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Komunikacja zbiorowa ma wiele zalet. Jedną z nich jest możliwość uzyskania informacji, często szybciej niż najszybszy Internet.
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Ostatnio w podmiejskim busie usłyszałem jak kierowca, jadąc monotonnie w szary, pochmurny dzień, informował nieco tajemniczo kogoś przez telefon: Poczekaj, jak skończę pracę, to zaraz przyjadę z piłą. Nieco zaniepokojony tymi słowami spojrzałem w jego stronę aby upewnić się, że nie mam do
czynienia z potencjalnym sprawcą masakry, o której niebawem będzie głośno. Stoicki spokój oraz wątła postura przekonały mnie o raczej pokojowych
zamiarach.
Na szczęście pasażer siedzący obok rozwiał moje wątpliwości słowami:
Mam już to za sobą. Zostawiłem tylko jeden świerk ale jeszcze się nad nim zastanawiam. I nagle wszystko stało się jasne. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016
roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, która pozwala wycinać praktycznie bezkarnie wszelkie drzewa na nieruchomościach
stanowiących własność osób fizycznych ma zostać niebawem zmieniona.
Każdy więc, kto może, chwyta co ma i tnie, rąbie, wycina lub usuwa praktycznie wszystko poza wszelką kontrolą. Pod Warszawą usunięto już 200–letni
dąb o ponad 3–metrowym obwodzie – podobno najpiękniejszy i najstarszy
w okolicy. W innym dużym mieście parkowy skwer został zrównany z ziemią.
Wióra lecą dzień i w nocy, pod topór idą zarówno spróchniałe drzewostany jak
i dorodne okazy. Po wsiach i miasteczkach słychać monotonne, bezlitosne
mruczenie pił spalinowych. W sklepach ogrodniczych pojawiło się przedwiosenne ożywienie. Ludzie pytają już nie o drzewka, ale o piły. A bociany podobno nadlatują. Żeby tylko ta zmiana je nie wystraszyła...
Wojciech Waliszewski
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Rada Miejska w Starym Sączu
30. i 31. sesja Rady Miejskiej

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Programy, plany, zakupy, inwestycje

8

lutego br. odbyła się XXXI Sesja Rady Miejskiej. Reprezentanci społeczności gminnej
podjęli kilka ważnych uchwał, m.in.
o przystąpieniu do Gminnego Programu Rewitalizacji, o zmianach
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Starym
Sączu oraz w Moszczenicy, o nowej
sieci szkół.
Przed rozpoczęciem obrad przewodnicząca Ewa Zielińska przedstawiła nowego sołtysa Gabonia,
którym została Halina Dara. W zwyczajowym sprawozdaniu za okres
międzysesyjny, tradycyjnie w formie
elektronicznej prezentacji, burmistrz
Jacek Lelek mówił m.in. o wnioskach
na dofinansowanie inwestycji gminnych: ścieżek rowerowych na Miejskiej Górze, parkingu „Park&Ride”
(parkuj i jedź), kolejnych odcinków
kanalizacji, o starosądeckim fragmencie europejskiej sieci szlaków
rowerowych „EuroVelo”, o kontraktach finalizujących zakup gruntów

Wydawca:
Centrum Kultury i Sztuki
im. Ady Sari w Starym Sączu
33-340 Stary Sącz, Rynek 5
tel. 18 4461641
e-mail: kurier@stary.sacz.pl
NAKŁAD: 1.500 ezgemplarzy
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na strefę aktywności gospodarczej
w Starym Sączu (łącznie obejmującej 5,5 ha), o planowanej przebudowie skrzyżowania przy drodze powiatowej w Barcicach na Podsapieńcu
– do Przysietnicy, o źródłach energii oraz gospodarce niskoemisyjnej
i wnioskach na dofinansowanie wymiany pieców, o zamiarach budowy
sal gimnastycznych przy obiektach
szkół w Gaboniu i Moszczenicy.
Na sesji procedowano w sprawach: zmian uchwały budżetowej
Gminy Stary Sącz na 2017 r. i wieloletniej prognozy finansowej na lata
2017–2035; w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego wprowadzonego ustawą
Prawo oświatowe oraz zmian statutu Zespołu Obsługi Finansowo–Administracyjnej Szkół w Starym Sączu
(wszystkie szkoły, dla których organem założycielskim i prowadzącym
jest Gmina Stary Sącz będą uczyć
w systemie 8–klas.); w sprawie przy-
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stąpienia do opracowania Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Stary
Sącz na lata 2016–2020; w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Sącz w roku 2017;
w sprawie określenia wysokości oraz
szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie oraz
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – pomoc
rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne
usamodzielnienie, zasiłki okresowe
i celowe; w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasto Stary Sącz Plan Nr 1” określonego jako „Miasto
Stary Sącz – Plan Nr 1b”, ostatnio
zmienionym w kwietniu 2013 r. oraz
zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Moszczenica Niżna”, ostatnio zmienionego we wrześniu 2014 r.
Wszystkie uchwały dostępne są
w Biurze Rady Miejskiej, a informacja o podjętych uchwałach i ich treść,
po uprawomocnieniu, publikowane
odrębnie w Biuletynie Informacji Publicznej (Uchwały Rady Miejskiej…).
Na lutowej sesji w Starym Sączu
gościli: senator RP Stanisław Kogut,
radny sejmiku małopolskiego Stanisław Pasoń, radni powiatowi Jan Gomółka (wiceprzewodniczący rady)
i Wojciech Nalepa.
Natomiast na styczniowej, XXX sesji Rady Miejskiej najważniejszym
omawianym tematem była sprawa rewitalizacji przestrzeni regionalnej. Bardzo ważną uchwałą przyjętą przez radę była kwestia zmian

Liczba, która cieszy

52 715.51 zł
Taką rekordową sumę pieniędzy zebrał w tym roku sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Starym
Sączu.

INFORMACJE
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Rada upoważniła burmistrza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy. Chodzi o pożyczkę na budowę kanalizacji.
W sprawozdaniu burmistrz Jacek
Lelek podkreślił, że przygotowywane są bardzo ważne wnioski o dofinansowanie. Jeden dotyczy dalszego
kanalizowania gminy i dofinansowania na ten cel z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Będzie to rekordowa wysokość dotacji, jeśli chodzi o Stary Sącz
– zauważył burmistrz – Staramy się o kwotę około 30 mln zł. Drugi wniosek
przygotowywany wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym
dotyczy Park&Ride.
Burmistrz podkreślił również, że najistotniejszym w tym momencie zadaniem, które stoi przed samorządem jest dostosowanie sieci szkół do nowej
ustawy „oświatowej”. Temu będą poświęcone najbliższe prace rady i urzędu
w najbliższym czasie. Najprawdopodobniej w Starym Sączu będą funkcjonowały dwie szkoły podstawowe – tak jak przed reformą, ale w nowej rzeczywistości demograficznej. Do końca marca plany organizacyjne muszą być
zatwierdzone.
Rada podjęła również uchwałę w sprawie zmiany obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz. Wynikało to ze zmiany wytycznych Urzędu Marszałkowskiego (Zarząd Województwa Małopolskiego zarządza programem rewitalizacji). Chcąc wykluczyć ewentualne nieścisłości,
samorząd dokonał korekty w granicach obszaru zdegradowanego i powtórzył
konsultacje społeczne. Przypomnijmy, że to bardzo istotna uchwała, która po
przyjęciu Gminnego Planu Rewitalizacji otworzy drogę do kolejnych pieniędzy
zewnętrznych dla gminy. Pozytywna ocena Gminnego Programu Rewitalizacji
przez Zarząd Województwa pozwoli na wpisanie takiego dokumentu do „Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego”. Umieszczenie programu w tym wykazie daje podstawę do ubiegania się przez gminę
o wsparcie konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do gminnego programu rewitalizacji z środków RPO WM w ramach 11 osi priorytetowej „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej”. Na wsparcie projektów rewitalizacyjnych przeznaczono aż 170 mln euro ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
Kolejne uchwały dotyczyły zarządzenia burmistrza w sprawie wyborów sołtysa Gabonia oraz uzupełnienia Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Ochrony Środowiska. (red)

W Gaboniu będzie rządzić pani sołtys – Halina Dara

FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI

H

alina Dara, działaczka Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi
Gaboń, wygrała wybory na sołtysa
w Gaboniu.
Wybory cieszyły się dużym zainteresowaniem. W głosowaniu tajnym wzięło
udział 156 uprawnionych do głosowania. Oddano tylko jeden głos nieważny.
Halina Dara otrzymała 92 głosy. Drugim kandydatem do sołtysowania był
Jan Świtecki, który zdobył zaufanie 63
wyborców. Prócz wyżej wymienionych
kandydatów mieszkańcy zgłosili jeszcze Marcina Pawlika i Macieja Garbacza,
którzy jednak nie wyrazili zgody na kandydowanie.
Halina Dara jest znana z aktywnej działalności w Stowarzyszeniu na rzecz
Rozwoju Wsi Gaboń. Jest także prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Diecezji Tarnowskiej, oddział w Gaboniu. Na co dzień pracuje w Bibliotece
w Gołkowicach Górnych. (red)

Wysokie miejsce
Starego Sącza
34. miejsce naszego samorządu
w kategorii gmin miejsko-wiejskich i miejskich. W tej kategorii
mamy w Polsce 857 samorządów
(bez 66 miast na prawach powiatu, dla których utworzono osobną
kategorię).
Ogólnopolski Ranking Powiatów i
Gmin prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego
uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem,
zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Zwycięstwo danego samorządu wiąże się
z przyznaniem tytułu "Dobry Polski
Samorząd".
Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek
samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców;
powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu;
gminy miejskie i miejsko-wiejskie
oraz gminy wiejskie.
Ranking trwa przez cały rok. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów
ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych, takich jak: działania
proinwestycyjne i prorozwojowe;
rozwiązania poprawiające jakość
obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa
informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja
rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki
rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych;
współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. (red)
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Spotkanie opłatkowe miast papieskich
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Burmistrz Jacek Lelek i zastępca
burmistrza Kazimierz Gizicki wzięli
udział w corocznym spotkaniu Opłatkowym Prezydentów, Burmistrzów
i Wójtów Miast i Miejscowości Papieskich. Włodarze miast i miejscowości, które w trakcie swojego pontyfikatu odwiedził św. Jan Paweł II
spotkali się w Warszawie już po raz
piętnasty.
Tegoroczne spotkanie w sali plenarnej Konferencji Episkopatu Polski rozpoczął ks. bp Artur Miziński – Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu
Polski. Słowo do samorządowców wygłosił również Ks. Kard. Kazimierz
Nycz, który uroczyście w obecności
przybyłych gości powitał Ks. Dariusza
Kowalczyka – nowego Przewodniczącego Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Podczas spotkania odbyła się dyskusja panelowa zatytułowana „Dzie-

ła miłosierdzia. Współpraca samorządów lokalnych z Kościołem”, której
moderatorem był Szymon Chrostowski
– absolwent Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”. Udział w dyskusji wzięli:
Dorota Krakowska – Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa ds. polityki społecznej, ks. Ryszard Podstołowicz –
Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej,
Edyta Mozyrska – Dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Sportu UM
w Białymstoku oraz Michał Gaweł –
Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej.
Noworoczne życzenia złożyli: bp Marek Mendyk – członek Rady Fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Tadeusz
Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku oraz stypendyści Fundacji –
Aleksandra Krowicka i Bartłomiej Mazan. Całe spotkanie prowadził Tomasz
Reczko – wieloletni stypendysta Fundacji, aktualnie absolwent programu
stypendialnego oraz dziennikarz portalu Aleteia.pl. (red)

A to ciekawe...

