz w ramach prowadzonych na lodowisku
zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych istnieje możliwość
wcześniejszego uruchomienia lodowiska. Rezerwacja telefonicznie pod
numerem: 781 793 712, bilety od 50
groszy za 45 minut. (WW)

„„Królowa Śniegu” na podstawie baśni J.Ch. Andersena, reż. Łukasz Głąb, teatr STORIA, sztuka
familijna dzieci od 6 lat, młodzież i dorośli.
Rezerwacje dla grup szkolnych przyjmuje Informacja Turystyczna, Rynek 5, tel: 18 4461858.
Grupowy bilet dla Szkół z Gminy Stary Sącz - 19
PLN, Grupy szkolne spoza gminy - 29 PLN. Ilość miejsc ograniczona
Jasełka
1 luty, niedziela, godz. 16.30
*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 oraz
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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Teatr historyczno-kostiumowy „Storia” w Starym Sączu

Lodowy zamek Królowej Śniegu
K

rólowa Śniegu na podstawie baśni H. Christiana Andersena,
w reżyserii Łukasza Głąba jest pierwszym spektaklem historyczno-kostiumowego Teatru Storia, działającego
w Starym Sączu przy Centrum Kultury
i Sztuki im. Ady Sari. Grudniowa premiera, jak również pozostałe pokazy, cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem. Sala starosądeckiego
Sokoła pękała w szwach, a publiczność jak zaczarowana śledziła losy bohaterów.
Reżyserem spektaklu jest Łukasz Głąb ze Śląska. Śląską gwarę udało mu się kilka razy przemycić w przedstawieniu w gwarowych
dialogach Zbójniczki i zabawie słownej z imieniem Kaj. Wszystkie role
zostały obsadzone przez dyplomowanych aktorów. Piękne kostiumy, które zachwycały zarówno młodych jak
i starszych widzów, dopełnia skromna dekoracja z pomysłowymi ozdobami i kunsztownie przygotowanym
tronem Królowej Śniegu. Projekty kostiumów zostały zainspirowane przez
samą baśń oraz świadomość, że jest
to opowieść z XIX wieku. Za pomocą
kostiumów twórcy przedstawienia próbowali zachować zarówno historyczny jak i rzeczywisty charakter opowieści. Ciekawostką jest to, że kostium
Kaja wzorowany był na duńskich strojach ludowych, a ubiory księcia, księżniczki i wrony na historycznych szatach

z XVIII wieku, podobnie jak złoty płaszcz
ubogiej Gerdy. Natomiast Szamanka,
która w oryginalnej baśni Andersena
jest mądrą Finką, miała na sobie strój
szamana syberyjskiego. Z kolei wróżka miała suknię nawiązującą do kroju
sukien średniowiecznych. Dla projektantki kostiumów największym wyzwaniem było strój Królowej Śniegu, który

Rozdali 43 paczki
Kolejny raz gmina Stary Sącz zaangażowała się w przedświąteczną
akcję charytatywną „Serce-Sercu”.
Starosądeccy wolontariusze dyżurowali przy koszach oznaczonych dwoma serduszkami nie pierwszy raz.
Ich praca przyniosła efekty. Mieszkańcy gminy podzielili się żywnością
z ubogimi. Z zebranych darów przygotowano paczki. W poniedziałek,
22 grudnia zostały one dostarczone do czterdziestu trzech rodzin wytypowanych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Starym Sączu. - W tym
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fot. RYSZARD KUMOR

A to ciekawe...

roku w akcję była zaangażowana rekordowa liczba wolontariuszy, bo ponad 30 osób z Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej nr 4 w Starym Sączu,
z Ponadgimnazjalnego Zespołu
Szkół oraz z Zespołu Szkół w Barcicach – podsumowuje akcję burmistrz Kazimierz Gizicki, koordynator akcji w Starym Sączu. (WW)

