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Słowem naczelnegoW numerze m.in.

W Polsce wzrasta popyt na  zdrową żywność. Konsumenci  są coraz bar-
dziej świadomi możliwością zakupu zdrowej żywności produkowanej w da-
nym rejonie przez lokalnych rolników, gdzie nie ma długich łańcuchów do-
staw i pośredników. 

Do tej pory istniały przepisy, które skutecznie utrudniały sprzedaż bezpośred-
nią. 1 stycznia 2016 roku może okazać się historyczną datą. Od tego dnia, po 
raz pierwszy od czasów II wojny światowej, pochylono się nad polskimi rolni-
kami wprowadzając ułatwienia w produkcji i sprzedaży bezpośredniej ich wła-
snych produktów. Już całkiem legalnie można wytwarzać i sprzedawać takie 
smakołyki jak powidła, smalec, chleb, ciasta, kompoty czy kiszoną kapustę, 
a nawet sprzedawać umytą marchew. Rolnicy i członkowie ich rodzin mogą 
teraz oferować produkty żywnościowe wytworzone z własnych surowców, 
bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej. Sprzedaż produktów 
z własnego gospodarstwa, w tym przysmaków regionalnych, może odbywać 
się, jak na razie, wyłącznie w miejscach, w których produkty te zostały wytwo-
rzone oraz w miejscach takich jak starosądeckie targowisko. 

To krok w dobrym kierunku wspierający rozwój przedsiębiorczości, a także 
eko turystyki na terenie Gminy. W sejmie są już kolejne projekty ustaw, mają-
ce ułatwić życie rolnikom, ale też i konsumentom. Być może doczekamy cza-
sów, kiedy będzie można kupić praktycznie wszystko od rolnika. Bezpośred-
nio, tanio i zdrowo.
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Tyle tysięcy złotych przeznaczy Za-
rząd Województwa Małopolskiego na 
dofinansowanie Starosądeckiego Fe-
stiwalu Muzyki Dawnej 2016/2017.

RADA MIEjSKA W STARYM SĄCZU

16. sesja Rady Miejskiej 

Zmiany planów przestrzennych 
Przysietnicy i Gołkowic Górnych  
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Pierwsze w 2016 roku plenarne po-
siedzenie Rady Miejskiej w Sta-

rym Sączu odbyło się 1 lutego. Radni 
przegłosowali m.in. uchwały w spra-
wie zmian planów przestrzennych 
Przysietnicy oraz Gołkowic Górnych. 
W przerwie można było zobaczyć na 
scenie „Sokoła” integracyjne „jaseł-
ka” przygotowane przez Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób niepełnospraw-
nych „Gniazdo”.

W sprawozdaniu międzysesyjnym 
(30.12.2015 – 01.02.2016) burmistrz 
Jacek Lelek zaprezentował szereg im-
prez kulturalnych i oficjalnych spo-
tkań obywających się w ostatnim cza-
sie, a także proponowane inwestycje 
do Programu Rozwoju Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016 – 2019, Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych 
– finansowanego z budżetu państwa 
oraz wnioski o dofinansowanie gmin-
nych inwestycji (drogi, obiekty sporto-
we, termomodernizacje) przez Powiat 
Nowosądecki, Urząd Marszałkowski, 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej, Minister-
stwo Sportu i Turystyki.

Rada podjęła uchwały m.in. w spra-
wie określenia kryteriów oraz punktów 
branych pod uwagę w postępowaniach 
rekrutacyjnych do szkoły podstawo-
wej i gimnazjum prowadzonych przez 
Gminę Stary Sącz oraz określenia do-
kumentów niezbędnych do potwier-
dzenia tych kryteriów; zmiany „Miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Przysietnica” oraz 
zmiany „Miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gołkowi-
ce Górne 10”; zawarcia przez Gminę 
Stary Sącz umowy partnerskiej z Wo-
jewodą Małopolskim w sprawach: re-
alizacji projektu pn. „Rewaloryzacja 
wybranych cmentarzy z I wojny świa-
towej położonych na terenie Gorlic, 
Limanowej oraz powiatów gorlickie-
go, limanowskiego i nowosądeckiego 
jako zespołu dziedzictwa o znaczeniu 
międzynarodowym”; zmiany uchwały 
z ubiegłego roku dotyczącej ustalenia 
wzorów deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi składanych przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Stary Sącz; zarządzenia prze-
prowadzenia wyboru Przewodniczące-
go Zarządu Osiedla „Zachód”; pomocy 
finansowej dla starostwa przy budowie 
chodników na terenie gminy; współ-
pracy z Akademią Górniczo-Hutniczą 
w Krakowie m.in. w zakresie innowacji 
w energetyce i gospodarce komunal-
nej; zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej oraz planów pracy Komisji 
Rady, a także sprawozdań za rok 2015 
tych komisji. W sumie podjęto piętna-
ście uchwał.

„Jasełka”, które wystawił Integra-
cyjny Teatrzyk Muzyczny, działający 
przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Gniazdo” w Sta-
rym Sączu młodzi artyści zagrali z pa-
sją i radością. W przedstawieniu brało 
udział kilkadziesiąt osób: podopieczni 
„Gniazda”, uczestnicy zajęć „Placówki 
Wsparcia Dziennego” i trzech gimna-
zjów: ze Starego Sącza i Barcic. Wystę-
py zostały nagrodzone gromkimi bra-
wami i upominkami. (RK) 
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W ramach zadania zostanie 
przebudowany dotychczasowy 
budynek, jak również rozbudo-

wany o dodatkowe skrzydło, w którym 
znajdzie się recepcja z archiwum, gabi-
net pediatryczny, punkt szczepień, dwa 
gabinety stomatologiczne, gabinet za-
biegowy, dwa gabinety specjalistyczne, 
gabinet lekarski oraz część rehabilita-
cyjną zawierającą recepcję, dwa gabi-
nety, salę ćwiczeń, kabiny dla masażu, 
pomieszczenie socjalne oraz szatnię. 
Nowy budynek o powierzchni użytko-

wej 340m2 zostanie funkcjonalnie za-
projektowany. Będzie także dostępny 
dla osób niepełnosprawnych. Koszt re-
alizacji tego zadania wyniesie 1 milion 
złotych. Gmina będzie go realizowa-
ła ze środków własnych, zabezpieczo-
no w tegorocznym budżecie 600 tys. 
złotych, jak również ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska. Prace budowlane nie będą miały 
wpływu na codzienne funkcjonowanie 
ośrodka, który będzie cały czas praco-
wał normalnie. (red)

Rozbudowa ośrodka zdrowia
Przebudowa z rozbudową ośrodka zdrowia w Gołkowicach Górnych 
rozpocznie się pod koniec roku 2016 i potrwa do końca 2017 roku.
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A to ciekawe...

8,5% wzrost ilości odpadów
Jak podaje Urząd Gminy w Starym Sączu, ilość zbieranych odpadów komu-
nalnych co roku się zwiększa. W roku 2015 z terenu Gminy zebrano łącznie 
4646 ton odpadów. W porównaniu z rokiem 2014 nastąpił wzrost ilości zebra-
nych śmieci o 8,5%. Statystycznie jeden mieszkaniec Gminy, niezależnie od 
wieku, w ciągu roku „produkuje” 198,5 kg. śmieci rocznie. (WW)

Toast Noworoczny 
Starosądeckiego 
Biznesu
15 stycznia w Barcicach odby-
ło się spotkanie Burmistrza Sta-
rego Sącza z przedsiębiorcami 
w ramach corocznego Toastu No-
worocznego Starosądeckiego 
Biznesu. Dyskutowano o rozwoju 
przedsiębiorczości, strefie aktyw-
ności gospodarczej, rozwoju tury-
styki w Gminie.

W prezentacji Burmistrza i dys-
kusjach uczestników spotkania 
poruszano zagadnienia ochro-
ny walorów przyrodniczych i kul-
turowych, tworzenie dogodnych 
warunków dla rozwoju bazy tury-
stycznej poprzez wyznaczanie ob-
szarów przeznaczonych do celów 
turystyczno-rekreacyjnych (plany 
zagospodarowania przestrzenne-
go, studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy, strategia rozwoju), 
wyznaczanie szlaków dla  różnych 
form turystyki (turystyka religijna, 
piesza, górska, rowerowa, narciar-
stwo oraz wędkarstwo). 
Poruszano sprawy współpracy 
władz lokalnych z przedsiębiorca-
mi branży turystycznej, informa-
cji turystycznej, poprawy dostęp-
ności komunikacyjnej. Kolejne 
tematy dotyczyły bogatej oferty 
wydarzeń kulturalnych, współpra-
cy z gminami powiatu nowosądec-
kiego na rzecz rozwoju turystyki, 
udziale samorządu w lokalnych or-
ganizacjach turystycznych, współ-
pracy na rzecz rozwoju turystyki 
z instytucjami zewnętrznymi oraz 
podejmowaniu inicjatyw w bran-
ży turystycznej w partnerstwie 
publiczno-prywatnym.
W spotkaniu uczestniczył reprezen-
tant Powiatowego Urzędu Pracy, 
który przybliżył zasady i możliwo-
ści pozyskiwania dotacji w zakre-
sie zatrudniania stażystów. (WW)
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Rada Miejska w Starym Sączu wyraziła na wniosek burmistrza Jacka Lel-
ka zgodę na zawarcie porozumienia Kotlina Sądecka w Zdrowej Atmos-

ferze, zakładającego partnerską współpracę siedmiu gmin, w tym Stare-
go Sącza, w zakresie ekologii. Uchwalono też m.in. zmodyfikowany sposób 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w 2016 r.

Na sesji 22 grudnia 2015 r. Rada 
Miejska w Starym Sączu podjęła kilka 
bardzo ważnych uchwał proekologicz-
nych. W sprawie określenia szczegóło-
wego sposobu i zakresu świadczenia 
usług odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właści-
cieli nieruchomości opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi; 
w sprawie określenia terminu, często-

tliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi; w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie 
zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Starym Sączu 
w ramach realizacji programu „Poprawa jakości powietrza KAWKA – likwida-
cja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój roz-
proszonych odnawialnych źródeł energii” oraz w sprawie podpisania porozu-
mienia pod nazwą: Kotlina Sądecka w Zdrowej Atmosferze. To porozumienie 
będzie umożliwiało partnerską współpracę siedmiu sądeckich gmin (Nowego 
Sącza, Starego Sącza, Chełmca, Kamionki Wielkiej, Korzennej, Nawojowej 
i Podegrodzia), dzięki czemu będzie można sięgać po większe pieniądze na 
cele proekologiczne z Unii Europejskiej, która preferuje kompleksowe działa-
nia tego typu na danym obszarze.

Na 15. sesji w bieżącej kadencji Rada przychyliła się także do propozycji 
Burmistrza Starego Sącza, aby opłaty za połów ryb na stawach, które pobie-
rał Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, ze względów praktycznych sce-
dować na miejscową organizację wędkarską. W tej sprawie przyjęto nowe 
regulaminy amatorskiego połowu ryb na terenach „Dużego Stawu” oraz na 
terenie „Górnych Stawów” w wodach będących we władaniu Gminy Stary 
Sącz. (red) 

Współpraca z Akademią 
Górniczo–Hutniczą 
w Krakowie
Podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej została podjęta uchwała o 
współpracy Gminy Stary Sącz z 
Akademią Górniczo–Hutniczą. 

Gmina będzie współpracować z 
Akademią Górniczo–Hutniczą na 
szczeblu optymalizacji oświetlenia 
ulicznego, badań odnawialnych źró-
deł energii i innowacyjnej gospo-
darki komunalnej, co ma przynieść 
dodatkowe oszczędności dla miej-
skiego budżetu. Rada Miejska wy-
znaczyła wiceburmistrza  Kazimie-
rza Gizickiego jako przedstawiciela 
Gminy do kontaktów z krakowską 
uczelnią. Wiceburmistrz jest absol-
wentem tej uczelni, gdzie studiował 
na kierunku elektrotechnika, spe-
cjalizacja elektroenergetyka. – Gmi-
na przygotowuje się do programów 
współfinansowanych ze źródeł ze-
wnętrznych takich jak Kawka, Ryś 
czy Prosument. Współpraca z uczel-
nią umożliwi nam przeprowadze-
nie w nowoczesnych laboratoriach 
akademickich badań urządzeń, któ-
re będziemy instalować w ramach 
programów unijnych – podkreśla 
wiceburmistrz, Kazimierz Gizicki. 
Rada upoważniła burmistrza Jacka 
Lelka do podpisania porozumienia 
z przedstawicielem uczelni, którą 
reprezentuje prof. dr hab. inż. To-
masz Szmuc – prorektor uczelni ds. 
Współpracy. (WW)

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego otworzył w styczniu br. 
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej z darmowymi kon-
sultacjami w zakresie od prawa pracy i przygotowania 
do rozpoczęcia działalności gospodarczej poczynając do 
spraw karnych, administracyjnych i rodzinnych. 