Pięciu chętnych
Pięć ofert wpłynęło do Urzędu
Miejskiego w Starym Sączu na
przebudowę Ośrodka Zdrowia
w Gołkowicach.
Komisja przetargowa za najkorzystniejszą realizację tej inwestycji
uznała ofertę firmy Remar ze Starego Sącza. Wartość oferty wyniosła
2 mln złotych. Najwyższa proponowana przez oferentów kwota opiewała na 2 091629, 65 zł. Prace budowlane rozpoczną się już w marcu

i potrwają do końca 2017 roku.
(red)

WIZUALIZACJA: UMIG

Prawie 50 uczniów z Gimnazjum
im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu uczestniczyło w projekcie literackim w języku angielskim.
Założenia przedsięwzięcia wsparła emerytowana amerykańska nauczycielka Adele Goldfinger Black
oraz jej syn, Steven Black ze Stanów Zjednoczonych.
Pomysł wykorzystania języków obcych w celu rozbudzania kreatywności i twórczego myślenia wśród
młodzieży został wsparty przez
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, które przekazało niespodzianki dla zdobywców nagród
literackich.
Amerykanie oceniający prace podkreślali ich wysoką wartość merytoryczną: Zaskakuje nas znajomość języka angielskiego, jaką wykazali się
uczniowie, szczególnie biorąc pod
uwagę fakt, iż nie pisali oni w języku
ojczystym. Jako członkowie jury dokładnie przeanalizowaliśmy wszystkie opowiadania, a podjęcie ostatecznej decyzji było niezwykle trudne
ze względu na wysoki poziom umiejętności językowych i literackich zaprezentowany przez uczestników.
Ostatecznie przyznane zostały dwa
wyróżnienia, które zdobyły Ewa Liana
(za pracę poetycką w języku angielskim „Gdybym była płatkiem śniegu...") oraz Kornelia Panajew z kl. IIa,
autorka opowiadania o dobroci okazanej drugiemu człowiekowi, jakim
był nieoczekiwany gość. Trzecie miejsce przyznane zostało Kindze Majerskiej z kl. IIIa za opowiadanie o utracie i ponownym odnalezieniu sensu
życia, a drugie miejsce Katarzynie
Rejowskiej z kl. IIa za historię o samotności i potrzebie bliskości. I miejsce otrzymała Melania Zajączek z kl.
IIIa za wręcz bajkowe opowiadanie
o spełnionych świątecznych marzeniach. (red)

FOT. UMIG

FOT. ARCHIWUM SZKOły

Prace literackie w języku
angielskim

FOT. UMIG

450 tysięcy zł dla Starego Sącza i Lewoczy

Kolejna dobra informacja odnośnie pozyskiwanych przez Urząd
środków zewnętrznych. Lipcowy
Jarmark św. Kingi zostanie sfinansowany w ponad 80% z pieniędzy
unijnych.

Wspólny projekt miast partnerskich
pod nazwą „Wielcy ludzie i ich dziedzictwo – Święta Kinga i Mistrz Paweł
w historii swoich miast” został zatwierdzony do dofinansowania w ramach
projektu „Łączy nas natura i kultura”
Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska–Słowacja
2014–2020.
W ramach projektu zaplanowano Jarmark św. Kingi promujący dziedzictwo
kulturowe Starego Sącza i okolic. Jarmark potrwa dwa dni, a towarzyszyć
mu będą różne wydarzenia i koncerty
artystów regionalnych. Istotną częścią
programu będą historyczny pochód
przez miasto w strojach z epoki, orato-

rium o św. Kindze czy prezentacja prac
dzieci uczestniczących w warsztatach
malarskich. Same warsztaty potrwają
siedem dni, a tematem będzie historia
regionu, św. Kinga i mistrz Paweł. Będzie również okazja do spotkania historyków, którzy porozmawiają podczas
naukowego sympozjum o dziedzictwie
św. Kingi. Lewocza planuje sfinansować z tego projektu odnowę Fontanny Dobroczynności na placu Mistrza
Pawła pochodzącą z 1898 r. – Cieszę
się, że udało się zdobyć pieniądze na
kolejne działania związane z ożywieniem rynku i zaoferować mieszkańcom
i gościom kolejną atrakcję – mówi burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. (red)

Historyczny sztandar
w muzeum
Dawny sztandar Rady Miejskiej w Starym Sączu powiększył zbiory miejscowego Muzeum
Regionalnego.

A to ciekawe...

Pierwszy staż
Szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof.
Józefa Tischnera w Starym Sączu mają za sobą pierwszy
„staż”. Przyglądali się pracy urzędu i dowiedzieli się
jakimi sprawami na co dzień zajmują się
urzędnicy.
Uczniowie spotkali się również z zastępcą burmistrza Kazimierzem Gizickim i sekretarzem Danielem Śmierciakiem, by porozmawiać o zasadach,
na jakich działa urząd i o tym, jakimi
zadaniami się zajmuje: od tych najmniejszych, aż po wielomilionowe inwestycje, które ułatwiają życie czy poprawiają bezpieczeństwo. Dostali też pamiątkowe
dyplomy.
Szkoła jako jedyna w Powiecie Nowosądeckim przystąpiła do programu „Młody Obywatel” zainicjowanego przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundację Banku Go-

spodarstwa Krajowego. Program to nie tylko promowanie
wiedzy na temat społeczności lokalnej, ale także zaangażowanie młodzieży w aktywne działania w swoim najbliższym
środowisku. Uczniowie „Jedynki” w ramach programu wybrali projekt „Poznajemy urząd od podszewki”, z cyklem spotkań z pracownikami Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
Mają już za sobą spotkanie z burmistrzem Jackiem Lelkiem
w jego gabinecie. Odbyły się również: „Ekologiczne
inspiracje” – spotkanie z pracownikiem zajmującym się ochroną środowiska – oraz „Starosądeczanie w urzędzie” – spotkanie z pracownikami Referatu Spraw Obywatelskich,
Administracyjno-Gospodarczych i Ochrony
Środowiska.
W ramach projektu zorganizowano jeszcze spotkania: „Edukacja XXI wieku” - z Barbarą Porębską, dyrektorem Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół, z przewodniczącą
Rady Miejskiej Ewą Zielińską „Poznajemy radnych naszego miasta” i ponownie z burmistrzem Jackiem Lelkiem, tym
razem w szkole. Przed uczniami jeszcze Sesja Rady Uczniów
– oczywiście w sali obrad Urzędu Miejskiego. (red)

FOT. UMIG

FOT. ANDRZEJ RAMS

12 lutego przewodnicząca Rady
Miejskiej w Starym Sączu Ewa Zielińska w asyście burmistrzów i radnych przekazała sztandar z herbem
miasta, na którym widniał biały
orzeł do Muzeum Regionalnego.
Sztandar przeszedł do historii wraz
ze zmianą herbu, w którym teraz
znajduje się św. Kinga. (red)
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EKONOMIA I PIENIĄDZE

Aktywna integracja
Stowarzyszenie LGD „Brama Beskidu” rozpoczęło realizację kolejnego projektu, tym razem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.2 Aktywna Integracja w partnerstwie z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego z Tarnowa, pod nazwą KIS – Nowa Szansa.

P

rojekt skierowany jest do osób, które pragną wprowadzić
zmiany w swoim życiu, zarówno na polu zawodowym jak
i społecznym. KIS – Nowa szansa zakłada kompleksowe
wsparcie dla uczestników, dzięki wprowadzeniu szeregu działań
odnoszących się do stopniowego pokonywania barier. We wstępnym etapie pracy pozbędziemy się barier fizycznych (w szczególności zadbamy o odpowiednią prezencję) i barier psychologicznych
poprzez poradnictwo psychologiczne, a następnie przejdziemy
do nabywania umiejętności praktycznych przy szukaniu pracy.
Uczestnikom Projektu damy możliwość podnoszenia kwalifikacji
zawodowych poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia zawodowe oraz pośrednictwo pracy (zapewniamy możliwość korzystania
z sali informacji zawodowej, dostęp do komputera, warsztaty grupowe lub indywidualne z zakresu pisania CV, nowoczesnych technik poszukiwania pracy itp.). Beneficjentom dajemy możliwość
udziału w spotkaniach w ramach samopomocowych grup wsparcia, które skierowane są na wspólne pokonywanie wszelkich problemów, ale także pozwalają na korzystanie z dóbr społecznych,
jak np. kino, teatr, wizyty w restauracji czy w salonie kosmetycznym. Końcowym efektem może być podjęcie stażu/pracy zawodowej zgodnych z zainteresowaniami uczestnika.
Przedłużający się okres pozostawania bez pracy skutkuje zniechęceniem i zanikiem praktycznych umiejętności poszukiwania pracy, izolacją społeczną, depresją, utratą poczucia własnej
wartości, utratą wiary we własne siły, znacznym obniżeniem prezencji. Dlatego KIS – Nowa szansa zaprasza do wzięcia udziału
w projekcie kobiety i mężczyzn, którzy są osobami bezrobotnymi,
niepełnosprawnymi, o niskich kwalifikacjach zawodowych, nieaktywnych zawodowo oraz wszystkich o niskim stażu pracy (poniżej
5 lat), osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
(wyt. MIiR). Do udziału w projekcie zapraszamy osoby powyżej 50 roku życia, osoby, które czują się bezradne w sprawach życiowych oraz wszystkich korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Osoby, które zostaną uczestnikami projektu mają zagwarantowane bezpłatne szkolenia i staże, a także zwrot kosztów dojazdu na wszystkie rodzaje wsparcia i dużo, dużo więcej. Rekrutacja rozpoczęła się 23 stycznia 2017 r. i ma charakter ciągły. Więcej informacji w siedzibie projektu w Starym Sączu, ul. Kazimierza Wielkiego 2 oraz na stronie www.kisnowaszansa.pl. (red)
Ambitne plany Bramy Beskidu
LGD „Brama Beskidu” jest już po pierwszych naborach
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020. Wnioski składać można było w terminie od
24 listopada do 9 grudnia 2016 r. i mogły dotyczyć one następujących zakresów: – Podejmowanie działalności gospodarczej, – Rozwijanie działalności gospodarczej.
W dniach 22.12.2016 r. i 04.01.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naborów nr 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016,
6/2016. Wyniki przedmiotowej oceny z posiedzenia Rady
można zobaczyć na stronie internetowej www.bramabeskidu.pl. Obecnie Stowarzyszenie jest w trakcie naborów
na projekty dotyczące:
• Inwestycji w poprawę istniejącej i rozwój nowej ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury.
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•

Inwestycji w poprawę istniejącej i rozwój nowej ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury.
• Ochrony i udostępniania dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego obszaru.
W najbliższym czasie LGD Brama Beskidu planuje ogłoszenie naborów na projekty grantowe (projekty skierowane szczególnie do organizacji pozarządowych działających
na obszarze LGD). Planowane są także nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej.
Więcej informacji na temat wdrażania LSR, zakresu
wsparcia czy terminów naborów można uzyskać w biurze
LGD Brama Beskidu mieszczącym się pod adresem: Mostki 86, 33-340 Stary Sącz, pod nr tel.: 18 547 66 80, na
stronie internetowej oraz portalu facebook.pl.
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i doradztwo,
a także na spotkania informacyjne oraz szkolenia organizowane przez pracowników LGD Brama Beskidu. (red)

Kolejna szansa na wymianę pieca
Stary Sącz znów sięga po pieniądze dla mieszkańców. Wystartowała druga
edycja Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Zapraszamy do składania deklaracji dotyczących wymiany pieca i skorzystania z dofinansowania.
Burmistrz Starego Sącza zaprasza do składania deklaracji przez osoby zainteresowane przystąpieniem do drugiej edycji programu dofinansowania modernizacji
istniejących kotłowni węglowych na terenie gminy Stary Sącz z Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). W pierwszej, jesiennej, edycji tego programu udało
się wymienić 69 pieców. W drugiej edycji Gmina Stary Sącz wspiera mieszkańców
w walce o czyste powietrze poprzez dalszą wymianę pieców oraz modernizację
kotłowni. Obie inicjatywy są finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wielkości dofinansowania wynosi 60%.
Realizacja Programu PONE polegać będzie, tak jak poprzednio, na wymianie
starych i nieefektywnych pieców węglowych w domach mieszkańców Gminy Stary Sącz na kotły nowoczesne i ekologiczne o wysokiej sprawności. Udział środków
i zakres modernizacji zależy od zainteresowania mieszkańców oraz od pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie.
Mieszkańcy mogą liczyć na dofinansowanie w kwocie do 7 500 zł przy wymianie
starego kotła na kocioł gazowy kondensacyjny oraz w kwocie do 4 500 zł przy wymianie na kocioł węglowy spełniający odpowiednie normy. Dofinansowanie może
objąć: demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła, zakup i montaż niezbędnej armatury, w skład której wchodzi: czopuch, pompa niezbędna do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój-/czwórdrogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, w tym
montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła i wkład kominowy (tylko w przypadku kotłów gazowych) oraz koszt wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztu grzejnika.
Założenia:
• Dotychczasowy kocioł węglowy musi być trwale zlikwidowany.
• Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.
• Kotły powinny spełniać wymagania Ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą
2009/125/EC.
• Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt, nie
kwalifikuje się do dofinansowania w ramach tego programu.
Deklaracje osób zainteresowanych programem będą przyjmowane do dnia 3
marca 2017 r. na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Starego Sącza oraz w pokoju nr 11 w godzinach pracy. Podpisane i zeskanowane deklaracje można wysyłać
również w wersji elektronicznej na adres: gmina@stary.sacz.pl (i/lub: kkadziolka@
um.stary.sacz.pl). Więcej informacji można uzyskać u Eko-doradcy w Referacie
Ochrony Środowiska, tel. 18 446 02 70 wew. 128 (lub wew. 148). (red)