miał przypominać ożywioną górę lodową. Tę postać zagrała Karolina Fortuna
pochodząca z Nowego Sącza (dawniej
aktorka Teatru im. Witkacego z Zakopanego, a obecnie Teatru Czysta reForma z Krakowa). Dorośli podziwiali profesjonalną grę aktorską i z wielkim
uznaniem wypowiadali się na temat
debiutu. - Cieszę się, że do Starego
Sącza udało się przyciągnąć tak
wielu znakomitych aktorów - powiedziała jedna z towarzyszących
dziecku mam. Najmłodszym widzom najbardziej podobały się role
zwierzęce renifera oraz wrony. Tym
nieco starszym – przeważnie główna bohaterka, czyli Gerda, oraz
Rozbójniczka. Widowisko było pełne emocji – nierzadko z sali można
było usłyszeć westchnienia lub płacz.
Pomimo tak dużego zainteresowania
i sukcesu pierwszego spektaklu Teatru
Storia, zapytany o komentarz Dyrektor
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari
w Starym Sączu Wojciech Knapik nie
krył rozczarowania. - Historyczna premiera naszego starosądeckiego teatru
odniosła na pewno sukces artystyczny
i frekwencyjny, ale zabrakło na widowni kogoś szczególnego, czyli uczniów
i uczennic starosądeckich szkół. Najpierw do szkolnych koordynatorów kultury, a późnej bezpośrednio do dyrektorów wszystkich szkół z terenu naszej
wysłaliśmy specjalne zaproszenia. Niestety minął miesiąc od premiery, ale
żadna ze szkół z terenu gminy Stary
Sączu nie zainteresowała się "Królową
Śniegu". Ta sztuka powinna być moim
zdaniem zaprezentowana jeszcze przynajmniej trzy, cztery razy dla uczniów
w wieku 7 -15 lat w ramach zamkniętych spektakli szkolnych. Może "rozczarowanie" to zbyt duże słowo, ale "zdziwienie" jest jak najbardziej adekwatne
- dodaje Wojciech Knapik.
Jest jeszcze szansa dla osób, które
chciałby spędzić magiczne spotkanie
ze sztuką. Ekipa Królowej Śniegu pojawi się w Starym Sączu jeszcze we wtorek, 13 stycznia. Bilety w cenie 29 zł są
do nabycia w informacji turystycznej
w Starym Sączu, Rynek 5 oraz przez Internet na stronie: bilety.wstarymsaczu.
pl. A kolejny spektakl Teatru Storia już
wkrótce. Obecnie przygotowywana jest
inscenizacja opowieści o Świętej Kindze, której premierę zaplanowano na
15 marca. Zapraszamy! (WW)

Maria Molenda – scenografia, kostiumy: Wszystkie kostiumy wymagały
bardzo misternej pracy. Najbardziej spektakularny kostium to postać wrony z potężnym dziobem, który został stworzony z kosztownego, jedwabnego aksamitu. Jestem przekonana, że dzieci polubią wszystkie nasze
bajkowe postacie. Cały zespół był bardzo poruszony ideą Teatru Storia
i pomysłem, że właśnie Stary Sącz będzie jego siedzibą. W Krakowie nie brakuje teatrów, a tutaj jesteśmy absolutnie wyjątkowi. Pomysł stworzenia tego teatru jest unikatowy w skali nie tylko naszego regionu, ale też i kraju. Przez
cały tydzień przed premierą próby odbywały się na miejscu w Sokole, wtedy też powstawała scenografia. Mieliśmy
czas by przyzwyczaić się do miejsca, które zresztą jest naprawdę wspaniałe. Już pierwszy kontakt z salą widowiskową Sokoła zrobił na nas bardzo miłe wrażenie. Mieliśmy niewiele czasu na przygotowanie spektaklu. Musieliśmy
sprawnie zorganizować castingi, które wyłoniły kilka dodatkowych osób do naszego zespołu. Z niektórymi z aktorów
miałam już okazję współpracować dzięki Teatrowi Nomina Rosae i Teatrowi Plejada. W naszym zespole mamy zatem osoby sprawdzone i kompetentne. Wsparła nas również krakowska szkoła SPOT, gdzie mogliśmy organizować
próby, część aktorów to jej absolwenci. Wszyscy bardzo się zaangażowali, a praca nad tą baśnią sprawiła nam wiele przyjemności.

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

Łukasz Głąb – reżyser: Jestem pod dużym wrażeniem samych aktorów
jak i możliwości scenicznych w starosądeckim Sokole. Stary Sącz może
pochwalić się naprawdę dobrze wyposażoną, wielofunkcyjną salą, wygodnymi miejscami siedzącymi i dobrym oświetleniem. Tutaj aktorom aż chce
się grać. Oby więcej takich miejsc powstawało w kraju. Mam nadzieję, że
uda nam się tutaj jeszcze nie raz zaskoczyć widzów.