 Pomoc prawną na etapie przedsądowym otrzymają: mło-
dzież do 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie 
roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z po-
mocy społecznej, osoby, które ukończyły 65 lat, posiadacze 
ważnej Karty Dużej Rodziny, a także kombatanci, weterani 
oraz zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klę-
ską żywiołową lub awarią techniczną. W Punktach Nieod-
płatnej Pomocy Prawnej zainteresowani zostaną poinformo-
wani o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących im 
uprawnieniach lub spoczywających na nich obowiązkach. 
Poznają też sposoby rozwiązania problemu, który ich doty-
czy. Nie miejscu prawnik pomoże sporządzić projekt pisma 
w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, w tym wnio-
sku o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu. Darmowa porada nie będzie nato-

miast obejmować sporzą-
dzania pism procesowych 
w postępowaniach przygo-
towawczych lub sądowych 
i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Zakres 
pomocy prawnej jest szeroki. Dotyczy prawa pracy, przygo-
towania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa 
cywilnego, spraw karnych i administracyjnych, ubezpiecze-
nia społecznego, spraw rodzinnych, a także prawa podatko-
wego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej. Darmowa porada 
nie będzie też obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, 
dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wy-
jątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia. Punkty pomocy 
prawnej w powiecie nowosądeckim otwierane są w Nowym 
Sączu, Grybowie, Krynicy, Muszynie, Tęgoborzy i w Starym 
Sączu, gdzie Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokali-
zowany został w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. 
prof. Tischnera (ul. Batorego 27, pokój nr 6). Godziny udzie-
lania porad: 900 – 1700. (red)

Kotlina Sądecka w Zdrowej Atmosferze 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 
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Nowa organizacja ruchu 
na ulicy 11 Listopada
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Od 8 lutego 2016 roku na jednokierunkowej ulicy 11 Listopada w Starym Są-
czu obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu, polegająca na wpro-
wadzeniu ruchu jednokierunkowego od skrzyżowania z ul. Krakowską w stro-
nę Rynku. 
Zmiana organizacji ruchu polega na:
– zmianie kierunku ruchu na jednokierunkowej ul. 11 Listopada poprzez wpro-
wadzenie drogi w ruchu jednokierunkowym od skrzyżowania z ul. Krakowską do 
Rynku,
– obowiązywać będzie zakaz wjazdu od Rynku,
– zdemontowane zostaną i zamontowane nowe znaki drogowe (przy skrzyżowa-
niach z ul. Stefana Batorego oraz ul. Krakowską i ul. Czecha dodatkowo będą wy-
konane oznakowania poziome),
– bez zmian pozostaje ruch dwukierunkowy na odcinku od skrzyżowania z ul. Kra-
kowską do ulicy Braterstwa Ludów.
W dalszej kolejności wprowadzony będzie pas dla rowerów szerokości 1,5 me-
tra, tzw. „kontrpas” przy krawędzi ul. Mickiewicza (na ulicy zostaną zamontowane 
nowe znaki drogowe). (red) 

8 stycznia burmistrz Jacek Le-
lek gościł zaprzyjaźnionego ze 

Starym Sączem László Zoltána, sa-
morządowca – burmistrza part-
nerskich miejscowości Dunakeszi 
i Kosd na Węgrzech. Rozmawiano 
o konnej kawalkadzie w 333. rocz-

nicę Odsieczy 
Wiedeńskiej.

Gość z Wę-
gier – działacz 
samorządowy 
i miłośnik koni 
– przyjechał 
z niezwykle 
ciekawym po-
mysłem, aby 
w 333. rocz-
nicę Odsieczy 
W i e d e ń s k i e j 
p r z y j e c h a -
ła do Starego 

Sącza podobnie jak na 750–lecie 
naszego miasta, konna kawalka-
da (wówczas szlakiem, który przed 
wiekami przemierzała św. Kinga, 
podróżując do swej nowej ojczyzny 
– Polski). Na spotkaniu omawiano 
wstępne założenia eskapady i trasę 

przejazdu. Jak powszechnie wiado-
mo, król Jan III Sobieski wracał spod 
Wiednia właśnie przez Stary Sącz, 
w klasztorze Klarysek złożył sztan-
dar zdobyty na Turkach i modlił się 
przed relikwiami świętej Kingi. Witał 
też tutaj małżonkę, ukochaną Marię 
Kazimierę de La Grange d’Arquien, 
Marysieńkę.

Warto dodać, że Węgrzy i konie 
– to nierozerwalna tysiącletnia cią-
głość i tradycja, a Węgry to obecnie 
idealny kierunek turystyczny dla mi-
łośników koni. Niemal w każdym za-
kątku tego kraju znajdują się stad-
niny, oferujące wspaniałe konie pod 
siodło i do zaprzęgu, zakwaterowa-
nie oraz lekcje jazdy konnej. Węgrzy 
podchodzą do jeździectwa bardzo 
poważnie, wielką wagę przywiązując 
do jakości oferowanych usług, nad 
którymi czuwa Węgierskie Towarzy-
stwo Turystyki Konnej. (red)

Konno z Węgier do Polski w rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej

Konkurs o parkach 
krajobrazowych 
15 stycznia br. w Gimnazjum im. 
Juliusza Słowackiego w Starym 
Sączu został przeprowadzony 
ogólnopolski konkurs „Poznaje-
my Parki Krajobrazowe Polski”, 
zorganizowany przez Zespół Par-
ków Krajobrazowych Wojewódz-
twa Małopolskiego. 

W etapie gminnym uczestniczyło 5. 
drużyn 4. osobowych reprezentują-
cych szkoły gimnazjalne z Barcic, 
Gołkowic, Przysietnicy oraz ze Sta-
rego Sącza  (publiczna i prywatna). 
Na tym etapie konkursu ucznio-
wie zmierzyli się z testem składa-
jącym się z 25 pytań, na wypełnie-
nie którego mieli 45 minut czasu. 
Największą ilość punktów uzyskali 
reprezentanci Prywatnego Gimna-
zjum  Starym Sączu w składzie: Ju-
lia Gawlak, Magdalena Jop, Monika 
Sukiennik, Barbara Śledź przygo-
towani przez nauczycielkę biologii 
Iwonę Rams. 
 Zwycięska drużyna będzie repre-
zentować naszą gminę na „etapie 
parkowym”, który planowany jest 
w marcu br. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali cenne nagrody 
książkowe ufundowane przez Ze-
spół Parków Krajobrazowych Wo-
jewództwa Małopolskiego i Burmi-
strza Starego Sącza. (red) 
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MZGK – dobry gospodarz Gminy 
Podsumowanie roku 2015

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu zrealizował w 2015 roku wiele społecznie ocze-
kiwanych zadań. W placówce jest obecnie zatrudnionych 29 osób, w tym 7 pracowników administracji.

W ubiegłym roku MZGK zakoń-
czył wiele zadań melioracyj-
nych, takich jak skoszenie ro-

wów o łącznej długości 5300 m czy 
umocnienie odcinka rowu meliora-
cyjnego „Lipie“. Oprócz tego na bie-
żąco zlecano monitoring wody prze-
znaczonej do spożycia przez ludzi, 
uregulowano koryto rzeki przy uję-
ciu wody w Gaboniu, przygotowano 
operat wodnoprawny na pobór wody 
dla wodociągu w Gołkowicach oraz 
na bieżąco usuwano awarie w sieci 
wodociągowej.

Wykonano również liczne prace 
związane z gospodarką leśną na ob-
szarze lasu komunalnego, liczącego 
183 ha, takie jak: oczyszczenie młod-
nika, nasadzenie 400 szt. sadzonek, 
pozyskanie i sprzedaż 329 m3 drew-
na wielkowymiarowego, nieodpłatne 
przekazanie w ramach pomocy socjal-
nej 32 m2 drewna opałowego zgodnie 
z zarządzeniem Burmistrza. Ponad-
to wykonano remont drogi leśnej na 
Miejskiej Górze (odcinek 1350 m) i na 
Stawach (odcinek 715 m) oraz ścież-
ki rowerowej o długości 1,200 km na 
Stawach. 

Przeprowadzono również remont 
ul. 3 Maja i ul. Batorego w Starym 
Sączu i drobne naprawy nawierzch-
ni dróg gminnych. Oznakowano dro-
gi i wykonano prace związane z pie-
lęgnacją zielonych poboczy dróg, 
placów gminnych, przepustów i rowów 
przydrożnych. 

W celu poprawy ob-
sługi i infrastruktury 
turystycznej podpisa-
no umowę z Sądeckim 
Wodnym Ochotniczym 
Pogotowiem Ratunko-
wym, które miał za-
gwarantować komplek-
sową obsługę gości 
na terenie Zespołu Re-
kreacyjnego Park Wod-
ny ,,Stawy” w sezonie 
2015; podpisano umo-
wę na najem i serwiso-
wanie przenośnych toalet na terenie 
Zespołu Rekreacyjnego Park Wodny 
,,Stawy” oraz platformy widokowej na 
Woli Kroguleckiej; wykonano i zamon-
towano tablice informacyjne przed se-
zonem kąpielowym; zakupiono i za-
montowano znak ,,Zakaz Kąpieli” na 
terenie Górnego Stawu; zaimpregno-
wano pomosty, mola, podjazdy, place 
zabaw, ławeczki i stoliki do grillowa-
nia; wykonano remont piłkochwytów 
przy boisku do siatkówki plażowej; 
przeprowadzono remonty i konserwa-
cję uszkodzonego sprzętu pływające-
go; wykonano uchwyty przy wypoży-
czalni sprzętu ułatwiające wyjście na 
molo; wykonano czyszczenie oraz kon-
serwację separatora substancji ropo-
pochodnych oraz wiele innych zadań. 
W okresie zimowym MZGK prowadził  
także lodowisko na Rynku w Starym 
Sączu

Prace związane z gospodarką grun-

tami i nieruchomościami sprowadzały 
się przede wszystkim do zakupu czuj-
ników tlenku czadu oraz gazu propan-
-butan do lokali mieszkalnych oraz no-
wych siatek na bramki sportowe na 
Osiedlu Słonecznym i boisko sporto-
we w Przysietnicy oraz wielu remon-
tów, w tym systemu wentylacyjnego 
w budynku mieszkalnym przy ul. Żwir-
ki i Wigury 21 i ul. Sobieskiego 74 oraz 
w Przedszkolu w Moszczenicy Niżnej 
i w Remizie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Starym Sączu. Naprawiono rów-
nież natryski w szatniach w budynku 
MKS ,,Sokół”; wymieniono pokrycie 
dachowe budynku mieszkalnego Goł-
kowice 12 i przy ul. Żwirki i Wigury 21; 
poszerzono parking wokół Ośrodka 
Zdrowia w Barcicach; wykonano prace 
konserwatorskie boiska Orlik w Sta-
rym Sączu i Gołkowicach oraz remont 
windy w Ośrodku Zdrowia w Starym 
Sączu.

W roku 2015 miało miejsce wiele 
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przeglądów rocznych i pięcioletnich, 
w tym przegląd podręcznego sprzę-
tu gaśniczego i instalacji hydrantowej 
oraz instalacji elektrycznej w budyn-
kach komunalnych, kaplicach cmen-
tarnych, warsztatach, budynkach ad-
ministracyjnych MZGK i szaletach 
miejskich.

Do zakończonych w ubiegłym roku 
inwestycji realizowanych przez MZGK 
można zaliczyć zadania związane 
z adaptacją pomieszczeń na loka-
le mieszkalne przy ul. Źródlanej 9 
w Starym Sączu, montażem systemu 
ostrzegania o pożarze w budynku ad-
ministracyjnym przy ul. Krakowskiej 
26 w Starym Sączu, zabezpieczeniem 
starych studni wokół budynków po 
dawnym Ośrodku Wczasowym na My-
ślcu, oraz bieżącym nadzorem boisk 
sportowych.

Na cmentarzach komunalnych prze-
prowadzono remont kaplicy cmentar-
nej i wykonano drewniany podest pod 
ołtarz. Na bieżąco były wykonywane 
prace związane z administrowaniem 
cmentarzy komunalnych. Przyjmowa-
no wpłaty za dzierżawę miejsca pod 
grób, wynajęcie kaplicy itp. zgodnie 
z obowiązującym cennikiem. Zaku-
piono 10 szt. pojemników na odpady, 
aby usprawnić bieżące utrzymywanie 
porządku i pielęgnację zieleni. Zle-
cono zamieszczenie ogłoszenia pra-
sowego dotyczącego przeprowadze-
nia przeglądu grobów na cmentarzu 
komunalnym.

Prace porządkowe prowadzone na 
terenie miasta i wsi dotyczyły bieżą-
cego utrzymania czystości na gmin-
nych drogach, placach, przystankach, 
placach zabaw, parkingach itp., w tym 
mechanicznego oczyszczania dróg 
gminnych, zakupu i zamontowania na 
terenie Gminy Stary Sącz 12 koszy na 
śmieci oraz bieżącego zbioru i utyliza-
cji padłych zwierząt.