SONDA
Jaka jest jakość powietrza
w Starym Sączu?
1. Mieczysław z Cyganowic: Na powietrze nie ma co narzekać. Dawno
u nas smogu nie było. Zimą też da
się oddychać. Jak jest wiatr z południa, to jest w porządku. U nas
w Cyganowicach ratują nas ryterskie wiatry. Ale mieszkańcy Starego Sącza na pewno mają gorzej.
2. Jadwiga spod Prehyby: Bardziej
niż spaliny z pieców przeszkadzają
samoloty, ile one produkują spalin.
Czasami, jak się w nocy obudzę, to
słyszę te huki w powietrzu, tyle ich
lata, a ile spalin. Ktoś powinien się
tym zająć. O smogu ciągle mówią,
a o spalinach z samolotów to ani
słowa.
3. Małgorzata ze Starego Sącza:
Powietrze w Starym Sączu generalnie nie zawsze jest czyste, zależy od pory dnia. Częściej nasi
ludzie narzekają na powietrze wiosną lub na jesień. Powietrze nie
jest lepsze niż kiedyś, ale też nie
jest gorsze. W centrum nie odczuwa się smogu, tutaj przeważnie są
sklepy i lokale do wynajęcia. Na
Rynku jest jeszcze jeden dom, który mocno zanieczyszcza powietrze.
Być może uda się tam również kiedyś wymienić piec. Generalnie
w Starym Sączu nie ma wielu trucicieli, ale ci co są, mocno dają się
we znaki. W Nowym Sączu czy Krakowie na pewno jest dużo gorzej.
(WW)

Małopolska walczy ze smogiem

FOT. Wojciech Waliszewski

nalnego programu operacyjnego. Samorząd starosądecki chce pozyskać
na ten cel 2,5 mln złotych.

M

ałopolska walczy ze smogiem.
Do poprawy jakości powietrza
w całym województwie zostaną wykorzystane fundusze unijne z regio-

Ponad 26,5 tys. starych i nieekologicznych kotłów zostanie wymienionych w Małopolsce w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy. Zastąpią je
spełniające wszelkie normy ekologiczne piece na węgiel, gaz lub biomasę
czy OZE. Właśnie zakończył się nabór
wniosków w dwóch konkursach, w których do podziału jest prawie 220 mln
zł. O dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014–2020 ubiega

się ponad 100 lokalnych samorządów
z naszego regionu, w tym samorząd
starosądecki.
Środki ostatecznie trafią do mieszkańców Małopolski – właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych, chcących zlikwidować swój stary piec
i zastąpić go piecem na biomasę lub
paliwa gazowe, nowoczesnym piecem
węglowym, źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii lub
podłączyć się do sieci ciepłowniczej.
Warunkiem jest wcześniejsze przeprowadzenie audytu energetycznego oraz
termomodernizacji budynku, w którym
piec będzie zainstalowany. (WW)
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Z KART HISTORII

Stary Sącz w XIV wieku
Wiele publikacji o Starym Sączu wydanych zostało w ubiegłych wiekach. Niektóre były monografiami,
a inne w części rozdziałów traktowały o starosądeckich dziejach.
Paweł Glugla

W

artościową edycją była książka autorstwa H. Langerówny, p.t. System obronny doliny Dunajca
w XIX w., wydana w 1929 r. w Krakowie. W tejże
publikacji pojawia się oprócz interesujących grodów naddunajeckich również Stary Sącz i jego okolice. Znajdziemy też w niej wyjaśnienie powstania Nowego Sącza. Oto
interesujący fragment owego dzieła dotyczący Starego Sącza.
Pierwszy raz spotykamy się z godnością kasztelana sądeckiego pod r. 1224. Kasztelania zawdzięczała swoje stanowisko położeniu, które czyniło z niej warownię graniczną i klucz
do zapanowania nad ziemiami rozciągniętymi w stronę Krakowa. Nie wiadomo tylko, czy gród pierwotnie był w Naszacowicach czy też miały one znaczenie jedynie dla epoki grodziskowej. Żurowski daje zestawienie wszystkich stanowisk
wykopaliskowych i grodziskowych w tym okresie. Z rozmieszczenia miejscowości na mapie wynika, że osadnictwo posuwało się od najdawniejszych czasów lewym brzegiem Dunajca,
dążąc w te strony od Wiślicy i prastarego terenu osadniczego rzeki Nidy i Nidzicy. Osady docierały aż do Szczawnicy tj.
do góry Jarmuty, szczególnie jednak silnie zwarły się w dolinie
rzeki Łososiny i średniego biegu Dunajca. Na obszar ten przypada 21 stanowisk wykopaliskowych, a w nich 7 placówek
grodziskowych. Po jednej w Maszkowicach, Naszacowicach,
po dwie w Podegrodziu i Marcinkowicach, jedna w Chełmcu.
W Starym Sączu nie było grodziska, była tylko osada zaraz
opodal w Lipiu. Żurowski powiada: »rzecz szczególna, że z nad
tego dopływu (Popradu) stanowiącego właściwą w tych stronach drogę ku południu nie posiadamy dotychczas żadnego
innego stanowiska przedhistorycznego«. Kwestię tę można
by wszakże wyjaśnić następująco: osadnictwo posuwało się
od północy, a nie od południa. Poprad komunikował wówczas
z obszarem równie pustym po stronie węgierskiej jak i polskiej
i nie miał możności ściągać osadników, którzy zasiedlili Spisz
dopiero w XIII i XIV wieku.
To było równocześnie przyczyną, że siedzib nie ubezpieczano od południa ani nad Popradem, ale od północy i to na
lewym brzegu Dunajca. Widocznie zwrócone były przeciwko
tym, którzy zdążali tą samą drogą co pierwsi osadnicy i zagrażali ich dobytkowi. Aby się więc im przeciwstawić, co silniejsza
osada budowała grodziska, które dlatego bez żadnego planu
są rozmieszczone i nieraz skupione po kilka w jednym miejscu. Grodziska te wyzyskiwały, podobnie jak później grody,
większe wzniesienia terenu, zakręty rzeczne, położenie bronione z kilku stron przez naturę, natomiast nie wiadomo czy
zakładane były w lesie, ponieważ dzisiejszy stan leśny mógł
już wyróść na dawnych wałach, były otoczone wałem z ubitej
ziemi odwiedzione rowem itd. Nie stoją one jednak w żadnym
związku z późniejszymi stanowiskami grodowymi, które na tej
przestrzeni musiały odmiennie niż grodziska się ustosunkować. Konkluzja powyższa rozświetla fakt, dlaczego na obszarze Starego Sącza, mimo zabytków wykopaliskowych, śladów
grodziskowych nie znajdujemy. Sącz — gród, należał już do
czasów historycznych. Dziś po badaniach Żurowskiego sprawa ta przedstawia się zupełnie jasno. Gród był zwrócony, przeciwnie jak wszystkie grodziska, na południe i zamykał rzeczywiście popradową drogę z chwilą, gdy Polska weszła w epokę
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dziejową. Wówczas dopiero, najwcześniej od Bolesława Chrobrego zrodziła się potrzeba, łącznie z rozwijającymi się stosunkami polsko-węgierskiemi, zwrócenia uwagi na granicę
południową. Czy używano jeszcze czas jakiś starej pozycji
w Naszacowicach czy też bezpośrednio stanął gród nowy, nie
wiadomo. Z początkiem XIII wieku Naszacowice należą w każdym razie do kasztelani sądeckiej, która co najmniej z końcem XII wieku musiała już tutaj gród posiadać a równocześnie
Naszacowice straciły swoje znaczenie. Gród sądecki umieszczony był w widłach Dunajca i Popradu, które tworzyły naturalny czynnik jego obrony. Zamek wznosił się na pagórku 321 m
wysokości ale tylko 12 m wynoszącym się nad poziom rzeki.
Wzgórze to stanowiło ostatnią kończynę podchodzącego tutaj
pasma leśnego, od którego oddzielał je potok Moszczyński,
obok naturalnej obronności posiadał oczywiście wały i rowy.
Od r. 1257 Sącz przeszedł w ręce królowej Kingi, chociaż prawo państwowego patronatu nadal obowiązywało »in qua terra... nihil aliud iuris relinquimus, nisi ius in solatium praefatae
nostrae coniugis predilectae tuicionis, defensionis et conservationis, ut gratiosa domina.... quoad vivit aut post obitum
suum, terram memoratam alterius gentis non aplicet populo etc.«.
Kinga, fundując klasztor, oddała Sącz Klaryskom ale już
Leszek Czarny postanowił objąć na powrót gród na rzecz
państwa. Dokument mówi wprawdzie tylko o pertraktacjach
w tym celu, ale Wacław Czeski, wynagradzając zakonowi
szkody w roku 1298 za przeniesienie miasta, wspomina tylko
»oppidum seu locum forensem....«.
Rzecz musiała więc być załatwiona, bo nie wymienia kasztelanii. Od roku 1292 stracił Stary Sącz dawne znaczenie a na
jego miejsce wyrósł Sącz Nowy.
W dokumencie z 1298 roku Wacław powiada, że miejsce
to wydawało mu się bardziej stosowne »propter necessitatem
defensionis terrae nostrae cracoviensis«; wybór padł na Kamienicę, strategicznie więcej jeszcze ważną niż Stary Sącz.
Pozycja nowosądecka mianowicie zamierzała stawić czoło napadowi od strony doliny Dunajca, Popradu, Kamienicy
i miasta Grybowa, równocześnie. Podczas gdy Stary Sącz zabezpieczał tylko dwie pierwsze doliny, ona zamykała szczególnie zagrożoną od Bardejowa drogę grybowską, dotąd zupełnie otwartą i przejście wprawdzie drugorzędne, ale też
uczęszczane przez Tylicz. Sam zamek otrzymywał naturalne
umocnienie w ramionach rzek Dunajca i Kamienicy. Zamek
spalił się w roku 1768, ale jakąś część baszty i muru można
jeszcze odróżnić na budynkach koszarowych i składzie mundurów urządzonym tu przez Austriaków.
Z mostu pod zamkiem, który istniał już w średnich wiekach
otwiera się prześliczny widok na Stary Sącz i dolinę Dunajca.
Tyle Helena Langerówna. Przed wiekami obawiano się najazdów, wielkich napadów na grody zlokalizowane w okolicach
wielkich rzek. Szczególnie na południu Polski. Nie dysponowano wówczas radarami, nawigacjami i nowoczesną bronią.
A obce wojska w ubiegłych wiekach nie szczędziły Polski
i Polaków.

Bibliografia: H. Langerówna, System obronny doliny Dunajca w XIX w.,
Kraków 1929, s. 37–39.

Rok świętej Kingi
725 lat temu, dnia 24 lipca 1292 zmarła w klasztorze sióstr klarysek w Starym Sączu królewna węgierska, księżna krakowska i sandomierska, wdowa po Bolesławie Wstydliwym, Pani Sądecka, fundatorka
klasztoru w Starym Sączu i na końcu klaryska – Kinga. W roku śmierci założycielki i patronki Starego
Sącza Wacław II wydaje dopiero akt lokacyjny dla Nowego Sącza.