REKLAMA

Ksiądz Marcin Kokoszka - dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania Opoka w Starym Sączu: Uczestniczyliśmy sporą grupą w niedzielnym spektaklu (w dniu 4 stycznia 2015), a potem długo rozmawialiśmy w gronie uczestników rekolekcji i odbiór sztuki przez wszystkich był jednoznacznie pozytywny. Chciałbym pogratulować twórcom, bo
stworzyli naprawdę wartościowe i efektowne widowisko. Byłem pod wrażeniem nie tylko gry aktorów, ale też efektów
światła i dźwięku, nawet poszedłem na górę do panów operatorów, żeby osobiście im pogratulować. (WW)
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SPORT
XII Mistrzostwa Miasta i Gminy Stary Sącz w sportach siłowych
o puchar Burmistrza

Biegacz na piątkę

Już po raz dwunasty w Zespole Szkół w Przysietnicy odbyły się Gminne Zawody w Podnoszeniu Ciężarów pod patronatem Burmistrza Miasta Starego Sącza. W zmaganiach brało udział 50 zawodników ze szkół
podstawowych w Gaboniu i Przysietnicy oraz z gimnazjów w Barcicach, Gołkowicach, Starym Sączu i Przysietnicy. Organizacją wydarzenia zajmowali się nauczyciele: Piotr Jarząb, Tomasz Skut i Renata
Jachimczak. Pomoc medyczną w razie kontuzji zapewniała szkolna
pielęgniarka, Marta Pawlik.

8 grudnia 2014r. burmistrz Jacek
Lelek przyjął jedenastoletniego
Kacpra Marczyka ze Szkoły Podstawowej w Gaboniu, zwycięzcę
Małopolskich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w Nowym Targu. Uczniowi
towarzyszyli: dyrektor szkoły Elżbieta Kruczek, nauczyciel wychowania fizycznego Piotr Wańczyk,
sołtys i radny Mirosław Garbacz.
Kacper wygrał w październiku in-

fot.Maksymilian Tomasiak

Sportowe emocje

fot.ZS PRZYSIETNICA

dywidualnie bieg na 1000 metrów
chłopców urodzonych w 2003 r. w
Finałach Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Nowym Targu, a
wcześniej w tym roku bieg przełajowy chłopców rocznika 2003 w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piwnicznej, XIV Niepodległościowy Bieg
Przełajowy o Puchar Burmistrza Starego Sącza w kategorii szkół podstawowych i „II Olimpiadę Młodych
Lachów”. Jest utalentowanym biegaczem i dobrym uczniem w Szkole im.
1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu, ze średnią
ocen powyżej 5. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. (RK)

K

ażdorazowo rywalizacja w podnoszeniu ciężarów wzbudza
wielkie emocje wśród zawodników
i kibiców. Tego roku został wyrównany rekord zawodów, który wynosi 115 kg. Ten ciężar udało się
podnieść Rafałowi Ogorzałemu z
Gimnazjum w Przysietnicy.

gowej do 60 kg – Adam Radomski z
Gim. w Przysietnicy; w kategorii wagowej do 65 kg – Marek Pierzga z
Gim. w Barcicach; w kategorii wagowej do 70 kg – Łukasz Gawlak z
Gim. w Barcicach; w kategorii wagowej powyżej 70 kg – Rafał Ogorzały z
Gim. w Przysietnicy.

Pierwsze miejsce w kategorii wagowej do 35 kg otrzymał Oskar Pawlik z SP w Przysietnicy; w kategorii
wagowej do 40 kg – Daniel Plata z
Gim. w Przysietnicy; w kategorii wagowej do 45 kg – Klaudia Stojda z
Gim. w Przysietnicy; w kategorii wagowej do 50 kg – Dawid Mikulec z
Gim. w Przysietnicy; w kategorii wagowej do 55 kg – Kamil Stafiński z
Gim. w Przysietnicy; w kategorii wa-

W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce wśród szkół podstawowych zajęła Szkoła Podstawowa
w Przysietnicy. Na drugim miejscu
uplasowała się Szkoła Podstawowa w Gaboniu. Wśród gimnazjów,
na pierwszym miejscu znalazło się
Gimnazjum w Przysietnicy, a na następnych kolejno: Gimnazjum w Starym Sączu, Gimnazjum w Barcicach i
Gimnazjum w Gołkowicach. (WW)
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Spektakl w starosądeckim sokole Teatru Powszechnego z Warszawy „Jakobi i Leidental”
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