MZGK było również odpowiedzial-
ne za utrzymanie terenów zielonych 
w miastach i gminach. W tym celu za-
kupiono łącznie 9320 kwiatów róż-
nych gatunków, które wykorzystano do 
upiększenia przestrzeni miejskiej oraz 
280 donic stojących, 12 donic typu 
TERRA i 95 donic wiszących do deko-
racji zieleni miejskiej. Roślinami wie-
loletnimi obsadzono nowo utworzone 
rondo w Gołkowicach oraz tereny przy-
ległe. Wykonano 52 donic drewnia-
nych na kwiaty i na bieżąco konser-
wowano elementy małej architektury 
zlokalizowanej na terenach gminnych. 
Na rondzie przy ul. Cesarczyka w Sta-
rym Sączu usunięto zakrzaczenia 
oraz 22 drzewa rosnące na terenach 

gminnych w Barci-
cach, Moszczenicy 
Niżnej, Gołkowicach 
Dolnych oraz w Sta-
rym Sączu przy „Du-
żym Stawie”. Na Ryn-
ku oraz przy ul. Żwirki 
i Wigury w Starym Są-
czu wypielęgnowano 
23 drzewa. Wykona-
no również inne pra-
ce bieżące związane 
z pielęgnacją zieleni. 
Dodatkowo utwardzo-
no kostką brukową 
plac przy Szkole Pod-
stawowej w Gaboniu, a przylegający 
teren obsiano trawą. 

Pracownicy MZGK nie zapomnie-
li również o czworonożnych miesz-
kańcach Starego Sącza. W schroni-
sku dla zwierząt podpisano umowy 
z gminą Podegrodzie, Łącko i Korzen-
na na odpłatną opiekę nad bezdomny-
mi psami. Do schroniska dla bezdom-
nych zwierząt przyjęto w tym roku 89 
psów a do adopcji przekazano 63 psy. 
W schronisku psy są w większości ste-
rylizowane lub kastrowane, czipowane 
oraz poddawane innym zabiegom we-
terynaryjnym typu szczepienie czy od-
robaczanie. Na potrzeby schroniska 
zaadaptowano i wyposażono w nie-
zbędny sprzęt 3 pomieszczenia oraz 
wykonano 3 nowe boksy dla psów, 
w tym jeden ogrzewany. W 2015 r. wy-
datki na schronisko wyniosły 26.000 
zł, dochody około 40.000 zł, nato-
miast oszczędności z tytułu posiada-
nia własnego schroniska przez gminę 
Stary Sącz oszacowano na kwotę oko-
ło 225.000 zł. 

W ramach zadań statutowych 
w 2015 r. prowadzony był bieżący nad-
zór nad Parkiem Rowerowym w Bar-
cicach, parkami miejskimi i placami 
zabaw. Wykonano gruntowny remont 
urządzeń na placach zabaw przy ul. 
Staszica i ul. Żwirki i Wigury w Starym 

Sączu oraz w Moszczenicy Niżnej. Za-
kup mini-traktorka wielofunkcyjnego 
z osprzętem za kwotę 31.000 zł sta-
nowił główny wydatek inwestycyjny.

Pozostałe formy działalności MZGK 
obejmowały zarządzanie Placem Tar-
gowym, czyli organizację targów, po-
bór opłat targowych, prowadzenie 
ewidencji zwierząt i prace porządko-
we. Pracownicy MZGK w Starym Są-
czu z pomocą pracowników Urzędu 
Miejskiego zatrudnionych w ramach 
robót publicznych oraz osób skaza-
nych prawomocnym wyrokiem (w ra-
mach prac społecznych), wykonywali 
dodatkowe prace na rzecz gminy Sta-
ry Sącz. Między innymi wykonano i za-
montowano 16 szt. tablic informacyj-
nych, zabezpieczono skarpy chodnika 
przy os. Słonecznym w Starym Sączu, 
wyremontowano urny wyborcze, scho-
dy na os. Tysiąclecia oraz ławki na te-
renie miasta, udrożniono przepusty, 
usunięto wiatrołomy i gałęzie drzew, 
oczyszczono korytka i przepusty przy 
drogach gminnych, usunięto skupiska 
barszczu Sosnowskiego, zabezpieczo-
no wloty studni na Myślcu, naprawio-
no drewniane stragany, powiększo-
no drewnianą scenę, wykonano 20 
ozdobnych kul świetlnych i ilumina-
cji świetlnych ozdabiających latarnie 
w Gołkowicach oraz rondo i ul. Jana 
Pawła II. (red)

A to ciekawe...

Zadania MZGK
MZGK w Starym Sączu odpowiedzialny jest między innymi za prowadzenie 
spraw związanych z gminnym budownictwem mieszkaniowym, zarządza-
nie niektórymi gminnymi obiektami, cmentarzami komunalnymi i Placem 
Targowym,  administrowanie  siecią  wodociągową  i  kanalizacyjną,  utrzy-
mywanie czystości na  terenie Gminy Stary Sącz  i  gospodarowanie  lasa-
mi komunalnymi. Ponadto MZGK zajmuje się profilaktyką weterynaryjna oraz 
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, utrzymywaniem zieleni nad Parkiem 
Wodnym „Stawy” w Starym Sączu i wokół Wieży Widokowej na Woli Krogulec-
kiej oraz montażem i naprawą znaków drogowych. (red)

styczeń – luty  2016 9



Pieniądze na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe

Ośrodek pomocy będzie 
miał nową siedzibę
Gmina Stary Sącz została właści-
cielem budynku po byłym komi-
sariacie policji w Starym Sączu 
przy ul. 11 Listopada. Do kamieni-
cy (po adaptacji) zostanie przenie-
siony miejscowy Ośrodek Pomocy 
Społecznej, a w budynku przy ul. 
Batorego powstaną mieszkania 
komunalne. 

19 stycznia podpisana została 
umowa przez Starostę Nowosądec-
kiego Marka Pławiaka reprezentu-
jącego Wojewodę Małopolski i bur-
mistrza Starego Sącza Jacka Lelka 
w sprawie darowizny budynku przy 
ul. 11 Listopada 1.
Budynek przekazał gminie Wojewo-
da Małopolski z przeznaczeniem 
na pomieszczenia dla Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Starym Sączu. 
Wartość darowizny wyceniono na 
pół miliona złotych. Gmina przygo-
towuje ekspertyzę techniczną, jak 
również projekt modernizacji bu-
dynku. Jeśli nic nie stanie na prze-
szkodzie, prace modernizacyjne ru-
szą w tym roku. Po przeprowadzce 
w obecnym budynku Ośrodka Po-
mocy Społecznej przy ul. Batorego 
15 powstaną mieszkania socjalne 
dla rodzin w trudnej sytuacji miesz-
kaniowej. (red)

Wojewoda ogłosił nabór wniosków na odbudowę dróg 
po powodzi. Gmina Stary Sącz zgłosiła pięć zadań 

z opisem i uzasadnieniem.

Złożone wnioski są zawarte w protokole wojewódzkim 
dróg uszkodzonych podczas powodzi w latach 2013–
2015. Gmina zgłosiła zadania: Odbudowa drogi Do Dziedzi-
ców w Skrudzinie, Do Bielaków w Popowicach, Na Dolinkę 
w Przysietnicy, Na Kliny w Barcicach, Na Janikówkę w Ła-
zach Biegonickich. Wartość zgłoszonych zadań do odbu-
dowy to 1,3 mln złotych, z czego 900 tys. to wnioskowana 
dotacja. Straty w infrastrukturze drogowej w 2013–2014 
wyniosły w gminie Stary Sącz blisko 5 mln złotych, zosta-

ło zniszczone 5 
km dróg, uszko-
dzone dwa mo-
sty, podmyte 
cztery i uszko-
dzone sześć 
p r z e p u s t ó w . 
Znaczna część 
zadań zosta-
ła odbudowana 
w latach 2014–2015. Pozostała zniszczona infrastruktura 
drogowo-mostowa miała wartość 3 mln złotych i będzie od-
budowywania w kolejnych latach. (red)

Pieniądze na projekty modernizacji energetycznej  

Szansa na dofinansowanie 
Burmistrz jacek Lelek uczestni-

czył w spotkaniu na szczeblu 
subregionalnym dotyczącym weryfi-
kacji wstępnej Kart Projektów Sub-
regionalnych, które następnie będą 
mogły ubiegać się o dofinansowanie 
ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014–2020.

Spotkanie dotyczyło w szczególno-
ści projektów Subregionu Sądeckie-
go (obejmującego miasto Nowy Sącz 
oraz powiaty: gorlicki, limanowski, 
nowosądecki) w ramach 4 Osi Prio-
rytetowej Regionalna Polityka Ener-
getyczna, Działania 4.3 Poprawa 
efektywności energetycznej w sek-
torze publicznym i mieszkaniowym, 
Poddziałania 4.3.2 Głęboka mo-
dernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej – SPR Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020.

Dla Subregionu Sądeckiego kwo-
ta alokacji przeznaczona na dofi-
nansowanie projektów wyłonionych 
w ramach późniejszego etapu kon-
kursowego wynosi: 32.142.336 zło-
tych. W wyniku kwalifikacji formalnej 
trzydzieści wniosków otrzymało sta-
tus „ocena warunkowa pozytywna”, 
w tym trzy starosądeckie.

Gmina ubiega się o środki finan-
sowe na: „Głęboką moderniza-
cję energetyczną budynku Zespołu 
Szkół Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Barcicach” (wartość całkowi-
ta 1.133.480,77 zł, wartość dofinan-
sowania 680.088,46 zł), „Głęboką 
modernizację energetyczną budyn-

ku Gimnazjum w Starym Sączu (war-
tość całkowita 1.171.879,15 zł, war-
tość dofinansowania 703.127,49 zł), 
„Głęboką modernizację energetycz-
ną budynku Zespołu Szkół Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Gołko-
wicach Górnych (wartość całkowita 
1.450.911,01 zł, wartość dofinan-
sowania 870.546,61 zł). – W prak-
tyce termin głęboka modernizacja 
oznacza docieplenie całego budyn-
ku, również poddasza, w taki sposób, 
aby zostały spełnione rygorystycz-
ne normy przenikalności cieplnej. 
Unia już nie chce dawać pieniędzy 
na zwykłe termomodernizacje, tylko 
właśnie na takie, które zagwarantu-
ją rzeczywisty skutek energetyczny: 
na wymianę okien, na izolację elewa-
cji, izolację poddaszy i podłóg. Przed 
przystąpieniem do prac należy wyko-
nać specjalne pomiary, a po realiza-
cji projektu też musimy przedstawić 
odpowiednie świadectwo energe-
tyczne – dodaje Kazimierz Gizicki, 
zastępca burmistrza Starego Sącza. 
(WW)
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Starania o przeniesienie całodobowej opieki lekar-
skiej z Rytra do Starego Sącza nabierają tempa. 

3255 podpisów mieszkańców całej gminy trafi-
ło już do NFZ. Inicjatywę wspiera również gmi-
na Łącko. 
 Przez kilka tygodni na starosądeckich osie-
dlach i w sołectwach zbierano podpisy pod 
wnioskiem do Narodowego Funduszu Zdrowia 
o uruchomienie lekarskiej opieki świątecznej i 

całodobowej w Starym Sączu. Jak wiadomo, taki 
ośrodek działa w Rytrze i ma kontrakt podpisany 

do roku 2019. Tamtejsza placówka ma zakontrak-
towaną z NFZ opiekę nocną i świąteczną na obszar li-

czący 100 tysięcy mieszkańców (do którego należą wszyscy 
mieszkańcy Gminy Stary Sącz). W praktyce w Starym Sączu w soboty, niedzie-
le czy święta można liczyć tylko na pogotowie. Z takiego rozwiązania nie jest 
zadowolona coraz liczniejsza grupa starosądeczan, chociażby ze względu na 
odległość. – Podpisuję się pod inicjatywą aby w Starym Sączu była urucho-
miona całodobowa opieka lekarska oraz w dni świąteczne. Nasi mieszkańcy 
tego oczekują i dołożę starań, aby tak się stało – podkreśla burmistrz Jacek 
Lelek. (WW)

Całodobowa opieka zdrowotna

W minionym roku Gmina Stary 
Sącz zakupiła 12 działek o łącz-
nej powierzchni 1,82 ha. Za grun-
ty w miejscowościach Stary Sącz, 
Myślec, Skrudzina, Gołkowice 
Górne i Przysietnica samorząd za-
płacił 1 mln 298 tys. zł. 