J

ednak to nie ta data była głównym
powodem, dla którego Rada Miejska w Starym Sączu 11 stycznia tego
roku ogłosiła stosowną uchwałą, że
rok 2017 będzie rokiem św. Kingi. –
Żywa pamięć o zmianie herbu, papieskim dekrecie uznającym oficjalnie
św. Kingę patronką Starego Sącza,
poświęceniu nowego sztandaru gminy z wizerunkiem św. Kingi i przekazaniu go nam przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej sprawia, że ten
rok będzie dobrym czasem na promowanie życia i dzieła św. Kingi, jej
dziedzictwa, jej wpływu na kształt Sądecczyzny, na promowanie naszego
miasta. – mówił podczas sesji Rady
Miejskiej Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Dlatego też coroczne uroczystości odpustowe ku czci św. Kingi będą rozszerzone o część świecką,
czyli Jarmark św. Kingi zaplanowany na lipcowy weekend 22–23 lipca.
W ramach tej imprezy zaplanowano
m.in. turniej rycerski o pierścień św.
Kingi, warsztaty malarskie, jarmark,
sympozjum naukowe dotyczące patronki Starego Sącza, wykonanie oratorium o św. Kindze i koncert gwiazdy.
Prócz tego przez cały rok planowane
są wystawy, konkursy i spotkania poświęcone św. Kindze.
W kwietniu Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu organizuje dla gimnazjalistów konkurs wiedzy o życiu i kulcie
św. Kingi. W ramach Małopolskiego

Święta Samorządowców (26 maja)
odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony św. Kindze, a nasza biblioteka zaprezentuje wystawę pt Święta Kinga, Pani Starego Sącza w 725
rocznicę śmierci. Na przełomie maja
lub czerwca uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zajmą się legendami i baśniami o św. Kindze.
W czerwcu harcerze z 5 NDH Sokoły poszukiwać będą pierścienia św.
Kingi, a we wrześniu Stowarzyszenie Czcicieli św. Kingi ruszy szlakiem
swojej patronki.

Św. Kinga wnosi wielkie bogactwo
do kultury polskiej i do kultury europejskiej. Stary Sącz, społeczność
starosądecka ze względu na życie
i dzieło księżnej krakowskiej i sandomierskiej, są szczególnie zobowiązane do wdzięczności i pamięci o św.
Kindze. To tutaj wypełniała swoje
życiowe zadanie i powołanie i tutaj
zmarła, jako Klaryska w opinii świętości, położywszy wcześniej ogromne zasługi dla rozwoju miasta i całej
Sądecczyzny. Św. Kinga od wieków
wywierała wpływ na życie miasta.
Tak jest do dzisiaj, a ubiegłoroczne
wydarzenia dobitnie to potwierdziły.
19 czerwca 2016 roku Święta Kinga stała się oficjalną patronką miasta. Dekret o ustanowieniu św. Kingi patronką wydany 6 stycznia 2016
r. przez Watykan został przekazany
władzom Starego Sącza przez Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża. To
dzięki św. Kindze do Starego Sącza
pielgrzymował św. Jan Paweł II, to
pośrednio dzięki św. Kindze w ubiegłym roku w Starym Sączu miał miejsce Diecezjalny Dzień Wspólnoty
w ramach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Również oficjalna
wizyta w Starym Sączu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, pomnego ogromu tradycji i wartości jakie niesie przesłanie
św. Kingi, była mocno naznaczona
obecnością naszej Patronki. Św. Kinga jednoczy, daje nam siłę i energię
do budowania jedności na poziomie
samorządowym, na poziomie lokalnym. W swoim życiu miłość do Boga
realizowała między innymi poprzez
dbałość o wzrost gospodarczy i poprawę bytu mieszkańców powierzonych sobie ziem i dla nas – samorządowców – jest wzorcem do działania
i postępowania. Św. Kinga to wielka
tradycja wpisana w polskie chrześcijaństwo, wpisuje Stary Sącz w historię polskiej tożsamości. Jesteśmy jej
winni wdzięczność i pamięć, dlatego
proponuję, by rok 2017, w 725 rocznicę jej śmierci, ogłosić rokiem św.
Kingi. (RKA)

Fot. K. SITKOWSKI KPRP

Uzasadnienie do uchwały
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TEMAT WYDANIA

5 lat burmistrzowania
Rozmowa z burmistrzem Starego Sącza, Jackiem Lelkiem.
WOJCIECH WALISZEWSKI

Mija 5 lat odkąd objął Pan urząd
burmistrza w Starym Sączu. W ciągu tego czasu na nowe inwestycje Gmina przeznaczyła rekordową sumę 180 milionów złotych.
Skąd pozyskano środki i na co je
wydano?
Rzeczywiście tyle zainwestowano
w Gminie środków publicznych, korzystając oczywiście z różnych źródeł
finansowania zewnętrznego. W dużym skrócie mogę powiedzieć, że
w tym czasie na terenie Gminy Stary Sącz wybudowano 80 km kanalizacji, 24 km wodociągu, wyremontowano lub wybudowano 41 km dróg, 16
km chodników, 5 km ścieżek rowerowych. Oddaliśmy do użytkowania 13
boisk, 15 placów zabaw, 3 biblioteki,
2 ośrodki Kultury oraz 5 wyremontowanych remiz OSP.
Większość tych pieniędzy to środki
pozyskane z Unii Europejskiej (blisko
110 mln), ministerialne (30 mln) i własne (40 mln). Sami to zadanie musielibyśmy realizować kilka dziesięcioleci.
Duże pieniądze wydaliśmy na drogi. To jeden z naszych priorytetów.
Sam kompleksowy remont ul. Węgierskiej kosztował 6 mln złotych.
Kompleksowy bo obejmujący nawierzchnię, ścieżkę rowerową, chodnik, odwodnienie i energooszczędne
oświetlenie.

Podobnie kompleksowo podchodzimy do samorządu. Drogi są ważne,
może najważniejsze, ale ostatnie lata
to dwie istotne inwestycje rekreacyjno-turystyczne. 60 tys. osób korzystających z odpoczynku na naszych
stawach to dowód, że to był strzał
w dziesiątkę. Podobnie jest z bardzo popularną i sławną w całej Polsce platformą widokową w Woli Kroguleckiej, którą odwiedziło już 30
tys. osób. Ołtarz papieski corocznie odwiedza blisko 200 tys. osób.
To są magnesy, które przyciągają do
nas ludzi. Czyli mamy już dobrą drogę, którą możemy dojechać nie tylko
do szkoły i pracy, ale odpocząć nad
czystym dzięki inwestycjom kanalizacyjnym stawem, albo do nowoczesnej i dobrze wyposażonej biblioteki.
Placówek w Barcicach i Gołkowicach
zazdroszczą nam nawet odwiedzający nas samorządowcy z zagranicy.
A przecież powstaje jeszcze biblioteka przy ul. Mickiewicza, która ma
być wisienką na torcie naszej sieci
bibliotek. Nie zapominajmy też o placach zabaw, boiskach, siłowniach zewnętrznych, ścieżkach rowerowych.
Wyremontowaną, bezpieczną drogą
dojedziemy do pracy… No właśnie,
Stary Sącz jest przyjazny dla mieszkańców, a dla inwestorów?

LIS
fot. WOJCIECH WA
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Oczywiście i będzie atrakcyjny coraz bardziej. Nie jest tajemnicą, że
rozwój nie może opierać się tylko na
pieniądzach z zewnątrz. Bardzo ważne jest dla mnie, by nasz Stary Sącz,
przy całej swojej niewątpliwej atrak-

LIS
fot. WOJCIECH WA

ZEWSKI

cyjności turystycznej i historycznej, był miejscem przychylnym przedsiębiorcom, gdzie będzie można rozwijać firmy, inwestować, płacić podatki, zatrudniać. W tym
kierunku powoli idziemy. Dlatego zmieniamy plan zagospodarowania przestrzennego i kupiliśmy grunt. Mamy
to szczęście, że warunki pozwalają na stworzenie takiej
strefy. Takie strefy zwiększają atrakcyjność inwestycyjną
regionu, rozwijają przedsiębiorczość i kreują nowe miejsca pracy. Gminy, dostrzegając pozytywne efekty działania takich stref, scalają nowe tereny, budują infrastrukturę techniczną, a także zmieniają przeznaczenie terenu
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
To konieczny kierunek, by samorządy się rozwijały i były
silne. Strefa Aktywności Gospodarczej w części w ramach
Krakowskiego Parku Technologicznego będzie naszym
katalizatorem rozwoju.
Oprócz twardych inwestycji dużą wagę przywiązuje
Pan do działań społecznych i samoorganizacji mieszkańców. Jak Pan ocenia aktywność społeczną Starosądeczan i co udało się w tym zakresie osiągnąć?
Jestem bardzo zadowolony z odzewu, z jakim spotyka się budżet obywatelski, jak wydawane są pieniądze
z budżetu sołeckiego. Gratuluję inicjatywy i pomysłów.
To świadczy o tym, że w mieszkańcach dużo jest chęci
działania, chęci rozmowy o tym. jak ma wyglądać gmina,
że jest wiele odpowiedzialności. A nasz sposób realizowania budżetu obywatelskiego jest doceniany i naśladowany. Uważam też, że z naszej strony jest odpowiedź na
aktywność mieszkańców w różnych organizacjach pozarządowych. Obejmujemy patronatem, wspieramy, również
finansowo wiele mniejszych i większych inicjatyw społecznych i pomysłów. W ostatnich latach powstało 9 nowych
stowarzyszeń w Starym Sączu, Barcicach, Gołkowicach,
Przysietnicy, Gaboniu, Popowicach, Myślcu, Mostkach i
Skrudzinie. Mieszkańcy są naszymi partnerami w budowie – jak by to ująć – po prostu lepszego Starego Sącza.
Staramy się wychodzić naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom. Trudno tu faworyzować jakieś organizacje. Musiałbym wymienić je wszystkie, bo każda jest wielką wartością społeczną. Dla mnie każda najmniejsza inicjatywa
jest warta zainteresowania. Prężnie działają kluby sportowe, z dużym odzewem spotkał się program „kultura w sołectwach” realizowany przez CKiS im. Ady Sari. W Starym
Sączu się dzieje...

LIS
fot. WOJCIECH WA

ZEWSKI

Ostatnio dużo się mówi o ochronie przyrody. Jakim powietrzem oddychają Starosądeczanie i co można w tym
zakresie zrealizować?
W tym momencie realizujemy dwa programy wymiany starych pieców w ramach dopłat z Programu Ochrony Niskiej Emisji i Regionalnego Programu Operacyjnego.
Pierwszy etap PONE już przeprowadziliśmy w ubiegłym
roku. Udało się wymienić około 70 pieców w większości
na kotły gazowe. Programy cieszą się dużym zainteresowaniem. Prawie 400 osób złożyło już deklaracje uczestnictwa w programie. Pojawi się też dofinansowanie z zakresu odnawialnych źródeł energii: fotowoltaiki i pomp
ciepła. Zachęcam do składania deklaracji.
W ochronę środowiska wpisują się przecież również
wielkie inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji,
temu służy projekt parkingu i miejsca przesiadkowego
typu Park&Ride przy ul. Pod ogrodami, czy nawet projekt
oryginalnej ścieżki ekologicznej na niezagospodarowanej
części stawów.
Po to, by żyło się zdrowiej, ale mamy też najzwyczajniej
obowiązek zostawić czyste środowisko przyszłym pokoleniom. Stajemy się moim zdaniem coraz atrakcyjniejsi
jako miejsce do mieszkania, spędzania wolnego czasu.
Wszystkie rozwiązania proekologiczne, krok po kroku czynią nasze miasto, gminę bardziej przyjaznym. W dalszym
ciągu Stary Sącz jest kanalizowany, ale to inwestycja rozłożona na lata. Przygotowujemy się do kanalizacji osiedla
Zachód, Gołkowic Dolnych i Moszczenicy Niżnej.
Jak widziałby Pan Gminę Stary Sącz za następne 5 lat,
w roku 2022?
To dość krótka perspektywa, ale… już teraz Gmina ma
przygotowane projekty i będziemy się starać o pozyskanie
ponad 200 mln złotych dotacji z funduszy europejskich
na lata 2016–2022. Moja wizja Starego Sącza to tętniąca inicjatywami, inwestycjami, rozwijająca się strefa gospodarcza, stwarzająca miejsca pracy i kipiące życiem
historyczne centrum z bogatą ofertą kulturalną plus szeroka propozycja aktywnego spędzania czasu, a wszystko w czystym i przyjaznym środowisku. Stary Sącz będzie
kuszącą propozycją na spędzenie weekendu. Miejscem,
gdzie wszyscy chcą przyjechać, a co drugi chce zostać.
Stary Sącz to nie tylko miasto. Cała gmina ma być miejscem dobrym do pracy, edukacji i wypoczynku.
Dziękuję za rozmowę.