W tym samym czasie samorząd 
sprzedał trzy działki na terenie Sta-
rego Sącza o łącznej powierzch-
ni 0,2573 ha. Gmina zarobiła na 
transakcjach ponad 225 tys. zło-
tych. To ważna informacja gospo-
darcza przybliżająca możliwość 
utworzenia scalonych obszarów 
z przeznaczeniem na strefę inwe-
stycyjną. Gmina zamierza utworzyć 
taką strefę, uzbroić ją w media, za-
pewnić odpowiedni dojazd i tym sa-
mym pozyskać nowych inwestorów. 
O środki finansowe na utworzenie 
strefy Gmina Stary Sącz chce ubie-
gać się w partnerstwie z kilkoma in-
nymi samorządami z terenu Mało-
polski. (WW)

Burmistrz Starego Sącza, Jacek Lelek ogłasza kolejny nabór wniosków o udzielenie dofinansowa-
nia na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku w ramach projektu pn. „Demon-

taż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa ma-
łopolskiego” –  Szwajcarsko-Polski Programu Współpracy. 

Projekt ten przewiduje dofinansowanie dla osób fizycznych w 100% na:
1. Demontaż pokryć dachowych oraz elementów elewacji wykonanych z materia-

łów zawierających azbest, 
2. Transport zdemontowanych pokryć na składowisko, 

3. Składowanie odpadów na odpowiednio przygotowanych 
składowiskach,

4. Dopłatę do zakupu blachy standardowej dla rodzin najuboższych.
O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem 
(załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów 
niebezpiecznych. Dofinansowanie na w/w zadania pokrywane jest w 85% z Programu Szwajcarskiego, a w 15% z budże-
tu Gminy Stary Sącz. Dokumenty można pobrać na stronie internetowej lub w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz. (WW)

Działania z myślą o strefie inwestycyjnej 

Gmina sfinansuje usuwanie azbestu
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Kolejne dofinansowanie 
na przebudowę dróg 
gminnych
Minister Infrastruktury podpisał 
kolejną listę projektów przeznaczo-
nych do dofinansowania. Na liście 
znalazła się gmina Stary Sącz, któ-
ra w roku 2016 będzie realizowała 
zadanie pod nazwą „Przebudowa 
i remont dróg gminnych ul. Cyga-
nowicka Stary Sącz–Popowice na 
odcinku 1,29 km. z remontem mo-
stu na Popradzie w miejscowości 
Popowice”. 

Wartość zadania to 2,6 mln złotych, 
natomiast uzyskane dofinansowanie 
– 1,36 mln złotych. W ramach zada-
nia zostanie wykonana przebudowa 
drogi na odcinku 400 metrów, prze-
budowa istniejących zatok, remont 
chodnika na długości 233 metrów, 
przebudowa pobocza na chodnik 
(580 metrów), przebudowa przepu-
stu na ramowy, remont mostu na rze-
ce Poprad poprzez wymianę izolacji, 
nawierzchni asfaltowej, piaskowania 
i malowania konstrukcji oraz budo-
wa oświetlenia ulicznego na długo-
ści 400 metrów. – W obecnej chwi-
li przygotowujemy się do przetargu, 
prace ruszą wiosną 2016 roku i po-
trwają do końca września – dodaje 
burmistrz Jacek Lelek. (WW) 
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Seniorzy witali Nowy Rok 
Tradycyjnie już początek nowego 

Roku w Gminie Stary Sącz to m.in. 
czas spotkań z seniorami, spotkania 
jasełkowe i zebrania sprawozdawcze 
stowarzyszeń działających na terenie 
Gminy. 

W tym roku spotkania seniorów mia-
ły miejsce w Przysietnicy, Gołkowicach 
Górnych, Łazach Biegonickich, Ga-
boniu i na Osiedlu Cyganowice. Nato-
miast Jasełka były wystawiane w Bar-
cicach, Mostkach, Starym Sączu, 
Popowicach, Gołkowicach Górnych 
i Przysietnicy. Na tych spotkaniach za-
proszeni goście w miłej i podniosłej 
atmosferze, przy smacznym poczę-

stunku chętnie kolędowali przy mu-
zycznym akompaniamencie. Seniorzy 
miło spędzali czas na wspólnych roz-
mowach, zacieśniając tym samym wię-
zi sąsiedzkie. Nie obyło się i u nich bez 
kolędowania. W Cyganowicach grom-
kimi brawami nagradzali występy pod-
opiecznychStowarzyszenia na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych Gniazdo, 
bardzo aktywnie w oprawę artystyczną 
włączyły się dzieci i młodzież szkolna. 
Życzenia noworoczne przybyłym go-
ściom składali Jacek Lelek Burmistrz 
Starego Sącza, zastępca burmistrza 
Kazimierz Gizicki i przewodnicząca 
rady Ewa Zielińska. (red)

Tradycyjne spotkania noworoczne
Spotkanie opłatkowe 
Zarządu Miejsko-
Gminnego OSP RP 
w Starym Sączu

 Coroczne spotkanie opłatkowe Za-
rządu Miejsko-Gminnego w Starym 
Sączu odbyło się w Domu Strażaka 
w Przysietnicy. Spotkanie w któ-
rym uczestniczyli druhowie z Gmi-
ny Stary Sącz, jak również z Nowe-
go Sącza, było okazją do złożenia 
sobie życzeń noworocznych, podsu-
mowania 2015 roku i wyznaczenia 
planów na 2016 rok. 

W spotkaniu brali udział zaproszeni 
goście Jacek Lelek Burmistrz Stare-
go Sącza, Radny Wojewódzki Stani-
sław Pasoń, Dyrektor Regionalnych 
Lasów Państwowych w Krakowie Pa-
weł Szczygieł, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Ewa Zielińska, Paweł Mo-
tyka Zastępca Komendanta Miej-
skiego PSP w Nowym Sączu, Ma-
rek Nieć przedstawiciel Prezydenta 
Nowego Sącza i Ryszard Wąsowicz 
przedstawiciel Starosty Nowosą-
deckiego. Spotkanie rozpoczęło 
się koncertem kolęd w wykonaniu 
kapeli Górali Popradzkich z Łomni-
cy Zdrój, następnie połamano się 
opłatkami, które poświęcił Kapelan 
Straży ks. Marek Tabor. (red)
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Z KART HISTORII

ODEZWA Z 1892 ROKU
komitetu uroczystego obchodu 600-letniej rocznicy 
śmierci błogosławionej Kunegundy

„W roku 1892 upływa 600 lat od czasu, kiedy Św. 
Kinga, żona Bolesława Wstydliwego, „Królowa legend 
narodu polskiego“ wydała ostatnie tchnienie w klasz-
torze Staro-Sądeckim P. P. Klarysek, przez siebie 
fundowanym.

Wprawdzie od tego czasu, gdy Tatarzy niszczyli swy-
mi zagonami Polskę i szukali polskiej Królowej w mu-
rach Staro-Sądeckich i zamku pienińskim, minęło 
z górą sześć wieków, wprawdzie bohaterskie czyny Po-
laków i Węgrów z owej epoki w obronie chrześcijań-
stwa i zagrożonej cywilizacyi Zachodu należą do prze-
szłości, wszelako wspomnienie tej chwili właśnie teraz, 
gdy naród polski po latach niewoli duchowego upadku 
przychodzi do poznania sił swoich i ufny w lepszą przy-
szłość, nie wątpi w swoje odrodzenie, rocznica ta, z któ-
rą łączy się cały cykl obrazów naszego narodu, jego 
przeszłości, dni szczęścia, sławy, niepoślednie w sercu 
każdego Polaka musi mieć znaczenie.

Stary Sącz, bogaty wspomnieniami historyi, bogaty 
klasztorem św. Kingi i cennymi w nim zabytkami arty-
zmu polskiego i zamierzchłej przeszłości będzie miał 
piękną sposobność popisać się nimi w obec narodu, 
który na uroczystość tę niewątpliwie tłumnie pospieszy.

Komitet miejscowy zawiązany, celem godnego prze-
prowadzenia tej uroczystości, wzmocniony komitetem 
duchownym, na czele którego stoi ks. Biskup Tarnow-
ski, oczekuje decyzyi z Rzymu co do przeprowadzenia 
części religijnej programu, poczem część dalsza ułożo-
ną i do publicznej wiadomości podaną będzie. Kto wie 
jak wielkie masy ludu uroczystość ta, poparta potężny-
mi wpływami Kościoła, nie tylko z całej Polski, ale tak-
że Słowaczyzny, Szląska, Węgier niewątpliwie ściągnie, 
ten odczuje całą ważność i podniosłość programu nie 
tylko ze strony religijnej, ale także i narodowej.

Podając na razie te wiadomości nadmieniamy za-
razem, iż uroczystość ta odbędzie się z końcem lipca 
1892 roku, a będzie trwała około dni dzięsięciu tak, 
aby ją dla największej ilości ludu dostępną uczynić.

Szczegółowy program będzie w swoim czasie ze 
wszystkimi szczegółami ogłoszony. Na razie atoli ko-
mitet musi się liczyć że środkami, które do dyspozycyi 
mieć może.

W tym celu odnosi się do reprezentacyi autonomicz-
nych kraju naszego, które w pierwszej linii obowiązane 
są stać na straży ducha narodowego, do związków pa-

tryotycznych i serc polskich, aby dobrowolnymi datkami 
pracę komitetu wesprzeć zechciały.

Pierwszy, piękny przykład hojności iście magnackiej 
złożył już teraz hr. E. Stadnicki z Nawojowej, wziąwszy 
na siebie koszta sprawiania srebrnej trumny dla „Świę-
tej królowej narodu polskiego”. Przyjmuje datki, jakoteż 
wszelkiej informacyi udziela przewodniczący „komitetu 
św. Kunegundy“ ks. Jakób Jordan Rozwadowski, kano-
nik i dziekan miejscowy. 

     Komitet”

Tak oto, w poważny i rozsądny sposób podeszli ówcześni 
starosądeccy mieszczanie–katolicy do godnego zorgani-
zowania tak wielkiego przedsięwzięcia. 

„Krakus. pismo poświęcone sprawom politycznym i społecznym oraz 
nauce, rozrywce umysłowej i szerzeniu wiadomości pożytecznych.”, 

R. 2:1892, nr 3, s. 6-7. 

Meandry uroczystości 600-lecia 
bł. Kingi w Starym Sączu cz. II

PaWeł GluGla

W poprzednim odcinku opisałem przygotowanie starosądeczan i diecezjan przez biskupa tarnowskiego 
I. Łobosa do wielkiego jubileuszu 600-lecia śmierci bł. Kingi w Starym Sączu. Przygotowania te szły wie-
lotorowo. Oto w Starym Sączu powołany został Komitet uroczystego obchodu uroczystości tejże sześcio-
wiekowej rocznicy. Ów komitet nazwany został „Komitetem św. Kunegundy“, a jego przewodniczącym zo-
stał ks. Jakó(u)b Jordan Rozwadowski, kanonik i miejscowy dziekan. Komitet ten wydał stosowną odezwę. 
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Niezwykłe spotkanie w starosądeckim Sokole

Starosądeckie korzenie Prezydenta

W tym niezwykle uroczystym i wzru-
szającym spotkaniu wziął udział 

burmistrz Jacek Lelek, starosądec-
cy radni, ksiądz prałat Marek Tabor, 
a także licznie zgromadzeni mieszkań-
cy z całej Gminy. Rozmowę z rodzica-
mi prezydenta poprowadził Andrzej 
Długosz, prezes Towarzystwa Miłośni-
ków Starego Sącza i kustosz muzeum. 
Państwo Jan i Janina Milewska-Duda 
opowiadali m.in. o starosądeckich ko-
rzeniach i ich wielkim sentymencie do 
Starego Sącza. Poruszali także tematy 
zawarte w niedawno wydanej książce–
wywiadzie pt. „Rodzice Prezydenta”. – 
Książka zwiera wspomnienia rodziców 
prezydenta z czasów, kiedy wyrastali 
jako dzieci, a potem, kiedy w takiej sa-
mej chrześcijańskiej i patriotycznej at-
mosferze wychowywali swoje dzieci, 
wpajając im wartości i krzewiąc wiarę 
w to, że nadejdą czasy, kiedy Polska 
będzie Polską prawdziwą – podkreśla-
ła Janina Milewska-Duda. – Książka ta 
jest zapisem rozmów o wartościach, 

jakie odbywały się zawsze, odkąd je-
steśmy rodziną. Przywiązujemy dużą 
rolę do rozmów z dziećmi i ze znajomy-
mi o wartościach. Wychowanie dzieci 
jest bardzo trudne, ale na szczęście 
ma się na to dość dużo czasu, około 
16 lat. Warto zatem posłuchać, co lu-
dzie mają do powiedzenia i skorzystać 
z tego, co nam odpowiada, aby potem 
samemu sobie to poukładać i przeżyć 
życie godnie i w wewnętrznym pokoju. 
I to jest książka o takich rozmowach – 
dodał Jan Duda.

Jan Tadeusz Duda urodził się w Sta-
rym Sączu cztery lata po zakończe-
niu II wojny światowej. Jego dom ro-
dzinny znajduje się na tzw Podgórzu. 
– Moi rodzice bardzo się kochali, było 
nas sześcioro dzieci, utrzymujemy do 
dziś bardzo żywe kontakty, bardzo ser-
deczne – wspominał Jan Duda. Jego 
ojcem był Alojzy Duda, góral z Zarze-
cza. Jan Duda chciał studiować prawo 
lub astronomię, ale ostatecznie wybrał 
elektrotechnikę. Trafił na studia do 

krakowskiej Akademii Górniczo-Hutni-
czej. Nie przypuszczał wtedy, że z tą 
placówką zwiąże się na większość ży-
cia. Na studiach Jan Duda odbył prak-
tyki w kopalni w Jaworznie, gdzie po-
znał studentkę chemii z Łodzi, Janinę 
Milewską. Niebawem została ona jego 
żoną. Później zdał egzamin na studia 
doktoranckie i zaczął pracować na 
macierzystej uczelni. Dołączyła do nie-
go żona i oboje zamieszkali w małym 
pokoiku, w hotelu asystenckim AGH. 
W roku 1972 na świat przyszedł An-
drzej Duda, a osiem lat później – cór-
ka Ania. W 1988 roku pojawiła się dru-
ga córka, Dominika.

Na zakończenie spotkania, przy licz-
nych brawach ze strony widowni, An-
drzej Długosz wręczył gościom obraz 
Starego Sącza namalowany przez nie-
żyjącego już artystę Jerzego Udzielę, 
a radna Julia Dziedzic wręczyła bukiet 
kwiatów. Do państwa Dudów ustawiła 
się niekończąca się kolejka po auto-
graf. (WW)

– Kto przyjeżdża do Starego Sącza, to musi się w nim zakochać, nie ma innej możliwości. To miasto jest nam niezwy-
kle bliskie – mówił Jan Duda, ojciec Prezydenta Andrzeja Dudy podczas spotkania w starosądeckim Sokole w 
dniu 27 grudnia 2015 roku. 
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Moja rodzina jest w połowie sta-
rosądecka. Wszyscy moi przodko-
wie pochodzą z okolic Łącka, Czar-
nego Potoku i Owieczki. Rodzina 
mojego ojca pochodzi z Zarzecza, 
z gór, do dzisiaj jest tam jego ojco-
wizna położona na bardzo malow-
niczej przełęczy, gdzie teraz gospo-
darzy mój kuzyn. To jest tak piękne 
miejsce, że trudno się do niego nie 
przywiązać. Kiedy byłem mały, mój 
ojciec bardzo często chodził ze mną 
i moimi braćmi w to miejsce. Jecha-
liśmy do Jazowska, skąd szło się 
około godziny pieszo pod górę. Czu-
ję się bardzo silnie związany z tymi 
ziemiami. Pamiętam, że jak się szło 
taką drogą do góry, to potok, któ-
ry spływał z góry był cały obsadzo-
ny młynami wodnymi, potem szkoła 
wybudowała elektrownię. Te młyny 
utkwiły mi w pamięci. Wykorzysty-
wano wtedy siły natury w sposób 
racjonalny. Potem wszystko zostało 
zlikwidowane, a teraz to powraca. 

Rodzina mojej mamy jest bardziej 
związana ze Starym Sączem, jej 
korzenie sięgają wieku XIX. Czuję 
się bardzo związany ze Starym Są-
czem genetycznie i emocjonalnie, 
a w szczególności jestem związany 
z kościołem sióstr Klarysek. Ten ko-
ściół odcisnął na mnie bardzo swo-
iste, wartościowe piętno. Mam pię-
cioro rodzeństwa, jeden z moich 
braci już nie żyje, a inny jest posłem 
w Opolu, mocno zaangażowanym 
politycznie od czasów powstania 
Solidarności. Jedna siostra miesz-
ka obecnie w Kielcach, a pozostałe 
dwie mieszkają cały czas w Starym 
Sączu. Gdy odwiedzamy Stary Sącz, 
zawsze zaglądamy do sióstr. 

Ministranturę rozpocząłem już 
w pierwszej klasie szkoły podsta-
wowej. Uczęszczałem wtedy na 
piętnastominutowe nabożeństwa 
wieczorne i tak zostało aż do końca 
liceum. Odczuwam cały czas dług 
wdzięczności wobec szkół, do któ-
rych uczęszczałem. Moje liceum nr 
1 w Starym Sączu uważam za wzo-
rzec współczesnej szkoły. Od każde-
go wymagano tyle, na ile kogoś było 
stać. Pamiętam panią profesor Ha-
sko i pana Lisa, od których bardzo 
dużo skorzystałem. Zastanawiałem 
się, na jakie iść studia, czy wybrać 
prawo, fizykę czy astronomię. To 
właśnie pan Lis doradził mi kieru-
nek niezwykle pewny i praktyczny 

– elektrotechnika. Daje porządne 
przygotowanie do życia i zawód nie-
zwykle pewny i nieuzależniony od ja-
kichkolwiek układów politycznych. 
Tak mówił profesor Lis. Dzięki ta-
kiej decyzji dzisiaj mam fantastycz-
ny zawód. Pamiętam też doskonale 
słowa pani profesor Hasko: „Jeśli 
ktoś ma silne mięśnie, to powinien 
chcieć zdobyć medal na olimpia-
dzie. Jeśli ktoś ma silną głowę, to 
powinien chcieć zdobyć nagrodę 
Nobla, bo to są mniej więcej równo-
rzędne nagrody”. Często powtarza-
ła także, że aby dostać trójkę, to wy-
starczy trochę umieć, żeby dostać 
czwórkę trzeba się uczyć. Ale żeby 
dostać piątkę trzeba się uczyć bar-
dzo dużo, dużo więcej niż się wyma-
ga w programie. Takie nam stawia-
no zadania w Starym Sączu. Często 
podkreślam w rozmowach towarzy-
skich, że w Starym Sączu ludzie są 
dumni, my się nie boimy niczego, 
nie mamy żadnych kompleksów. Jak 
się przyjedzie do Starego Sącza, to 
się musi zakochać w tym mieście. 

Na pierwszym roku studiów się 
trochę nudziłem, gdyż miałem nad-
miar wiedzy wyniesiony ze starosą-
deckiego liceum. Nadrobiłem sobie 
wtedy zaległości z architektury, kul-
turoznawstwa, filozofii. Także mogę 
śmiało powiedzieć, że Stary Sącz to 
miasto, które dobrze przygotowu-
je do życia, tą właśnie filozofią jak 
w tej przyśpiewce góralskiej: „My-
śleliście kmiecie, że mnie zabijecie, 
jo konika sprzedom i się zabić nie 
dom”. 

Stary dom rodzinny znajdował 
się na tzw. Podgórzu, ciągle był re-
montowany. Kiedy pewnego roku 
przyszły duże ulewy, cała góra za-
częła się obsuwać. Domowi grozi-
ło niebezpieczeństwo. Wtedy mój 
pięćdziesięcioletni ojciec posiwiał 
w ciągu dwóch nocy. Marzył wte-
dy, żeby wybudować inny dom i ten 
dom rzeczywiście zaczął budować, 
jak przeszedł na emeryturę. I to jest 
dla mnie wzorzec. To jest człowiek, 
który już jako emeryt zabrał się za 
takie dzieło nie mając w ogóle pie-
niędzy. Tylko przy pomocy własnych 
oszczędności i własnej pracy udało 
mu się go wybudować. U nas żyło 
się pracą. Praca, praca i praca. Tak 
się żyło na Podgórzu i w naszym 
środowisku. 

Ja niestety już nie mieszkałem 

w nowym domu ale pamiętam jak 
moja mama była szczęśliwa, że 
mieszka na równym terenie. Nie-
mniej do Podgórza mam wielki sen-
tyment. Nawet go odwiedziłem. 
Dom jednorodzinny to taki mały 
etat, mnie się nigdy nie marzył, 
ja nie mam wymagań. Dla mnie 
mieszkanie w bloku wystarcza, bo 
mam dużo pracy, nie mam czasu 
aby strzyc trawę czy dbać o to, aby 
dziurę jakąś załatać.

Chlubimy się tym, że w naszej 
rodzinie były postawy patriotycz-
ne. Najbardziej wyrazistym tego 
przykładem był stryj Franek z Łąc-
ka, który był partyzantem, został 
schwytany i zakatowany w Tarno-
wie, pozostawiając żonę i dzieci. 
Stryj Józef został wcielony do woj-
ska. Ojciec mój nie został wcielony 
do wojska, ponieważ był wynędz-
niały z biedy, przed wojną praco-
wał jako czeladnik, chciał zostać 
mistrzem. Jego nazwisko jest na ta-
blicy pamiątkowej, zarówno na na-
szym cmentarzu, jak i na Suchej 
Dolinie i pod Rytrem. To jest fakt 
znany, wspominamy o tym w naszej 
książce. 

Obserwując swoich rodziców, wi-
działem, że byli to ludzie bardzo 
głębokiej wiary, ale nie takiej na 
pokaz. Ta wiara w sposób natural-
ny była zrośnięta z patriotyzmem, 
bo wiara nas spaja, tworzy wspól-
notę, która w połączeniu ze wspól-
notą kulturową tworzy patriotyzm. 
Zawsze się mówiło o sprawach wia-
ry i sprawach ojczyzny razem, stąd 
się wzięła ta naturalna jedność. Ro-
dzice uważali, że wiara i sprawy oj-
czyzny to jest jedność. Natomiast 
drugą sprawą było harcerstwo. By-
łem zaskoczony. Sam w czasie PRL-
-u próbowałem coś robić, ale nie 
chciałem zapisać się do partii. Jako 
student zaangażowałem się w dzia-
łalność ZSP, ale niestety dostali-
śmy kopa w czoło, więc się wyco-
fałem. W tamtych czasach nie było 
możliwe służyć państwu i służyć oj-
czyźnie i nie być ideologicznie za-
angażowanym. A tutaj pojawiło się 
harcerstwo, tak pięknie kultywu-
jące tradycje i religijne i niepod-
ległościowe, że byłem szczerze 
zdumiony. Krakowska V Drużyna 
Harcerstwa, szczególnie pan Ma-
linowski, wzięli na siebie trud, aby 
z tych młodych chłopców zrobić pa-

JAN DUDA, OJCIEC PREZYDENTA:
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triotów. Nie dość, że patriotów, to jeszcze ludzi związanych z kościołem i religią i jeszcze do tego niezwykle twar-
dych. Szkoła, jaką oni im dawali oraz drużynowy w obecnych czasach byłby natychmiast usunięty. Chłopcom 10–
13 letnim, w tym naszemu synowi, Andrzejowi Dudzie, dawali tak trudne zadania do wykonania, że ja byłem po 
prostu zbudowany. Jestem im bardzo wdzięczny. To wszystko synchronizowało razem. Nasze podejście w domu 
do spraw, które nazywam służebnością, można sprowadzić do stwierdzenia: masz warunki, wiesz coś, to spróbuj 
służyć. Jeśli będą chcieli, to powinieneś służyć. Nasz Andrzej trafił w środowisko ludzi, którzy po stanie wojennym, 
w czarnym okresie lat osiemdziesiątych, którzy chcieli to państwo ratować.

Nie chcemy w tej książce powiedzieć, że nam się udało, my się nie chwalimy, ale, że naszym marzeniem było 
wychować nasze dzieci na uczciwych ludzi. A wskaźnikiem tutaj jest to, że taki człowiek budzi zaufanie i zasługuje 
na szacunek. To było dla mnie jako rodzica takim celem. My jesteśmy bardzo uwrażliwieni społecznie. Dla mnie 
to jest kluczowa sprawa, żeby widzieć w każdym człowieku kosmos. Jesteśmy bardzo zadowoleni, jeśli udaje nam 
się przekazać swoim dzieciom, aby w każdym człowieku widziały kosmos. Aby widziały, że każdy ma swoje marze-
nia, wizje swojego życia, które chce sobie jakoś poukładać i że każdy jest mądry, jeśli tylko chce się zobaczyć tę 
jego mądrość. Filozofia życia sprowadza się do bardziej „być” niż „mieć”. Byłem wychowywany w bardzo skrom-
nych warunkach, moi rodzice nigdy nie mieli za dużo, ale mimo to nigdy nie narzekali, że jesteśmy biedni. Zawsze 
słyszałem w domu, że jesteśmy zwyczajni. Potem, kiedy widziałem u ojca żony ten optymizm pomimo tego, że tak 
dużo stracił, utwierdziłem się w tej postawie. Nie przywiązuję do pieniędzy większej wagi, aczkolwiek jak się pra-
cuje, to i pieniądze są. Nigdy nie kłóciłem się o wynagrodzenie, ale jakoś zawsze otrzymuję tyle, ile wyobrażałem 
sobie, że powinienem. 