ŃS
fot. RAFA Ł KAMIE
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STAROSĄDECZANIE

Fraszkoterapia po starosądecku
Fraszka (z włoskiego frasca – gałązka), to inaczej drobnostka, drobiazg, krótki utwór wierszowany, o
różnorodnej tematyce i charakterze, zakończony puentą. Swojego satyryka i fraszkopisarza mają liczące się miasta, ma go również Stary Sącz.

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

WOJCIECH WALISZEWSKI

F

raszkopisarze z
natury są ludźmi dowcipnymi, lubiącymi żartować,
kpić z ludzkich przywar,
a co najważniejsze są ludźmi inteligentnymi, z wyostrzonym zmysłem obserwacji. Fraszka często
uważana jest za najtrudniejszy gatunek poezji, gdyż wymaga bardzo
dobrej znajomości języka ojczystego i umiejętności wykorzystania go
jako tworzywa literackiego. Wymaga dyscypliny i niezwykłej precyzji
słowa, znajomości wieloznaczności słów i frazeologii. Dobra fraszka
musi być zarówno aktualna, jak i ponadczasowa, a swoją oryginalnością
wyrazić przesłanie. Niemal każdy
poeta za punkt honoru stawiał sobie
napisanie kilku fraszek. Wielu z nich
marzących o poetyckiej sławie,
przeszło do historii nie wierszami,
ale właśnie fraszkami, jak choćby
Jan Izydor Sztaudynger czy Stanisław Jerzy Lec. Czytając fraszki pochodzące z różnych epok, łatwo się
przekonać, że przez wszystkie stulecia poruszano w nich te same tematy, przeobrażał się tylko język. Dlatego o wiele łatwiej czyta się fraszki
pisane językiem współczesnym.
14 styczeń – luty 2017

Szczęście z łyżką dziegciu
Starosądecki fraszkopisarz, Włodzimierz Pustułka, jest jak najbardziej współczesnym autorem, współwydawcą swojego pierwszego tomiku
pt. Zapiski na marginesie notatników,
wydanego pod koniec roku 2016,
a który można wypożyczyć w starosądeckiej bibliotece lub u samego
autora. Włodzimierz Pustułka urodził się w Barcicach Dolnych w 1945
roku. Ukończył Liceum Pedagogiczne
w Starym Sączu, a następnie matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1969 roku. Będąc nauczycielem matematyki w II LO w Nowym
Sączu oraz pracując w Studium Nauczycielskim, w Centrum Doskonalenia Nauczycieli i w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli, zainteresował
się informatyką. Już jako informatyk
najpierw w ZNTK w Nowym Sączu,
a następnie w Centrali ZUS, opracował program, który przez 18 lat był
użytkowany we wszystkich jednostkach terenowych ZUS. Na emeryturę
przeszedł w 2010 roku. Swoje refleksje na temat życia i ludzi przelewa od
lat na papier w postaci fraszek, ballad i toastów, w których stara się mówić o otaczającej nas rzeczywistości
w sposób ułatwiający czytelnikom
dostrzeganie w życiu ziarenek szczęścia i drobinek radości, ale również
łyżek dziegciu.

Reporter codzienności
Z relacji przyjaciół oraz kolegów
z pracy dowiadujemy się, że Włodzimierz Pustułka był nieustannym
twórcą utworów satyrycznych. Tworzył je ad hoc, podczas przerw międzylekcyjnych, w czasie konferencji
Rady Pedagogicznej czy w tle różnego typu imprez szkolnych. Skrupulatnie notował swoje fraszki, ballady i toasty – które, mówiąc językiem
młodzieżowym, są swoistimi czasoumilaczami, pamiętanymi jako radosne, dowcipne i zmuszające do
refleksji przerywniki codziennego życia. – Pisałem w całym okresie mojej
pracy zawodowej. Utwory powstawały okazjonalnie i były wykorzystywane na uroczystościach oraz imprezach szkolnych, zakładowych czy
towarzyskich. Nie tworzyłem z myślą o publikowaniu, aczkolwiek kilka moich utworów ukazało się na łamach gazety zakładowej pn. „Głos
ZNTK”, kiedy tam pracowałem. Będąc na emeryturze – za namową
przyjaciół – postanowiłem dokonać
wyboru i opublikować część tej okazjonalnej twórczości – podsumowuje
sam autor Zapisków na marginesie
notatników.
Życie (nie) jest fraszką
I tak oto powstał pierwszy autorski tomik Zapiski na marginesie no-

tatników, w którym można znaleźć
fraszki o różnej tematyce. W rozdziale pt. „Z notatnika szkolnego nauczyciela” możemy przeczytać fraszkę
o uczniach:
Paluszek i główka
Wiedzę mamy w paluszku – mawiają
uczniowie,
Stąd te braki w głowie;
w rozdziale pt. „Życie (nie) jest
fraszką” przeczytamy:
Powiedzonka o pracy
Módl się i pracuj
Inni się wzbogacą;
Komputer i wieszcz
Komputer nie ma wieszcza ducha,
„Precz z mej pamięci”
– Od razu posłucha;
w rozdziale pt. „(P)oszukiwanie
prawdy” znajdziemy:
Wniosek z przemówień rządzących
„Nie powtórzymy s t a r y c h błędów”
czyli jednym słowem.
Będą błędy n o w e.
Paradoks wyborów
Do elit władzy Go przybliżysz,
Gdy na Nim postawisz… krzyżyk.
Krótki rozdział pt. „Wspomnienie PRL” zawiera m.in. fraszkę
o intelektualistach:
Do inteligentów
Dzisiaj, że masz klas wiele, niewiele
się liczy,
Bo najlepiej być w jednej klasie…
robotniczej.
W rozdziałach pt. „Stary Sącz i okolice” oraz „Turystyka. Nie podróżuj
bez toastów” Starosądeczan zainteresuje m.in. toast starosądecki
i nowosądecki:
Toast starosądecki
Wznoszę więc toast lampką czasu,
Który tu się zatrzymał, a zarazem płynie,
Niechaj Stary Sącz w świecie historyczną klasą,
Urodą miasta oraz kobiet słynie

Sposób na absurdy codzienności
Tworzenie i czytanie fraszek Włodzimierz Pustułka uważa za znakomite odreagowanie codziennych
stresów. Jak sam przyznaje: Dzięki
zabarwionym humorystycznie fraszkom łatwiej jest mi nabrać dystansu
do codziennych spraw. Mogę dalej
iść przez życie zamaszystym krokiem, a od czasu do czasu nawet
w podskokach. Dla satyryka fraszki to sposób na poprawę samopoczucia, bo śmiech i pogodny nastrój
mają właściwości terapeutyczne.
Fraszki pozwalają odreagować negatywne emocje, które tak często
nam towarzyszą. Kiedy napotykamy na jakiś przejaw głupoty lub zła
– i nie możemy poradzić sobie z nim
w inny sposób – układajmy na ten
temat fraszki. To skuteczny sposób
na ośmieszanie wszelkich absurdów
codzienności. – Czytajmy lub piszmy fraszki i dzielmy się nimi z innymi ludźmi. Fraszki tworzy samo życie i dlatego warto uwieczniać je na
papierze lub w inny, bardziej nowoczesny sposób. Szczególnie polecam
posyłanie swoich lub innych fraszek
w formie SMS-ów, MMS-ów lub e-maili – zachęca sam autor.
Dziękujemy Włodzimierzowi Pustułce – starosądeckiemu satyrykowi –
za opublikowane Zapiski na marginesie notatników. Dziękujemy również
za dotychczasową współpracę z Kurierem Starosądeckim pod artystycznym pseudonimem Adam Wkość.
Myśli zawarte w tych tekstach wydobywają z codziennego życia ważne szczegóły, które na ogół uchodzą
naszej uwadze. Prosimy zatem o kolejne dzieła, aby każdy dzień rozpoczynał się w Starym Sączu z pogodą
ducha, radością i zdrowym podejściem do samego siebie. A na samo
zakończenie, na jeszcze lepszy humor, publikujemy za zgodą autora
dwie fraszki zabarwione tym razem
doświadczeniem zawodowym:

Toast nowosądecki
Przed laty ponoć Sącz się zestarzał
A że król Wacław był pomysłowy
Za obowiązek swój to uważał
Aby zbudować Sącz całkiem Nowy.

Kobieta i komputer
Niech opiszą to ksiąg pliki,
Niech mistrz gra jak piękną nutę,
Cud natury i techniki
To kobieta i komputer.
Komputer – gdyś jest w potrzebie
Całą pamięć ci poświęci.
Kobieta zaś dając siebie
Oddaje się… bez pamięci.

Wznoszę więc toast puchar trzymając
Niech wszyscy głoszą pijąc łyk ponczu
To najpiękniejsze miasto w kraju,
Po… Starym Sączu.

Nauczycielka informatyki
Jako wzór dokształcania można ją
polecić,
Na każdej lekcji uczy się od dzieci.

IBUK Libra czyli
darmowe e-booki
w starosądeckiej
bibliotece

Każdy czytelnik Biblioteki Publicznej w Starym Sączu może
mieć dostęp do elektronicznych
publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN! Wystarczy
zgłosić się po kod PIN niezbędny do założenia konta na platformie. Dzięki niemu użytkownik
otrzyma całodobowy dostęp do
e-booków z dowolnego miejsca,
także za pomocą urządzeń mobilnych wspieranych przez IOS oraz
Android.
Czytelnicy mogą korzystać z darmowego dostępu do bazy ponad
2000 e-booków. Wśród e-książek
znajdują się publikacje z prawa,
medycyny, nauk społecznych, nauk
ekonomicznych, humanistycznych,
technicznych a także z zakresu literatury faktu, literatury pięknej, literatury dla dzieci i młodzieży, poradniki, słowniki i kompendia.
UWAGA: wszystkie kody PIN aktywne do grudnia 2016, zostały
przedłużone na kolejny rok. Czytelnicy, którzy taki kod PIN otrzymali
nie muszą pobierać nowych. Katalog IBUK Libra dostępny jest stronie: www.libra.ibuk.pl. (red)

Sprostowanie
W ostatnim wydaniu Kuriera Starosądeckiego, w informację dotyczącą
wernisażu wystawy Michała Piotrowskiego wkradł się chochlik dotyczący
samego autora. Michała Piotrowskiego – nauczyciela, artystę fotografika,
absolwenta UMCS w Lublinie, wieloletniego członka Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego – przepraszamy za zaistniałą sytuację
i jednocześnie gratulujemy udanego
wernisażu w Galerii pod Piątką. (WW)
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Wielki sukces Małego Księcia
Owacje na stojąco otrzymali aktorzy, którzy 12 lutego na deskach starosądeckiego Sokoła wystąpili z premierowym spektaklem „Mały Książę”.
Spektakl był niezwykły ponieważ dialogi zostały przygotowane po polsku i po słowacku.

fot. ARCHIWUM TERESY ORTYL

Dejan Petrovic – gwiazda ostatniego festiwalu Pannonica mieszka
w Uzicach w Serbi. Właśnie w tym
mieście swój miesięczny projekt
w listopadzie 2016 roku w ramach
programu Erasmus Plus realizowała Teresa Ortyl, współpracowniczka Centrum Kultury i sztuki im. Ady
Sari w Starym Sączu. Udało jej się
spotkać z serbskim mistrzem trąbki i dowiedzieć, jak wspomina koncert na Pannonice.