Dla nas, społeczności starosą-
deckiej, to, że najważniejszą funk-
cję, najbardziej godne stanowisko 
w naszym kraju pełni syn Staro-
sądeczanina i człowiek tak bar-
dzo blisko związany ze Starym Są-
czem jest olbrzymim powodem do 

wielkiej dumy. Zawsze byliśmy prze-
konani, że Stary Sącz jest centrum 
świata, ale w tej chwili mamy już na 
to dowody. Chciałbym podzięko-
wać, że w Państwa książce, którą 

będą czytały tysiące Polaków i nie tylko, Stary Sącz jest 
zaakcentowany w tak wielu rozdziałach i na tak wielu fo-
tografiach, śmiem nawet powiedzieć, że częściej się po-
jawia niż Kraków. Cieszę się, że mogliśmy Państwa go-
ścić w tym świątecznym czasie. Pochwalę się również, 
że razem z Nadleśniczym Pawłem Szczygłem Panu Pre-
zydentowi do pałacu prezydenckiego podarowaliśmy 
choinki ze starosądeckich lasów z girlandami, za co 
w dniu Wigilii otrzymaliśmy podziękowanie wraz z życze-
niami od Pary Prezydenckiej, przez co nam się jeszcze 
cieplej zrobiło. Wiemy, że Pan Prezydent pamięta o Sta-
rym Sączu i my pamiętamy o Panu Prezydencie. 

Rodzina Milewskich ma korzenie 
warszawskie. Była to duża rodzina 
szlachecka, mająca majątki pod 
Sieradzem, wywodząca się z re-
gionu białostockiego. A ponieważ 
udzielali się w powstaniu stycznio-
wym, przechowywali powstańców 
i ich zaopatrywali, Rosjanie zabra-
li im majątki. Przez co mój dziadek 
udał się do Warszawy. Mój ojciec 
urodził się w 1894 roku, przeżył 
Rewolucję w Rosji, potem był żoł-
nierzem Piłsudskiego, studiował 
w Petersburgu i Warszawie. Jego 
pierwsza rodzina się rozpadła. Ja 
urodziłam się w jego nowej rodzi-
nie. Ubolewałam, że moi rodzice nie 
mieli ślubu kościelnego i nie mo-
gli przystępować do komunii świę-
tej. Bardzo to przeżywałam, szcze-
gólnie podczas pierwszej komunii 
świętej. Mój ojciec wrócił do Pan 

Jezusa tuż przed swoją śmiercią, 
a moja mama jako wdowa znowu 
mogła przyjmować komunię świę-
tą. Obecnie martwi mnie, że mło-
dzi ludzie, kiedy rozpoczynają nowe 
życie, mają dzieci, nie zdają sobie 
sprawy z tego, jak życie jest trud-
ne i jak łatwo jest iść drogami wia-
ry. Mój ojciec powtarzał mi zawsze, 
że są inne rzeczy duchowe, w któ-
re warto inwestować, a do rzeczy 
materialnych należy przywiązywać 
mniejszą wagę. 

Nasz Andrzejek przyjeżdżał do 
Starego Sącza jako mały chłopiec 
i kochał to miejsce. Pierwszy raz do 
Starego Sącza przyjechałam, jak 
miałam 20 lat, wtedy jeszcze jako 
koleżanka Jana. Bardzo mi się tu-
taj podobało. Dla mnie wszystko 
tutaj było piękne, takie swojskie. 
I ten dom na Podgórzu. Tak samo 

było z Agatką, moją synową. Jak 
tutaj przyjechała, to obie ciocie ją 
tak ciepło witały, że pokochała to 
miejsce od razu. W Starym Sączu, 
w domu rodziców męża zawsze by-
liśmy mile witani, dom ten był nie-
zwykle rodzinny i ciepły. Każdy mógł 
znaleźć tam swojej miejsce, mnie 
jako osobie przyjezdnej bardzo ten 
dom odpowiadał. Było tam zawsze 
miejsce dla każdego. Nie brakowa-
ło nigdy serdeczności i otwartości. 
Często przyjeżdżaliśmy tu na waka-
cje z dziećmi. Szczególnie nasz syn 
Andrzej i jego żona Agatka upodo-
bali sobie Stary Sącz. Bywają tu-
taj i na pewno jeszcze nie raz tutaj 
będą.. Stary Sącz jest ich ulubio-
nym miejscem. Zresztą prezydent 
incognito odwiedził już Stary Sącz 
i był w klasztorze Klarysek, gdzie 
jako dziecko był ministrantem.

JANINA MILEWSKA-DUDA, MATKA PREZYDENTA:

JACEK LELEK, BURMISTRZ STAREGO SĄCZA:
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Starosądecki Chór Gospel 
Nowa inicjatywa Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari
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Coś, co wydawało się niemożli-
we, działa i ma się całkiem nie-

źle. Mowa o nowopowstałym Staro-
sądeckim Chórze Gospel. Z Moniką 
Rębilas, prowadzącą chór, rozma-
wia Wojciech Waliszewski. 

Skąd wziął się pomysł stworze-
nia Chóru Gospel w Starym 

Sączu? 
Jak wiadomo w Starym Sączu dzia-

ła Orkiestra Miejska Stary Sącz, któ-
ra odnosi liczne sukcesy. Dyrekcja 
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari 
w Starym Sączu od pewnego czasu 
myślała o chórze, który docelowo bę-
dzie współpracować z orkiestrą przy 
licznych koncertach. Stąd pomysł, 
aby przy prężnie działającej orkie-
strze mógł zaistnieć chór. Chór, który 
jest potrzebny przy Centrum Kultury, 
inny od wszystkich, ponieważ śpie-
wający muzykę gospel i szeroko po-
jętą muzykę rozrywkową. Pokusiła-
bym się o lekkie poszerzenie nazwy 

chóru: Chór Gospel i Muzyki Rozryw-
kowej w Starym Sączu. Jesteśmy do-
piero na samym początku drogi, ale 
po pierwszych próbach mogę śmiało 
stwierdzić, że zespół ma potencjał. 

Pierwsze przesłuchania mamy już 
za sobą. Czy udało się wyłowić 
obiecujące talenty? 

Tak, jesteśmy po przesłuchaniach, 
odbyły się one 23 stycznia 2016 
roku. Zainteresowanie było dość 
spore. Kandydaci musieli mieć przy-
gotowane dwa utwory zróżnicowane 
stylistycznie, z podkładem lub a’ca-
pella. Wyłoniliśmy 18 utalentowa-
nych osób w przedziale wiekowym 
od 9 do 45 lat. Jak sam Pan widzi, 
chór łączy pokolenia! 

Gdzie i kiedy będzie można posłu-
chać pierwszych występów chóru? 

W tym momencie nie myślimy jesz-
cze o koncertach, aczkolwiek są 
pewne plany, aby zaśpiewać przy 
okazji kolejnego koncertu orkiestry. 
Czy to się uda, zależy tylko od naszej 
determinacji i pracy, którą musimy 
włożyć. Proszę pamiętać, że począt-
ki zawsze są trudne.

Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do 
naszego chóru, jest taka możli-
wość po wcześniejszym przesłucha-
niu. W tym celu proszę o kontakt te-
lefoniczny bezpośrednio do mnie: 
660050291. Próby odbywają się we 
wtorki od 1800 – 2000 w Centrum Kul-
tury i Sztuki im. Ady Sari w Starym 
Sączu. 

Jak Pani ocenia potencjał arty-
styczny Starosądeczan?

Poniekąd jestem osobą z zewnątrz, 
ponieważ pochodzę z Nowego Sącza 
i tam mieszkałam większość swo-
jego życia. Z gminą i miastem Sta-
ry Sącz jestem związana już ponad 
8 lat, ponieważ obecnie mieszkam 
w Przysietnicy. 22 stycznia odbył się 
finał III Edycji Sądeckich Młodych Ta-
lentów, który miałam przyjemność 
organizować z ramienia Fundacji Są-
deckiej i Społeczno – Kulturalne-
go Towarzystwa Sądeczanin. Po tak 
dużym konkursie muzycznym mogę 
śmiało powiedzieć, że nasza gmina 
ma w sobie duży potencjał artystycz-
ny. W kategorii gimnazjum laureatką 
i jednocześnie stypendystką została 
Kinga Kurowska, którą Państwo na 
pewno doskonale znają. Pojawili się 
także młodzi instrumentaliści ze Sta-
rego Sącza, Moszczenicy i Przysietni-
cy. Udział wziął także zespół wokalny 
ze szkoły podstawowej w Barcicach. 
Proszę nie zapominać także o działa-
jącej Szkole Muzycznej w Starym Są-
czu oraz Powiatowym Młodzieżowym 
Domu Kultury, gdzie na co dzień 
kształcą się nowe pokolenia muzy-
ków. Nasza gmina jest prężnie dzia-
łającym muzycznie i kulturalnie miej-
scem, które przyciąga ludzi z okolic 
i tych bliższych i dalszych. W związ-
ku z tym, czekamy na kandydatów, 
którzy chcieliby się sprawdzić w na-
szym zespole wokalnym. 

Dziękuję za rozmowę.
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W marcu już po raz szósty w Starym Sączu przyjadą podróżnicy z całego świata. Festiwal Bonawentura to 
prawdziwa refleksja o podróżowaniu, poszerzająca horyzonty i zachęcająca do dialogu. W tym roku będzie 
można wybrać się w podróż do ciepłego Meksyku czy Gabonu albo w mroźne syberyjskie tajgi lub na An-
tarktydę. Z organizatorem i pomysłodawcą, Wojciechem Knapikiem, dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki 
im. Ady Sari w Starym Sączu rozmawia Wojciech Waliszewski.

Gen podróżnika

Na jaki koniec świata w tym roku 
zabierze nas Bonawentura?

W tym roku „odwiedzimy” wszyst-
kie kontynenty, a nasi goście opowie-
dzą nam o swoich wyprawach do od-
ległych zakątków świata. Najdalsze, 
to położone na antypodach wyspy 
na Pacyfiku, gdzie od lat każdy wol-
ny czas spędza Jerzy Grębosz oraz 
bezdroża Australii, gdzie pod koniec 
ubiegłego roku trafili Andrzej Budnik 
i Alicja Rapsiewicz autorzy świetnego 
bloga o podróżowaniu, znani też jako 
Los Wiaheros. Z kolei patrząc na ob-
szary podbiegunowe, będzie Alaska, 
Syberia oraz Antarktyka, gdzie dwa 
sezony w stacji badawczej spędził 
Piotr Horzela.  

Tegoroczni goście specjalni to…
Bedzie aż czterech gości 

specjalnych:
1. Romuald Koperski - autor licznych 
książek, podróżnik, który na pontonie 
samotnie spłynął największymi sybe-
ryjskimi rzekami. Jest także posiada-
czem rekordu wpisanego do Księgi 

Guinnessa. Dał koncert (z zawo-

du jest pianistą), który trwał 103 
godziny i 8 sekund. 
2. Bartosz Malinowski - jako pierwszy 
Polak przeszedł pieszo Wielki Szlak 
Himalajski o długości 1700 km. Swo-
ją podróż zakończył w styczniu 2016 
roku, a więc jego pokaz na Bonawen-
turze będzie jedną z pierwszych pu-
blicznych prezentacji tego wyczynu.

3. Wspomniany 
Jerzy Grębosz to 
bodaj najlepszy 
polski specjalista 
od egzotycznych 
wysp na Pacyfi-
ku i ... wspaniały 
gawędziarz. 
Ostatni, czwarty 
gość specjalny 
to znany hima-
laista, którego 
nazwiska (zgod-
nie z dwustron-
nymi ustalenia-
mi jeszcze nie 
ujawniamy). 
Jak co roku, spotkania z gośćmi spe-
cjalnymi trwają nieco dłużej niż z po-
zostałymi prelegentami i nie biorą 
oni udziału w plebiscycie na najlep-
szy pokaz.

Czy na Festiwalu pojawią się staro-
sądeckie akcenty?

Po kilku próbach (podczas wcze-
śniejszych edycji) zrezygnowaliśmy 
z aktywnego namawiania miejsco-
wych obieżyświatów do zaprezento-

wania się na Fe-
stiwalu. Osoby, 
które podpyty-
waliśmy o taką 
możliwość chy-
ba nie do końca 
wierzyły w swoje 
siły, co do możli-
wości przygotowa-
nia atrakcyjnego 
pokazu. Można to 
zrozumieć, bo po-
kazy prezentowane 
na Bonawenturze 
reprezentują naj-
częściej bardzo wy-
soki poziom (albo 
świetne fotografie, 

albo budzący szacunek wyczyn, albo 
ciekawa historia). W misji Festiwa-
lu nie ma promocji dokonań staro-
sądeckich podróżników, festiwal ma 
charakter ogólnopolski i miejsce za-
mieszkania naszych prelegentów ma 
drugorzędne znaczenie. Jesteśmy 
jednak otwarci i jeśli kiedyś dostanie-

my zgłoszenie od starosądeczan, 
którzy będą chcieli na Festiwalu opo-
wiedzieć o jakimś ciekawym regio-
nie świata, do którego dotarli i prze-
konają nas, że są w stanie zrobić to 
w sposób atrakcyjny dla widzów Festi-
walu to na pewno skorzystamy z ta-
kiej propozycji. Najważniejsi dla nas 
są widzowie. Płacą za bilety, a zada-
niem organizatorów jest zapewnić im 
atrakcyjny program. 