Kolejny projekt integracyjny Stowarzyszenia Gniazdo

Okazało się, że Dejan zakochał się
w Pannonice. Przede wszystkim jego
serce podbiła festiwalowa publiczność. Atmosfera wytworzona przed
sceną dała muzykowi niezwykły komfort grania i wprawiła w bardzo miłą
ekscytację. Artysta podkreślał, że publiczność koncertowa, jej obecność
w konkretnym miejscu i czasie oraz
reakcja na to, co się dzieje na scenie
nadają właściwy wymiar pracy muzyka. Dodał, że długo czekał na taki
koncert – na taką publiczność i na
taką żywą relację z widownią.
Kolejnym aspektem, na który zwrócił uwagę była profesjonalna organizacja Festiwalu. Okazuje się, że dla
osób przebywających setki kilometrów, żeby stanąć na scenie i dać popisowy koncert bardzo ważne są takie z pozoru prozaiczne rzeczy jak:
dobre oznaczenie dojazdu do wioski
festiwalowej i miejsca noclegowego, całonocna recepcja, zapewnienie
parkingu czy bezpiecznego miejsca
do złożenia instrumentów muzycznych, odpowiednia ilość gniazdek
elektrycznych w garderobie, łatwa
identyfikacja organizatorów i służb
porządkowych.
Artysta przyznał równocześnie, że
pozostaje w nim pewien niedosyt.
Nie jest to jednak niedosyt wynikający z niespełnienia, ale jest to poczucie pragnienia ponownego spotkania
się w Barcicach na festiwalu Pannonika. (red)
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Na

fot. KINGA BEDNARCZYK - ZBOROWSKA

CKIS u Dejana

scenie wystąpili podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Gniazdo ze Starego Sącza i Domu Dzieci Bożego Miłosierdzia w słowackim Stropkovie. Towarzyszyli
im także uczniowie Szkoły Piotra i Pawła w Stropkovie, Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, Prywatnego Gimnazjum
w Starym Sączu, Zespołu Szkół w Barcicach, Liceum Ogólnokształcącego im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu i Placówki Wsparcia Dziennego ze
Starego Sącza.
– To dla nich wszystkich niezapomniana, wspaniała przygoda i to zarówno
w wymiarze społecznym, jak i międzynarodowym – powiedziała Anna Górz,
która wraz z Wojciechem Laskiem prowadziła wczorajsze wydarzenie. Spektakle podopiecznych „Gniazda” zawsze przyciągają tłumy. Nie inaczej było i tym
razem. Na widowni zasiedli mieszkańcy Starego Sącza oraz goście - konsul
Republiki Słowackiej w Polsce Adrian Kromka, burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek i jego zastępca Kazimierz Gizicki, dyrektor małopolskiego oddziału
PFRON Marta Mordarska, przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Zielińska i radni, ks. proboszcz parafii św. Elżbiety w Starym Sączu Marek Tabor oraz ks.
proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu Marian Ryba. U wszystkich muzyczne przedstawienie wzbudziło dużo emocji, tym bardziej, że ponadczasowe treści zawarte w „Małym Księciu” pozwoliły wykonawcom pokonać
wszelkie bariery i przygotować niezwykle sympatyczne przedstawienie.
– Dziękuję za to, że wspólnie mogliśmy odkryć sekret, iż „dobrze widzi się
tylko sercem” – mówiła na zakończenie Zofia Wcisło, prezes stowarzyszenia
„Gniazdo”.
Artyści wystąpią jeszcze raz – 26 lutego w Domu Kultury w Stropkowie. Burmistrz Jacek Lelek obiecał także, że będzie ich można zobaczyć ponownie
w Starym Sączu – podczas tegorocznej edycji Jarmarku Rzemiosła. Marta
Mordarska zaprosiła natomiast aktorów i twórców przedstawienia w grudniu
do Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, gdzie mogliby się pokazać
podczas Tygodnia Osób Niepełnosprawnych.
Pierwotny scenariusz „Małego Księcia” napisała Barbara Kotarba z Piwnicznej, a rozbudowały go i wyreżyserowały Jolanta Koszkul i Aleksandra Koział.
Nad stroną muzyczną przedstawienia czuwał Marek Kanik. Funkcję tłumacza
w projekcie pełnił Grzegorz Niesporek. W jego realizację zaangażowały się
także: Wioletta Nowak, Maria Tokarczyk, Grażyna Bednarczyk i Maria Kowalczyk. (KB)

Daj serce innym

fot. ARCHIWUM SZKOły

Osiem lat temu Liderzy Promocji Zdrowia z Zespołu Szkół w Barcicach pod
opieką p. Katarzyny Dubiel po raz pierwszy zorganizowali koncert charytatywnym pod hasłem „Daj serce innym”. Nikt wtedy nie przypuszczał, że tym
niezwykłym przedsięwzięciem zapoczątkowali coroczne akcje charytatywne
– koncerty, loterie.

Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn.
R. Rolland

O

rganizacja tegorocznego koncertu
charytatywnego „Dla Laury” była
dużym wyzwaniem nie tylko dla Liderów,
ale i dla całej społeczności szkolnej. Podczas koncertu miały miejsce również: loteria fantowa, sprzedaż otrzymanych od
sponsorów „darów serca”, kwesta i bezpłatne badania w punkcie medycznym
W tym dniu Liderzy kwestowali nie tylko w szkole, ale też na placu kościelnym. Inicjatywę wsparli również Wolontariusze z Liceum Ogólnokształcącego
w Starym Sączu, którzy kwestowali pod
opieką p. Małgorzaty Jawor oraz rodzice,
którzy włączyli się w szereg działań związanych z przygotowaniem koncertu.
Muzyka rodzi w sercu pragnienie dobrych czynów. Pitagoras
Koncert „Daj serce innym” odbył się
w niedzielę 8 stycznia w hali widowiskowo-sportowej ZS w Barcicach. Pomimo
dużego mrozu publiczność nie zawiodła.
Przyszły całe rodziny, aby pomóc Laurze w walce z chorobą. Koncert rozpoczął polonezem zespół regionalny „Barciczoki”. Ten szkolny zespół prowadzony
jest przez p. Annę Leśniarę i p. Marka
Kanika. Kolejnymi wykonawcami, którzy
pracują pod kierunkiem p. Kanika, był
zespół wokalny w składzie: Izabella Causanu-Bielak, Kinga Garwol, Anita Paluch,
Kinga Pustułka, Partycja Smyda, Gabriela Stelmach oraz dwoje gitarzystów –
Patrycja Smyda i Anita Paluch. Patrycja
zagrała „Romans hiszpański”, a Anita
piosenkę „Odpowie ci wiatr”. W czasie
jasełek, przygotowanych przez s. Alicję
Szumacher, publiczność kolędowała
wraz ze szkolnym chórem. Było nastro-

jowo, świątecznie i barwnie. Publiczność
mogła też podziwiać uczniów, którzy rozwijają swe pasje taneczne poza szkołą.
Martynka Lis i Szymon Kosmydel zatańczyli walca, sambę, cha-chę i jive’a. Oliwia i Julita Nakielskie cha-chę, rumbę
i salsę. Partnerami sióstr byli brat Sergiusz i tata, który jest ich instruktorem.
Wśród baletnic Studia Tańca Artystycznego „Etiuda” też były nasze uczennice:
Oliwia Bochniarz, Gabrysia Stelmach.
Szkołę prowadzi p. Patrycja Macheta.
Widzowie gromkimi brawami nagradzali pełne wdzięku i gracji układy taneczne: „Wiosenną paradę”, „Odcienie walca” taniec „Kitri Variation”. Zachwyceni
byli również zwolennicy tańca nowoczesnego. Na scenie pojawiły się aż cztery
zespoły, a ich układy były niezwykle oryginalne. Zespołami „Best” i „Alibi” z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu kieruje p. Renata
Setlik. Pokaz grupy „Astral” i „Fighting
Tigers” z Nowego Sącza łączył kombinacje akrobatyczne, gimnastykę, taniec
i walkę. Kolejnym gościem, który uświetnił koncert „Dla Laury”, była Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Barcic pod batutą
p. Jana Jamrozowicza. W ich wykonaniu można było usłyszeć m.in. „Hallelujah”, „Jingle Bells”. Orkiestrze towarzyszyła solistka – p. Natalia Volos. Warto
dodać, że wielu spośród muzyków orkiestry to absolwenci Szkoły. Następnym
gościem była p. Beata Dobosz – finalistka programu „The Voice of Poland”. Występy obu solistek zostały nagrodzone
wyjątkowo gromkimi brawami. Ogromną
niespodzianką był przyjazd na koncert
Kordiana (Wacława Cieślika). Rozdawał
on swym fanom autografy, kartki, płyty
i oczywiście cierpliwie pozował do zdjęć.
Odrobina dobra okazana drugiemu
człowiekowi, lepsza jest niż cała miłość do ludzkości. R. Dehmel
Koncert odbył się dzięki hojności wielu
firm i instytucji, dzięki szczodrości ludzi,
którzy potrafią okazać dobro drugiemu
człowiekowi i dzielić się z potrzebującymi. Specjalne podziękowania kierowane
są do anonimowych darczyńców, którzy
wrzucając do puszek „swój dar serca”
okazali chęć pomagania i radość dawania. (WW)

W Starym Sączu trwa
moda na sport
154 uczniów z Gminy Stary Sącz
będzie uczestniczyć przez cały
rok w dodatkowych zajęcia sportowych - bogate zaplecze sportowe Starego Sącza będzie jeszcze
lepiej wykorzystane.
Nasza gmina została zakwalifikowana do projektu „Szkolny Klub
Sportowy” finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program SKS będzie realizowany przez
nauczyciela prowadzącego zajęcia
wychowania fizycznego i przewiduje dwie godziny tygodniowo dodatkowych zajęć.
Zajęcia odbywają się w dwóch
edycjach: wiosennej ( od stycznia
do końca czerwca) i jesiennej od
1 września do 15 grudnia. W zajęciach będą brały udział 2 grupy
z gimnazjum w Starym Sączu, 3
grupy z Barcic, 2 grupy z Przysietnicy i 2 grupy ze Szkoły Podstawowej w Starym Sączu. Koszt dofinansowania jednej grupy przez
nasz samorząd to 250 zł i jest to
wpłata jednorazowa. W ramach
tego dofinansowania w kwocie 250
zł biuro krakowskiego Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego,
który jest operatorem projektu rozliczy m.in. pokrycie kosztów ubezpieczenia uczniów uczestniczących w zajęciach. Wynagrodzenie
nauczyciela finansuje resort sportu i turystyki.
Zajęcia będą realizowane w wymiarze 2x60 minut dla każdej
grupy tygodniowo. W programie
chodzi o kształtowanie nawyku aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży, promocję aktywnego stylu
życia, poprawę sprawności fizycznej, ale również o optymalne wykorzystanie bogatej infrastruktury
sportowej Starego Sącza. Istotnym założeniem programu jest różnorodność zajęć dających możliwość uprawiania różnych dyscyplin
sportu, nie tylko gier zespołowych,
ale na przykład podstaw lekkiej
atletyki.
Ruszył również popularny program Województwa Małopolskiego „Jeżdżę z głową”, dzięki któremu 24 uczniów ze starosądeckich
szkół uczy się jeździć na nartach
i snowboardzie. Dzieci pod okiem
instruktorów mają zajęcia w stacji
narciarskiej Cieniawa Ski. (red)
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Alternatywne życie

fot. WOJCIECH WA
LIS

ZEWSKI

W pierwszy całkowicie wiosenny weekend, w dniach 24–26 marca już po raz siódmy odbędzie się w Starym
Sączu jedyny w swoim rodzaju festiwal podróżniczy Bonawentura, na który przyjeżdżają z całego świata
podróżnicy, podróżujący i osoby będące w podróżach. Na wszystkich kochających wyjazdy, te bliskie jak
i dalekie, czekać będą trzy dni intensywnych doznań, fascynujących pokazów, autorskich refleksji oraz filmowych przeżyć. To doskonała okazja poznania świata, doprecyzowania swoich marzeń i celów, a także
nawiązania nowych znajomości.

T

egorocznym hitem może okazać się pierwszy piątkowy blok
specjalny, jakiego jeszcze nie
było. Będzie to wieczór pełen
inspiracji i motywacji: spojrzeć na swoje życie z zupełnie nowej perspektywy
i otworzyć na nowe możliwości. O tym
właśnie opowiedzą czterej zaproszeni
goście, niezwykłe osobowości, indywidualiści, których pomimo wielu różnic łączą wspólne cechy – brak zgody
na codzienną nudę oraz życiowa kreatywność w myśl zasady gdzie wielu
się poddaje, tam pojawiają się możliwości. Wśród zaproszonych gości będzie m.in. Witek Zbijewski, specjalista
od zagubionego czasu. – Chcemy pokazać alternatywne pomysły na życie,
inne niż schemat "praca – urlop". Dziś
to nie pieniądze, a czas, a dokładnie
jego brak jest największą barierą,
żeby podróżować tyle, ile by się chciało. I dlatego uznaliśmy, że warto pokazać zupełnie niestandardowe podejścia do życia, które stwarzają prawie
nieograniczone możliwości i umożliwiają podróżowanie niemal na okrągło. Każde z tych podejść jest inne
i każde oznacza złamanie pewnych
schematów, jakie narzuca nam współczesny świat – podkreśla organizator
i pomysłodawca festiwalu, Wojciech
Knapik, dyrektor Centrum Kultury
18 styczeń – luty 2017

i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.
Sobotni dzień poświęcony będzie
tradycyjnie już wyprawom w najdalsze
zakątki świata. Wśród 10 prezentowanych tajemniczych, często mrożących
krew w żyłach wypraw nie zabraknie
dwóch starosądeckich akcentów podróżniczych. Damian Borkowski przybliży nam Islandię, która z racji tanich
połączeń z Polski staje się ciekawym
celem dla podróżników z naszego kraju, natomiast Maciek Dobrowolski
opowie o swojej ubiegłorocznej podróży motocyklowej do Azji Środkowej. –
Ze swojej strony dodam, że cieszę się,
że po kilku nieudanych próbach udało
mi się pierwszy raz skutecznie namówić do występu na festiwalu miejscowych podróżników – mówi Wojciech
Knapik.
Niedziela, czyli ostatni dzień festiwalu Bonawentura, również będzie
wyjątkowa. Przyjadą „Giganci”, czyli legendy wyczynu, dla wielu po prostu „Mistrzowie” mający na koncie
wybitne osiągnięcia w swoich dziedzinach. Przybliżą historyczne dokonania, które na trwałe zapisały się
złotymi zgłoskami w historii sportu
czy polskiego i światowego eksploratorstwa: himalaiści Krzysztof Wielic-

ki i Walek Fiut, kajakarz z legendarnego krakowskiego "Bystrza" Tomasz
Jakubiec i nasza olimpijska nadzieja, mistrz wspinaczki Marcin Dzieński. Kogo koniecznie trzeba zobaczyć?
– Wszystkich bez wyjątku. Oczywiście najbardziej znany jest Krzysztof
Wielicki, piąty człowiek na świecie,
który zdobył wszystkie ośmiotysięczniki. Legenda światowego himalaizmu, a przy tym bardzo sympatyczny
i otwarty człowiek – zachęca Wojciech
Knapik.
W trakcie festiwalu nie zabraknie
również dobrego kina. Będzie można zobaczyć cztery wyjątkowe dzieła,
w których bardzo wyraźnie zaznaczony jest motyw podróży jako przemiany.
Każdy z tegorocznych filmów znajduje
się w różnych zestawieniach i rankingach typu 10 najważniejszych filmów
o podróżach, które koniecznie trzeba
zobaczyć. Trzy z nich będzie można
obejrzeć bezpłatnie w otwartym bloku
filmowym Kultowe filmy o podróżach,
które musisz zobaczyć w niedzielę
od godz. 10. Będą to: Into the mind,
Dzienniki motocyklowe oraz Droga życia. Czwartym filmem będzie Sekretne życie Waltera Mitty, ale ten z racji
optymistycznego przesłania zostanie
zaprezentowany już w piątek. (WW)

A to ciekawe...
fot. Archiwum Witold Zbijewski

Życie w kamperze czyli czas na czas
Jednym z tegorocznych festiwalowych prelegentów będzie Witold Zbijewski, lat 41, z wykształcenia finansista, doświadczony kontroler finansowy oraz jachtowy
sternik morski. Specjalista pomagający odzyskać czas.
Miłośnik życia. Autor bloga Kamper w mieście. Ojciec
dwójki dzieci. Na festiwal przyjedzie swoim kamperem,
w którym mieszka do 9 miesięcy w roku. Specjalnie dla
Czytelników Kuriera Starosądeckiego dał się namówić
na krótką rozmowę.
Z czym przyjedziesz do Starego Sącza?
Na festiwal przyjeżdżam zaprezentować krótki 20 minutowy dokument z mojego życia w kamperze jako zaczątek
do dyskusji. Opowiem też o moim marzeniu – kamperze
elektrycznym na słońce i dlaczego jest to marzenie realne. Potem sobie porozmawiamy na temat możliwości jakie daje kamper i czas, a dzień później dla chętnych z rana
zrobimy klika ćwiczeń nakierowujących na to co robić w życiu, by być radosnym i inteligentnym czasowo. Zapraszam
również do spotkań w kuluarach, a w moim przypadku również w kamperze :)
Jesteś osobą, która udowadnia, że można pracować kilka miesięcy w roku. Co robisz w tzw. czasie wolnym?
Nie nazywałbym tego, że coś udowadniam. To jeden
z wielu modeli na życie. Po prostu mi bardziej taki model
odpowiada. A robię to, co mi pasuje. Odkryłem tę możliwość dopiero, jak zacząłem liczyć swoje potrzeby, koszty oraz sposoby na zaspokajanie różnych potrzeb i coś
mi „zaskoczyło” w głowie. Wcześniej jako kontroler finansowy liczyłem cudze miliardowe, wieloletnie plany. Można by powiedzieć, że najciemniej jest pod latarnią i szewc
bez butów chodzi. Na tyle wcześnie jednak się zorientowałem, że chciało mi się radykalnie zmienić życie i zacząłem odwrotne eksperymenty. Dlatego też dzielę się tym
odkryciem z innymi, by nie musieli długo szukać. Jak zarabiam i pracuję, to też jest czas wolny, bo robię to, co
lubię albo przynajmniej w proporcjach jakich lubię: albo
żegluję na rejsie, albo organizuję wycieczkę kamperową,
albo czasami podnajmę kampera na nocleg, albo pomogę w kampanii promocyjno-crowdfundingowej, albo przy
obiedzie porozmawiamy i pomogę komuś wybrać adekwatny model życiowy czy doradzę, co i jak poukładać.
Staram się pomagać innym w odnalezieniu własnego sposobu, wpływającego na wszystkie obszary życia, a specjalizuję się w odzyskiwaniu czasu. Jak czegoś nie wiem,
to wiem, kogo dopytać lub gdzie znaleźć informację i sam
też się uczę :) Tak więc nie dzieliłbym czasu na czas wolny i niewolny. "Niewolny" czuję się wtedy, jak muszę robić coś dłużej niż miesiąc, więc przestałem tak działać.
Jeśli dodasz do tego rozsądne koszty to samo wychodzi,
że można mieć 10 miesięcy niezarabiania w ciągu roku.
Inna sprawa, że niektórzy oceniają rozsądne jako niskie,
niemożliwe, ekstremalne. Ale cudze oceny mnie nie interesują. Interesują mnie rezultaty, z których jestem zadowolony. Poza tym dużo czytam, oglądam, spaceruję, oddycham, śpię, poznaję nowe osoby, angażuję się w różne
akcje jako wolontariusz. W tym roku bardziej rozwinę bloga i vloga. Zawsze jest coś, a priorytetem jest relaks, roz-

wój i regeneracja. 3xR. Ostatnim moim
pomysłem jest pomagać innym przemodelować swoje życie dogłębnie, trwale, metodycznie. W końcu 5 lat doświadczenia w tej specjalizacji do czegoś zobowiązuje,
a to jeszcze nie ostatnie słowo bo ciągle odkrywam uroki odwrotnego życia. Sam chciałbym 20 lat temu poznać
taką drogę na skróty.
Ile wart jest czas? Czy można go w jakiś sposób
przeliczyć?
Czas sam w sobie ma wartość. To jeden z wielu mierników bogactwa. Poza zdrowiem, relacjami i pieniądzem. Na
potrzeby rozmów o czasie, życiu i wartościach wymyśliłem
takie określenie jak inteligencja czasowa. Są różne inteligencje: emocjonalna, IQ, finansowa. A ja pomagam być
inteligentnym czasowo. I w tym sensie każdy ma szanse
być bogaty w czas. Każdy bez wyjątku. To tylko kwestia
wyboru. Magia się zaczyna, jak osoba inteligentna czasowo średnio 1 dzień w tygodniu przeznaczy na zarabianie.
Reszta jest przygodą. Moją inteligencję czasową oceniam
na 300 na 365 możliwych.
Ile kilometrów trzeba zrobić by nazywać się
podróżnikiem?
Wystarczy wyjść na stałe z domu rodzinnego i zacząć
swą własną podróż życia. Można mówić o ilości i głębokości wrażeń, emocji, doznań. Niektórzy potrzebują daleko
pojechać by tego doznać. Miałem taki czas w kamperze,
kiedy mnie odwiedzało mnóstwo gości z couchsurfingu
a ja nigdzie się nie ruszałem. Przyjeżdżali z różnych zakątków świata. Odpalałem silnik tylko raz na dwa tygodnie i robiłem kilka kilometrów by się sprzęt nie zastał.
Tak poznałem kawał świata. I w opowieściach i w kulinarnych przygodach. I tak poznałem też swoje potrzeby. Wszyscy jesteśmy podróżnikami, bo ziemia sama gna przez kosmos wszechświata czy tego chcemy czy nie.
Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu?
Bardzo dobre pytanie. Lubię rozmawiać o życiu, czasie
i potrzebach. W życiu najważniejsze jest życie. Czucie, że
się żyje. Pełnia życia. Kiedy emocje swobodnie płyną i są
odczuwane w pełnej skali możliwości. Kiedy nic nie jest
stłamszone. Wtedy moje czujniki i kompasy prawidłowo
działają, szczególnie kiedy nie podejmuję długoterminowych zobowiązań. Życie przynosi na tyle dużo niespodzianek, że nie ma co planować dalej niż rok i lepiej skupić się
na przeżywaniu życia bardziej teraz. To jest najważniejsze.
Wtedy mogę powiedzieć, że żyję i żaden rok nie jest podobny do drugiego. (WW)
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WYDARZENIA

Teatr i operetka
Dwa ciekawe wydarzenia kulturalne na marzec zaplanowało Centrum Kultury im. Adi Sari. W ramach starosądeckich spotkań z Melpomeną i Terpsychorą już 4 marca będzie można obejrzeć sztukę w adaptacji i reżyserii Jerzego Stuhra pt. Bal manekinów. Natomiast w kolejnym tygodniu, 10 marca, zapraszamy wszystkich
wielbicieli muzyki operetkowej i operowej na widowisko muzyczne pt. Uśmiechnij się z Kiepurą.

B

al Manekinów to sceniczna
groteska Brunona Jasieńskiego. Powstała pod koniec lat
dwudziestych w Paryżu. – Napisałem
sztukę – groteskę Bal manekinów,
wyszydzającą współczesną zachodnią socjaldemokrację. Pobudziła
mnie do tego nieobecność w naszym
rewolucyjnym repertuarze spektakli wesołych, które by widzowi proletariackiemu dawały możliwość pośmiać się przez dwie godziny z jego
wrogów zdrowym, beztroskim śmiechem, dającym rewolucyjny trening.
Postanowiłem podjąć próbę stworzenia rewolucyjnej farsy. Przedsięwzięcie na mój gust, wyszło pomyślnie
– pisał Bruno Jasieński o genezie powstania Balu manekinów.
– Spektakl dyplomowy przygotowany przez studentów IV roku PWST
w Krakowie, Wydziału Teatru Tańca
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w Bytomiu miał swoją premierę 14
października 2016 r. Przygotowanie
taneczno-ruchowe studentów w zderzeniu z tekstem utworu dało możliwość do niezwykłego uruchomienia
wyobraźni młodych aktorów zarówno
w planie formalnym, jak i konstrukcji
psychologicznej postaci – powiedział
Jerzy Stuhr. Oryginalna scenografia,
humor i niebanalne aktorstwo to nie
jedyne atuty przedstawienia.
Akcja sztuki rozpoczyna się w pracowni krawieckiej podczas balu manekinów. Właśnie teraz, w ciągu
jednej nocy w roku, mogą one zrealizować swoje marzenia o wolności. Jeden z manekinów staje się człowiekiem i wchodzi na chwilę w świat ludzi
jako obserwator politycznych intryg,
afer, korupcji i rozmaitych gierek.
Natomiast Uśmiechnij się z Kiepurą – to widowisko muzyczne z udzia-

łem znakomitych Artystów. W role
Marty Eggerth i Jana Kiepury wcielą się Anna Lasota, Gwiazda Teatru
Muzycznego w Poznaniu, laureatka
Złotego Oskara im. Jana Kiepury dla
najlepszej polskiej wokalistki musicalowej oraz Jakub Oczkowski, solista Teatru Wielkiego, Opery Narodowej i Laureat Międzynarodowych
konkursów wokalnych. Prowadzenie
– Łukasz Lech, artysta scen krakowskich, aktor, reżyser. Solistom towarzyszyć będzie 10–osobowa orkiestra pod batutą Mieczysława Smydy.
W programie najpiękniejsze arie, piosenki, duety z repertuaru Jana Kiepury i Marty Eggerth, wzruszające
i zabawne sceny i anegdoty z życia legendarnej pary. Nie zabraknie także
porywających melodii, które zostaną wykonane razem z publicznością.
Serdecznie zapraszamy! (WW)

Wiosenne przesilenie

PWST Kraków Bal Manekinów – groteska

Okres przejściowy to czas, gdy jesteśmy już nieco znużeni mroźnymi
dniami i z coraz większym wytęsknieniem wyglądamy tych ciepłych,
słonecznych chwil, to także dobry
czas na oddanie się głębszej zadumie. Sprzyjająca temu atmosfera panować będzie na najbliższych
czwartkowych spotkaniach w Klubie Kinematograf.