Zatem najważniejszym starosądec-
kim akcentem pozostają starosąde-
czanie wśród widzów Bonawentury. 
Niektórzy od kilku miesięcy przy róż-
nych okazjach zapewniają mnie, że 
nie mogą doczekać się kolejnej edy-
cji Festiwalu. Jest to naprawdę bar-
dzo miłe. I jeszcze jeden sympatyczny 
akcent - Furini - pierwsza czysto sta-
rosądecka firma w gronie sponsorów 
Festiwalu.

Co najważniejszego młodemu, in-
ternetowemu pokoleniu może dać 
podróżowanie?

Człowiek podróżujący po świecie 
zyskuje szerszą perspektywę i jest 
w stanie wyrobić sobie własne zdanie 
na wiele tematów, nie będąc skaza-
nym na powtarzanie stereotypowych 
sądów czy poglądów lansowanych 
przez media. Poznaje inne kultury, 
spotyka wspaniałych otwartych i go-
ścinnych ludzi, zyskuje także cenny 
dystans do swojego kraju i swoich 
własnych problemów. 

Podróż pozwala cieszyć się pięk-
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Zajęcia biblioteczne dla 
przedszkolaków
Oddział  dla  Dzieci  i  Młodzieży 
PiMGBP organizuje każdego  roku 
cykl  zajęć  bibliotecznych  prze-
znaczonych dla dzieci przedszkol-
nych.  Zajęcia  te  odbywają  się  w 
każdym miesiącu w bibliotece lub 
w przedszkolach na terenie Stare-
go Sącza. 
Mają na celu nie tylko przybliżenie 
dzieciom treści bajek, opowiadań 
i popularnych bohaterów literac-
kich, ale również w zabawowy spo-
sób uczą zasad bezpiecznego poru-
szania się po drodze, koleżeństwa, 
szacunku do osób starszych, opieki 
nad zwierzętami, dzieci zapoznają 
z zawodami, uczą przezwyciężania 
swoich lęków, złości i innych złych 

zachowań. Dzieci chętnie uczestni-
czą również w prowadzonych przy 
tej okazji zajęciach plastycznych. 
Organizując zajęcia biblioteczne, 
mamy nadzieję, że biblioteka koja-
rzyć się będzie każdemu dziecku z 
przyjaznym miejscem, gdzie miło 
i pożytecznie może spędzić czas. 
Bardzo cieszy fakt, że coraz więcej 
rodziców z małymi dziećmi odwie-
dza naszą bibliotekę. Małe dziecko 
dzięki wczesnemu wprowadzeniu 
do biblioteki i zapoznaniu z książką, 
ma duże szanse wyrosnąć na do-
brego młodego czytelnika, a w życiu 
dorosłym aktywnego czytelniczo. 
Promując czytelnictwo chcemy, 
by każde dziecko, bez względu na 
wiek, miało codzienny kontakt z 
książką. Dążymy do tego, by głośne 
czytanie w bibliotece, przedszkolu i 
w domu, stało się przyjemną rutyną.
(WW)

Starosądeczanie 
rządzili na scenie

W dzień św. Szczepana w staro-
sądeckim Sokole lachowską rodzi-
nę odwiedzili sąsiedzi i znajomi. 
Do dziewczyn przyszli podłaźnicy 
z okolicy. Wspólnie składali sobie 
życzenia, śpiewali kolędy i pasto-
rałki oraz tańczyli po góralsku i po 
lachowsku. Tak to dnia 31 stycz-
nia Starosądeczanie św. Szczepa-
na świętowali.

Starosądecka fraszka

Toast dla kobiety po 50-tce

Kobieta nie zna upływu lat,
Nawet gdy wkracza poza wiek złoty.

Jest wtedy jak dojrzały kwiat,
Na który zerka niejeden motyl.

Wznoszę więc toast lampką nektaru,
By czas dla Pani nie przemijał,

Dodatnich sald na kontach paru
I miał ktoś zawsze Twą słodycz spijać.

Adam Wkość

nem świata wszystkimi zmysłami: 
oczami, uszami, smakiem, węchem. 
Z całym szacunkiem dla nowych tech-
nologii, w Internecie (przynajmniej 
w obecnych czasach) jeszcze nie po-
trafimy prezentować (i tym samym od-
bierać świata), aż tak intensywnie. In-
ternet za to pozwala bardzo dobrze 
zaplanować podróż i przygotować się 
do niej. 

Jak można najprościej zdefiniować 
„gen podróżnika”?

Paradoksalnie o „genie podróżni-
ka” wcale nie świadczą odległe, za-
graniczne podróże. Można objechać 
pół świata i być tego „genu” zupełnie 
pozbawionym, jeśli np. jedynym po-
wodem tych wojaży jest ... snobizm. 
I odwrotnie, gen podróżnika może ob-
jawić sie u osoby, która z różnych po-
wodów, nigdy za granice nie miała 
okazji czy możliwości wyjechać. Je-
stem w stanie wyobrazić sobie „praw-
dziwego podróżnika”, który realizuje 
swoje pasje chodząc po Beskidach, 
czy pływając kajakiem po okolicznych 
rzekach. Ale najczęściej, wcześniej 
czy później, ten gen „aktywuje się” 
i popycha dalej i dalej, za granice, za 
ocean, na kraj świata. Obieżyświat 
w podróży czuje się szczęśliwy i speł-
niony. Niewiadomą za zakrętem drogi 
ceni sobie bardziej niż spokój i stabi-
lizację w domowych pieleszach. „Gen 
podróżnika" nie tylko popycha czło-
wieka w drogę, ale też objawia się cie-
kawością świata, otwartością i nie-
ustannym stawianiem sobie pytań. 

Bonawentura to nie tylko podróże. 
Jakie niespodzianki w tym roku cze-
kają na uczestników?

Będą dwa bardzo atrakcyjne kon-
certy na początek i na koniec festi-
walu (Naked Mind - projekt muzycz-
ny z elementami muzyki hinduskiej 
i mongolskiej oraz Izabela Szafrań-
ska (El Saffron) - koncert muzyki se-
fardyjskiej i flamenco. W niedzielę za-
planowaliśmy poranny blok filmowy, 
w którym pokażemy m.in. najpiękniej-
sze zjawiska przyrody na naszej pla-
necie, a były komandos w służbie kró-
lowej Elżbiety (Special Air Service), 
wspinacz i spadochroniarz wprowa-
dzi nas w tajemnice survivalu instru-
ując jak przetrwać w różnych, ekstre-
malnie trudnych sytuacjach. Podczas 
festiwalu w Sokole będzie prezen-
towana wystawa fotograficzna, któ-
rej tematem są fascynujące Karpaty 
Ukraińskie. Będzie też pyszne jedzon-
ko serwowane w barku podróżnika. 
Tradycyjną atrakcją festiwalu są licz-
ne konkursy i łamigłówki. w których 
uczestnicy wygrywają atrakcyjne na-
grody ufundowane przez sponsorów. 

Uwaga! Mamy dla naszych Czytel-
ników karnet na cały Festiwal. Wy-
starczy 14 lutego wysłać e-mail 
na adres biuro@bonawentura.org 
punktualnie o godz. 1200 w połu-
dnie ("konkurs walentynkowy" w ty-
tule wiadomości). E-mail, który na-
dejdzie na nasz serwer pocztowy 
najbliżej godz. 1200 zostanie nagro-
dzony karnetem.
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Koncerty charytatywne w Starym Sączu

Z sercem i dla serca

nowy rok w starosądeckim So-
kole rozpoczął się wyjątkowo 
gorąco. Tegoroczny sezon kul-

turalny otworzyły dwie charytatywne 
imprezy: Koncert noworoczny w wy-
konaniu Orkiestry Miejskiej Stary 
Sącz pod batutą Georga Weissa oraz 
24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Podczas obu wydarzeń 
udało się zebrać rekordowe sumy pie-
niędzy na cele charytatywne.

Do tej pory starosądeckie Koncerty 
Noworoczne wykonywane były w sali 
gimnastycznej Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego przez Orkiestrę Repre-
zentacyjną Straży Granicznej z Nowe-
go Sącza. Tegoroczna zmiana formuły 
miała więc podwójny charakter. Kon-
certy doczekały się odpowiedniejsze-
go miejsca, sali koncertowo-teatralnej, 
o dużo lepszej akustyce, przystosowa-
nej do tego typu imprez, a sami wyko-
nawcy zostali zastąpieni przez własną, 
prowadzoną przez Centrum Kultury 
i Sztuki im. Ady Sari orkiestrę. – Decy-
zja o przeniesieniu Koncertów Nowo-
rocznych nie była łatwa i wiązała się 
z dodatkową pracą. Cieszę się jednak, 
że to nam się udało i że możemy wy-
korzystywać jeszcze bardziej swój wła-
sny, starosądecki potencjał, zarówno 
lokalowy jak i osobowy – podkreśla 
Wojciech Knapik, dyrektor CKiS. 

Z obu koncertów udało się zebrać 
10.094,30 zł, a więc o 65% więcej niż 
w roku ubiegłym. Cała kwota została 
przekazana na leczenie Darka Zubla 
z Barcic. Tegoroczny Koncert Nowo-
roczny zgromadził tłumy miłośników 
dobrej muzyki. Sala wypełniona była 
po brzegi, a muzyka płynąca od sceny 
za jednym razem magicznie elektryzo-
wała by za chwilę wprawić w błogi stan 
melancholii. Półtoragodzinna uczta 

muzyczna minęła bardzo szybko. Ca-
łości, jak zawsze podczas koncertów 
Orkiestry Miejskiej Stary Sącz, dopeł-
niała odpowiednio dobrana sceno-
grafia, a także przygotowane niespo-
dzianki, nie tylko muzyczne. Podczas 
wykonywania utworu „Na Polowaniu” 
na scenie pojawił się myśliwy. Tadeusz 
Gurgul, ubrany w strój myśliwski, rze-
czywiście strzelał z dubeltówki. Pod-
kreślenia wymaga także finezyjna gra 
na flecie 5-letniej Oliwii Grzegorzek 
w „Polce Kukułka” oraz wyjątkowo lek-
ka gra Ryszarda Wabika na kowadle w  
„Ognistej Polce”. Jako soliści wystąpili: 
Renata Jonakowska-Olszowska (mez-
zosopran), Martyna Kaleta (sopran), 
Sebastian Iźwicki (tenor). Koncert zo-
stał nagrodzony owacją na stojąco, 
a wzruszenie trwało jeszcze długo po 
zakończeniu. – Z  Koncertu Nowo-
rocznego jestem bardzo zadowolony. 
Orkiestra spełniła wszelkie pokłada-
ne w niej oczekiwania. Mamy wspa-
niałych muzyków, którzy nie pierw-
szy raz bardzo pozytywnie zaskoczyli 
swoją pracowitością, chęciami, umie-
jętnościami i postawą. Starosądecka 
publiczność, która nas bardzo dobrze 
odebrała, unosiła na wyżyny. Jednym 
słowem: było super! Naszym kolejnym 
wyzwaniem będzie równie wymagają-
cy ale jednocześnie bardzo ciekawy 
program. Kolejne wielkie wydarzenie 
artystyczne Miejskiej Orkiestry Sta-
ry Sącz odbędzie się 9 kwietnia 2016 
roku. Zagramy muzykę filmową „mię-
dzy ekranem a opowieściami, czyli 
m.in. następujące utwory: Star Wars, 
Huckelberry Finn, Power of love z wo-
kalem Martyny Kalety czy też Marsz 
Gladiatorów Juliusza Fucika. Będą też 
niespodzianki. Zapraszamy już dzisiaj 
– dodaje entuzjastycznie Georg Weiss. 

W najbliższych planach Orkiestry jest 
także ponowny, czerwcowy występ na 
konkursie orkiestr dętych Złota Lira 
w Rybniku oraz wyjazd w październi-
ku na koncerty do Holandii. Orkiestra 
cały czas zaprasza wszystkich chęt-
nych do wspólnego muzykowania do 
wstąpienia do Orkiestry Miejskiej Sta-
ry Sącz. 

W starosądeckim Sokole odbył się 
również 24. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. – Zebraliśmy do-
kładnie 18 tysięcy 349 złotych i 91 
groszy. To ponad dwa razy więcej niż 
w zeszłym roku. Było świetnie, napraw-
dę super. W niedzielę do Sokoła przy-
szło w sumie ponad 500 osób. Ogrom-
nym powodzeniem cieszyła się nasza 
loteria fantowa – relacjonuje Justyna 
Liszkowska z Centrum Kultury i Sztuki 
im. Ady Sari. Fanty pochodziły od spon-
sorów: SAM CHEM, Biurowiec, CKiS 
w Starym Sączu, Ecopuf, Agata Ubez-
pieczenia, Fundacja Będzie Dobrze, TU 
TU i MS Ubezpieczenia. Pięćdziesięciu 
zmarzniętych wolontariuszy ogrzewa-
li i karmili: Pizzeria Chata, Restaura-
cja Marysieńka i Zajazd u Misia, a naj-
lepszą grochówkę przygotowała dla 
wszystkich Restauracja Staromiejska. 
Gwiazdą wieczoru był zespół Keskese. 
Do zabawy zapraszały dzieci z Dzie-
cięcego Regionalnego Zespołu Pie-
śni i Tańca „Spod Prehyby”, które tego 
dnia debiutowały na scenie. Otuchy 
dodawali im koledzy i koleżanki z Nie-
publicznego Przedszkola „Bajkowy 
Dom” i z Centrum Edukacji Artystycz-
nej – Ognisko Muzyczne. Nie zabrakło 
też popisów tanecznych w wykonaniu 
lubianych i uznanych grup: BEST i ALI-
BI. Tegoroczny finał zakończyło tra-
dycyjnie już na starosądeckim rynku 
„światełko do nieba”. (WW)
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W najbliższym czasie w starosądeckim Sokole i okolicy…
Teatr Komedia Trzy razy łóżko – komedia małżeńska9 maj, 

27 lutego 2016, sobota, Sokół, godz. 2000

On i Ona, mąż i żona w alkowie. Trzy potyczki, trzy ważne 
rozmowy, trzy przełomowe momenty w życiu pewnej pary. 
A wszystko pod jedną kołdrą. Gdyby pokusić się o stwo-
rzenie rankingu mebli, które odgrywają najważniejszą 
rolę w życiu człowieka, bez wątpienia łóżko znalazłoby się 

w ścisłej czołówce. Trzy odsłony, trzy noce, trzy momenty z ich życia, trzy punkty 
zwrotne – okazuje się, że tyle wystarczy, by opowiedzieć zabawną historię o pew-
nej parze. Bilety: 50 zł (35 PLN z Kartą Dużej Rodziny).

Teatr Komedia Viagra i chryzantemy – komedia

4 marca 2016, piątek, Sokół, godz. 2000 
Burzliwe i namiętne relacje nieokrzesanego kamieniarza 
i dystyngowanej wdowy. Błąd ortograficzny wykuty w mar-
murze staje się fatalnym początkiem ognistej znajomości. 
Do czego doprowadzi jego brak słuchu i ogłady w konfron-
tacji z jej słuchem absolutnym i nieskazitelnymi manie-

rami? Czy leki na potencję przyniosą spodziewany efekt? Co wyniknie z lekcji 
śpiewu, które on postanawia wziąć u niej w ramach zapłaty za wykonaną pracę? 
Mówi się, że od miłości do nienawiści jest bardzo blisko, czy może być odwrotnie? 
Obsada: Ewa Dałkowska i Jan Jakub Należyty. Bilety: 50 zł (35 PLN z Kartą Du-
żej Rodziny).

Festiwal Podróży i Przygody BONAWENTURA

18–20 marca 2016, piątek – niedziela, Sokół, 
od godz. 1100

Już po raz szósty do Starego Sącza zjadą podróżnicy z ca-
łego świata. Będzie to weekend pełen niezapomnianych 
wrażeń i dobrej muzyki na żywo. Program festiwalu na ofi-
cjalnej stronie www.bonawentura.org. Bilety od 18 zł.

Koncert wiosenny – Miejska Orkiestra Stary Sącz 

9 kwietnia 2016, sobota, Sokół, godz. 1900

Kolejny przebojowy koncert naszych muzyków. Tym razem 
tematem będzie muzyka filmowa. W premierowym progra-
mie m. in: „Piraci z Karaibów” (H. Zimmer), „Power of Love” 
(C. de Rouge/G. Mende), „Huckleberry Finn Suite” (F. Cesari-
ni) oraz przebojowe utwory z repertuaru Glenn Miller Orche-

stra. Bilety: 30 zł (21 zł z Kartą Dużej Rodziny).

Artyści Piwnicy pod Baranami 

17 kwietnia 2016, niedziela, Sokół, godz. 1900

Artyści legendarnego krakowskiego kabaretu. Wystąpi sta-
rosądeczanka Ola Maurer oraz przyjaciele: Leszek Wójto-
wicz - konferansjer, śpiew; Tadeusz Kwinta - śpiew, sa-
tyra; Tamara Kalinowska – śpiew; Andrzej Talkowski 
– komik; Kamila Klimczak – śpiew; Maciej Półtorak – 
śpiew; Krzysztof Janicki – satyra; Agata Ślazyk – śpiew; 

Piotr ,,Kuba" Kubowicz – śpiew; Aneta Talkowska – komik; 
Paweł Pierzchała – pianino; Jerzy Odrowąż Wysocki – gitara; 

Michał Półtorak – skrzypce. Bilety: 60 zł (42 zł z KDR).

W każdy czwartek o godz. 1900 – Klub Filmowy KINEMATOGRAF 
(Opłata jednorazowa za kartę Klubowa 10 zł), Kino Sokół
W każda sobotę o godz. 1000 – bezpłatne Poranki Filmowe, Kino Sokół (JL)

Autorskie spojrzenie
W starosądeckim klubie filmowym 
Kinematograf dla widzów doro-
słych mamy ciekawą propozycję 
nowego bloku filmowego pod na-
zwą „Autorskie spojrzenie”. Za-
prezentujemy w nim filmy najwięk-
szych mistrzów kina, którzy nie 
tylko wyznaczali główne tenden-
cje kina artystycznego, ale sta-
li się inspiracją dla wielu później-
szych pokoleń filmowców.

Co czwartek od początku lutego 
prezentowane będą następujące fil-
my: „Co gryzie Gilberta Grape'a?” 
(2003) Lasse Hallström; „Broken 
Flowers” (2005) Jim Jarmusch; „The 
Limits of Control”  (2009) Jim Jar-
musch; „Powiększenie” (1966) Mi-
chelangelo Antonioni; „Zabriskie Po-
int” (1970) Michelangelo Antonioni.

Jim Jarmusch to w tej chwili czo-
łowy twórca kina niezależnego, który 
zainspirowany francuskim kinem no-
wofalowym zaczął realizować filmy 
na pograniczu artystycznego kina 
europejskiego oraz efektownego 
hollywoodzkiego. Z kolei nic lepsze-
go nie mogło się przydarzyć kinema-
tografii światowej niż włoski reżyser 
Michelangelo Antonioni i jego filmy 
z lat 60., które obecnie uważane są 
za największe osiągnięcie X muzy. 
Ktoś kto interesuje kinem najwyż-
szych lotów, nie może przepuścić 
okazji zobaczenia takiego arcydzieła 
filmowego modernizmu jak „Powięk-
szenie”. – Ten cykl będzie co jakiś 
czas wznawiany. Może się to wy-
dawać banalne (kino autorów), ale 
w przypadku Antonioniego uzasad-
nione. To faktycznie chyba najważ-
niejszy twórca (albo przynajmniej 
jest w światowej pierwszej piątce). 
Chciałbym w tym ruchomym i po-
wtarzającym się cyklu pokazywać 
jeden–dwa filmy reżyserów, którzy 
autentycznie mieli wpływ na później-
sze pokolenia filmowców – dodaje 
Filip Nowak, prowadzący Klub. (red)
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Gmina Stary Sącz wraz z Woje-
wództwem Małopolskim w stycz-

niu realizowała projekt nauki jazdy 
na nartach jEŻDŻĘ Z GłOWĄ przy 
wsparciu Województwa Małopol-
skiego. W  ramach  projektu ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. 
Prof. j. Tischnera w Starym Sączu 
od 28 stycznia brali udział w nauce 
jazdy na nartach. 

Łącznie 24 uczniów klas III–IV 
w ciągu 18 godzin na stacji narciar-
skiej Cieniawa-Ski z instruktorami 
narciarstwa opanowywało elemen-
ty techniczne służące poprawnej jeź-
dzie na nartach, kontrolowaniu pręd-

kości jazdy,  zatrzymywania się na 
nartach oraz bezpiecznego zacho-
wywania się na stoku narciarskim. 
Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjne 
i sportowe stanowiły alternatywę dla  
niedoboru ruchu w trakcie obowiąz-
kowych zajęć szkolnych i wypoczyn-
ku przed  telewizorem czy też przy 
komputerze. – Zajęcia tego typu wy-
pełniają czas wolny w sposób zdro-
wy, aktywny i bezpieczny. Całkowita 
wartość projektu wynosi 9.030 zł – 
informuje o całym przedsięwzięciu 
Barbara Porębska, dyrektor Zespołu 
Obsługi Finansowo-Administracyjnej 
Szkół  w Starym Sączu. (red) 

W „Jedynce” uczyli 
jazdy na nartach  
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A to ciekawe...

Burmistrz rozdzielił pieniądze na sport
Do  Urzędu  wpłynęły  3  wnioski  o  przyznanie  wsparcia  finansowego 
w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu 
w 2016 roku. Wszystkie Kluby otrzymały pieniądze. 

1. Ludowy Klub Sportowy „Barciczanka” z siedzibą w Barcicach, na reali-
zację zadania pod nazwą: „Sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Stary 
Sącz realizowane przez LKS Barciczanka”. Wnioskowana kwota dotacji: 
100 400 zł. Przyznana kwota dotacji: 60 000 zł;
2. Miejski Klub Sportowy „Sokół” z siedzibą w Starym Sączu, na realizację 
zadania pod nazwą: „Rozwój sportu poprzez poprawę warunków uprawia-
nia sportu na terenie Gminy Stary Sącz oraz poprzez promowanie zdro-
wych form życia, aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży”. Wnio-
skowana kwota dotacji: 60 000 zł. Przyznana kwota dotacji: 60 000 zł;
3. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Poprad” z siedzibą w Starym 
Sączu, na realizację zadania pod nazwą: „Sportowy rozwój dzieci i mło-
dzieży z terenu Gminy Stary Sącz w zakresie piłki siatkowej”. Wnioskowa-
na kwota dotacji: 52 000 zł. Przyznana kwota dotacji: 45 000 zł. (WW)

Fana(b)ferie 2016 
Ferie zimowe to wymarzony 
czas dla dzieci. Jak co roku Cen-
trum Kultury i Sztuki im. Ady 
Sari zorganizowało dla najmłod-
szych starosądeczan wiele cie-
kawych zajęć, które rozpoczęły 
się 18 stycznia. Dzieci spotyka-
ły się przez dziesięć dni codzien-
nie w godzinach 1000– 1300. Był 
to bardzo miły czas, spędzony 
w aktywny sposób. 

Z inicjatywy pracowników Centrum 
Kultury i Sztuki im. Ady Sari pro-
gram tegorocznych ferii był bardzo 
urozmaicony. Wśród atrakcji poja-
wiły się ciekawe filmy animowane 
na dużym ekranie oraz liczne inte-
grujące gry i zabawy, które sprawi-
ły wszystkim dużo radości oraz po-
mogły w przełamywaniu słabości 
i barier. Szczególnym zaintereso-
waniem dzieci cieszyły się zajęcia 
sportowe oraz wycieczka na za-
mek w Rytrze i do Muzeum Regio-
nalnego. Młodzi uczestnicy zajęć 
plastycznych okazali się bardzo 
kreatywni, a treningi Aikido przy-
sporzyły Starosądeckiemu Klubo-
wi Aikido nowego członka.
Zajęcia zorganizowane przez Cen-
trum cieszyły się dużym zainte-
resowaniem. W sumie przez dwa 
tygodnie ferii w Centrum Kultury 
i Sztuki im. Ady Sari, dzieci i mło-
dzieży korzystających z programu 
„Zimowych Fanab(f)erii” było pra-
wie 400. Organizatorzy dziękują 
młodzieży z OHP za pomoc przy 
wycieczkach, Zespołowi Szkół Po-
nadgimnazjalnych za udostęp-
nienie hali sportowej, Muzeum 
za bezpłatne wejściówki dla dzie-
ci i rodziców, a Starosądeckiemu 
Klubowi Aikido za nieodpłatne tre-
ningi dla dzieci. W przyszłym roku 
program zajęć na pewno będzie 
równie atrakcyjny, wzbogacony 
nowymi pomysłami tegorocznych 
uczestników. (WW)
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STAROSĄDECKI KOnCERT nOWOROCZnY

KOnCERT LE GRAnD CARnAVAL

ZIMOWE FERIE W CEnTRUM KULTURY I SZTUKI IM. ADY SARI

fot. JUStYNA LISZKoWSKA
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