4 marca 2017, sobota, Sokół, godz. 1900
Tekst Bruno Jasieńskiego "Bal Manekinów" okazał się idealnym materiałem do pracy nad spektaklem dyplomowym
na Wydziale Teatru Tańca PWST w Bytomiu. Przygotowanie taneczno-ruchowe studentów w zderzeniu z tekstem
utworu dało możliwość do niezwykłego uruchomienia wyobraźni młodych aktorów zarówno w planie formalnym, jak i konstrukcji psychologicznej postaci. To także przygoda w poszukiwaniu różnych stylów teatralnych,
od farsy po groteskę. A wszystko w szalonym kalejdoskopie ruchu, tańca, pantomimy. Piękna opowieść o tym, jak manekin chciał zostać człowiekiem, wszedł na
chwilę w świat ludzi i bardzo się rozczarował. Serdecznie zapraszam, prof. Jerzy
Stuhr. Bilety: 40 zł (28 zł z Kartą Dużej Rodziny).

FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI

fot. ARCHIWUM

W najbliższym czasie w starosądeckim Sokole i okolicy…

11. Dni Księdza Tischnera
8–11 marca 2017, niedziela, Muzeum Regionalne
Szczegółowy program na stronie obok. Wstęp wolny.

fot. ARCHIWUM

Uśmiechnij się z Kiepurą – komedia
10 marca 2017, piątek, Sokół, godz. 1900
Uśmiechnij się z Kiepurą – to widowisko muzyczne
z udziałem znakomitych Artystów:
Anna Lasota – sopran – Gwiazda Teatru Muzycznego
w Poznaniu, laureatka Złotego Oskara im. Jana Kiepury, dla najlepszej polskiej wokalistki musicalowej. Jakub
Oczkowski – tenor – solista Teatru Wielkiego, Opery Narodowej, Laureat Międzynarodowych konkursów wokalnych, Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W programie: najpiękniejsze arie, piosenki, duety z repertuaru Jana
Kiepury I Marty Eggerth. Bilety: 40 zł (28 zł z Kartą Dużej Rodziny).
7. Festiwal Podróży i Przygody BONAWENTURA
24–26 marca 2017, piątek – niedziela, Sokół, od godz. 1000
Bezpretensjonalny festiwal podróżniczy w miasteczku z klimatem. Będzie to
weekend pełen niezapomnianych wrażeń. Program festiwalu na oficjalnej stronie
www.bonawentura.org. Bilety od 18 zł.
Koncert Życzeń – Miejska Orkiestra Stary Sącz
18 marca 2017 sobota, Sokół, godz. 1900
Kolejny przebojowy koncert naszych muzyków. Tym razem usłyszymy: Stephan Jaeggi – Titanic, Daniel Weinberger –SubTERRA, Alexandre Glazounov – Concerto en Mib,
Colonel Bogey March – Kenneth J. Alford, ar. Walter Tuschla, Jan Van Der Waart – Klarinet Concert, Saxophone Jubilee – harm Evers, Power of Love – C. de Rouge/G. Mende, Böhemische Liebe – Mathias Rauch, Arosa - Oscar Tschuor, Ice Cream – Johnson
oraz, być może, utwory na życzenie. Jak zamówić utwór dla wybranej osoby? Zaznacz odpowiednią ilość MIEJSC na koncercie (obowiązkowe), dodaj wybrany utwór/
utwory, wyślij IMIĘ i NAZWISKO (swoje + osoby, której dedykujesz utwór) na adres:
ckis@stary.sacz.pl i załącz 9–cyfrowy kod zakupionego biletu z nazwą utworu. Bilety: 40 zł (28 zł z Kartą Dużej Rodziny).
W każdy czwartek o godz. 1900 – Klub Filmowy KINEMATOGRAF
W każda sobotę o godz. 1000 – bezpłatne Poranki Filmowe
Bilety na wydarzenia organizowane przezc CKIS można kupować:
• w Internecie www.ekobilet.pl/ckis
• w informacji turystycznej w Starym Sączu, Rynek 5
• w kasie godzinę przed wydarzeniem (w miarę wolnych miejsc)

Film "Niewidoczni" Stephena Frearsa oraz arcydzieło "Milczenie Lorny" belgijskich filmowców – Braci
Dardenne prezentują dwa podejścia
do tematyki emigrantów. Ten pierwszy, wykorzystując konwencję thrillera, ukazuje problemy emigranckie
w Londynie. Natomiast ten drugi reprezentuje artystyczne kino najwyższych lotów, opowiadając o losach tytułowej Lorny, Albanki, która opuściła
ogarnięte wojną Bałkany i stara się
na nowo ułożyć sobie życie w Belgii.
Chociaż filmy znacznie się od siebie
różnią, to oba traktują o odmienności i obcości, które są tematem nowego cyklu filmowego. O odmienności traktuje również film „Człowiek
słoń” – wybitne dzieło Davida Lyncha, które otworzyło twórcy "Miasteczka Twin Peaks" drogę do wielkiej
kariery. Prezentując historię Josepha
Merricka, cierpiącego na rzadkie
schorzenie wywołujące deformację
ciała, a w konsekwencji społeczne
odrzucenie, chcemy uczcić niedawno
zmarłego, wybitnego aktora – Johna
Hurta. Wielokrotnie pojawiał się on
w naszym Klubie za pośrednictwem
znakomitych filmów, ale to właśnie
rola w filmie Davida Lyncha przez wielu uważana jest za jego najwybitniejsze osiągnięcie.
– Wiosnę witamy Festiwalem Podróży i Przygody Bonawentura i pozostaniemy w tych klimatach – podróży
i egzotyki – w, miejmy nadzieję, słonecznym i ciepłym kwietniu – dodaje
Filip Nowak, prowadzący Klub. (red)
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sport

Stary i Nowy Sącz połączy
kładka rowerowa na Popradzie

Starosądeczanka zajęła drugą lokatę w XIV edycji Plebiscytu na
Najpopularniejszego Sportowca
Sądecczyzny. 10 miejsce zajął Arkadiusz Borzęcki.

fot. RAFAŁ KAMIEŃSKI

fot. ARCHIWUM

W tym roku po 25 latach budowy Kanadyjczycy otworzą najdłuższa na
świecie autostradę rowerową. Pobiegnie przez cały kraj i zapewni bezkolizyjną jazdę przez prawie 23 tys. km. Niemcy już korzystają z rowerowej drogi krajowej łączącej 10 miast i kilka uniwersytetów w Zagłębiu
Ruhry, a ulicami Kopenhagi pojedzie w tym roku po raz pierwszy więcej
rowerów niż samochodów. Stary Sącz wpisuje się w w ten trend – przyjazny dla zdrowia i środowiska.

Karolina Mikulec
złapała wiatr w żagle

Zamiary Starego Sącza są co prawda skromniejsze, ale w mieście już są
ponad 7 km rowerowych ścieżek (Witosa, Topolowa, kontrapas na Mickiewicza, Jana Pawła II, Wielki Wygon), nie
licząc innych wytyczonych tras, a trwają zaawansowane przygotowania do
budowy na terenie gminy starosądeckich odcinków dwóch transeuropejskich ścieżek rowerowych: VeloDunajec i EuroVelo11.
To oznacza dla Starego Sącza dodatkowe 19 km tras rowerowych i sławę
rowerowego Eldorado. Wartość inwestycji to 10 mln zł. Kładka powstanie
w ciągu transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo11, będzie mieć 90 m
długości i kosztować około 3,5 mln zł.
Zapłaci Unia Europejska. Jeśli wszystkie formalności zostaną załatwione Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ogłosi przetarg na budowę tras rowerowych w połowie tego roku.
– Starosądecki odcinek EuroVelo11
pobiegnie od przysiółka Facimiech, aż
do mostu w Barcicach – zdradza przebieg trasy Kazimierz Gizicki, zastępca burmistrza Starego Sącza. – Przystań na Karpackim Szlaku Rowerowym
koło mostu zostanie wykorzystana jak
Miejsce Obsługi Rowerzystów, takie
miejsca mają powstać w każdej nadpopradzkiej gminie. Potem ścieżka zostanie poprowadzona drugą stroną Po22 styczeń – luty 2017

pradu (za obiektami LKS Barciczanki),
następnie bezkolizyjnie przetnie drogę
krajową pod mostem drogowym na Popradzie, a za mostem kolejowym wróci przez kładkę na prawy brzeg, już po
stronie Nowego Sącza.
– Zabiegamy o taki przebieg, bo to
idealne rozwiązanie – nie ukrywa burmistrz Jacek Lelek, który sam jest zapalonym rowerzystą. – Będziemy nie tylko ciekawym punktem na europejskiej
trasie, połączymy się rowerowo z doliną Popradu, ale bardzo istotne jest też,
że kładka otworzy szybką i bezpieczną
drogę dla cyklistów od strony Nowego
Sącza do naszego kąpieliska na stawach i dalej przez ul. Wielki Wygon do
naszych zabytków i urokliwej starówki.
To będzie idealna propozycja na weekend w Starym Sączu.
Cały szlak Euro Velo 11 (Szlak Europy Wschodniej) łączy Norwegię, Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę,
Słowację, dawne kraje Jugosławii, Macedonię i Węgry. Atrakcyjnymi terenami
doliny Dunajca z widokami na Beskidy, Pieniny i Tatry pobiegnie trasa planowanej drogi rowerowej Velo Dunajec.
Trasa Velo Dunajec będzie miała długość ok. 142 km i zaczynać się będzie
w Zakopanem, a kończyć w miejscowości Wietrzychowice. Od Starego Sącza
do Wierzchosławic Velo Dunajec pobiegnie wspólnie z Euro Velo 11. (RKA)

W odbywającym się po raz 14.
plebiscycie zwyciężył pięściarz
Grzegorz Basta. Głosami kibiców
drugie miejsce zajęła brązowa
medalistka Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w żeglarstwie
starosądeczanka Karolina Mikulec. Na trzeciej pozycji znalazła
się podopieczna Nowosądeckiego
Klubu Karate Kyokushin Klaudia
Kowalska.
Stary Sącz na uroczystej gali
rozdania nagród reprezentował
zastępca burmistrza Kazimierz
Gizicki i oczywiście pospieszył
z gratulacjami dla finalistów. – Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych
sportowców – powiedział zastępca burmistrza – Mam nadzieję, że
to wyróżnienie będzie dla Karoliny
Mikulec prawdziwym wiatrem w żagle, zachętą do treningu. Uprawia
piękną i trudną dyscyplinę sportu,
która wymaga wielu wyrzeczeń. Życzę jej i Arkadiuszowi Borzęckiemu
dalszych sukcesów.
Laureaci zostali wyłonieni spośród grona 90 sportowców, z których sami kibice wybrali 25 finalistów. Warto podkreślić, że w sumie
oddanych zostało ponad siedem
tysięcy głosów. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło sądeckich
parlamentarzystów i przedstawicieli lokalnych samorządów. Tomasz Michałowski, główny organizator plebiscytu, podkreślał, że
rok 2016 był bardzo udany głównie
za sprawą sukcesów, jakie osiągali sportowcy z Sądecczyzny nie tylko na arenie krajowej, ale przede
wszystkim międzynarodowej. (red)

STAROSĄDECKI KONCERT NOWOROCZNY

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

Ferie zimowe w Sokole

Kolędy i pastorałki piwnicy pod baranami

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

fot. CKIS

