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W numerze m.in. Słowem naczelnego

Liczba, która cieszy

35 308 112 zł

Taka kwota zarezerwowana jest w 
przyszłorocznym budżecie Gminy na 
inwestycje. 

Kończy się rok 2017, niebawem przywitamy kolejny. Czy można podsumo-
wać 365 dni w niespełna 1500 znakach, jakie na tej stronie się zmieszczą? 
Statystycznie wyszłoby 4 znaki na jeden dzień, czyli całkiem mało, a tyle się 
wydarzyło. Każdy dzień coś przyniósł, z czego można się cieszyć. Jednak każdy 
z nas zapamięta ten czas inaczej. Młodszym zapewne się rozciągał w nieskoń-
czoność, a starsi nie mogli nadążyć za biegnącymi coraz szybciej godzinami.

A jak można ten rok określić jednym słowem? Ja bym go nazwał rokiem 
przedsiębiorczości. W Starym Sączu powstaje Strefa Aktywności Gospodar-
czej, starosądeckie firmy prężnie rozwijają się, chcą tutaj inwestować, prze-
noszą swoje zakłady produkcyjne nad Poprad, powstają nowe miejsca pracy. 
Urząd Miasta i Gminy wspiera przedsiębiorczość, pozyskuje rekordowe środ-
ki na rozwój i inwestuje cały czas w infrastrukturę. Kwitnie też mała przed-
siębiorczość. Powstają nowe firmy z coraz śmielszymi pomysłami. Na Rynku 
przedsiębiorcy podkupują od siebie lokale do wynajęcia. Na starosądeckich 
jarmarkach pojawiają się zupełnie raczkujący „biznesmeni”, którzy w ramach 
własnych, dostępnych środków oferują cieszące się olbrzymim popytem „do-
mowe” produkty takie jak lemoniada z miętą, ciasto drożdżowe z sezonowy-
mi owocami czy mydełka. Inni w tym czasie kręcą watę cukrową, sprzeda-
ją mniejsze lub większe arcydzieła własnej produkcji, w tym także wyroby 
wysokoprocentowe. 

Możliwości jest wiele, liczy się pomysł na biznes, bo jak mówi pewien sta-
rosądeczanin, każdy w swoim życiu przynajmniej raz otrzymuje od losu możli-
wość zostania milionerem. Okazji podobno jest cała masa, wystarczy się do-
brze rozejrzeć… albo cierpliwe czekać, czego wszystkim Czytelnikom w Nowym 
Roku życzę.

Wojciech Waliszewski
red. naczelny Kuriera Starosądeckiego
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40. i 41. sesja Rady Miejskiej 

Dobre otoczenie dla biznesu

41. sesja Rady Miejskiej, 
która odbyła się 27 li-
stopada poświęcona 

była głównie sprawom finansowym. 
W sprawozdaniu na początku sesji 
burmistrz Jacek Lelek podzielił się 
z radą, sołtysami, przewodniczą-
cymi osiedli i zaproszonymi gość-
mi informacjami o efektach pozy-
skiwania pieniędzy zewnętrznych, 
o złożonych wnioskach i stanie prac 
na gminnych inwestycjach.

Złożony został wniosek na tzw. 
ścieżkę w koronach drzew. Ewentu-
alne dofinansowanie będzie pocho-
dzić z transgranicznego programu 
Interreg Polska Słowacja. Wniosek 
przed złożeniem został uzupełniony 
o projekt niecodziennej ścieżki przy-
rodniczej. Koszt inwestycji to około 
3,5 mln zł, a dofinansowanie wynio-
słoby 85%. Drugi wniosek został zło-
żony na drogę do Strefy Aktywności 
Gospodarczej łączącą SAG z drogą 
wojewódzką. Koszt tej inwestycji to 
4,5 mln zł, a w ramach tego zadania, 

które ma szansę otrzymać dofinan-
sowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego największym kosztem bę-
dzie budowa ronda. Kolejny złożo-
ny wniosek dotyczy dofinansowania 
z zakresu odnawialnych źródeł ener-
gii (fotowoltaiki oraz pomp ciepła). 

Rada Miejska przyjęła szereg 
uchwał w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości stanowiących zasób 
gminny. Podjęła również rezolucję 
z okazji 100–lecia odzyskania nie-
podległości. W przyszłoroczne ob-
chody Stary Sącz ma włączyć się 
w szczególny sposób.

Z wielkim zainteresowaniem spo-
tkało się wystąpienie szefa firmy 
Park-M Krzysztofa Mroza w spra-
wie inwestycyjnych planów przed-
siębiorstwa. Okazały budynek Cen-
trum Ogrodniczego, który pomieści 
biura jednego z liderów architektu-
ry krajobrazu w Polsce, a także za-
plecze produkcyjno-technologiczne 
ma powstać przy ulicy Trakt św. Kin-
gi (obecna szkółka). Inwestycja za 
blisko 20 milionów ma powstać do 
2020 roku. 

 – Park M to nie budynki. Park M 
to ludzie – mówił podczas sesji Rady 
Miejskiej Krzysztof Mróz, prezes fir-
my – nasza kadra zajmuje się przy-
gotowywaniem kontraktów, admini-
stracją, architekturą krajobrazu. To 
są inżynierowie i kierownicy niższe-
go czy wyższego szczebla. To szereg 
osób, których nie widzimy w Starym 

Sączu, ponieważ pracują w różnych 
częściach naszego kraju. Liczba za-
trudnionych osób w Parku M się-
ga pół tysiąca. To dla nich i dla na-
szych klientów chcemy zmieniać się 
na lepsze. 

Nowy wielofunkcyjny budynek bę-
dzie się składał z części biurowej, za-
plecza technicznego i części szklar-
niowej. Budynek będzie ekologiczny, 
nisko energetyczny, o powierzchni 
około 1 ha, zlokalizowany na 3 kon-
dygnacjach. Architekturą będzie na-
wiązywał do tego, czym się zajmuje-
my. Dodatkowo duży plac sprzedaży, 
parking i plac manewrowy. – Zale-
ży nam, aby sam budynek wtopił się 
w krajobraz Starego Sącza, o który 
powinniśmy dbać – dodawał prezes 
firmy. 

– To co widzimy tutaj lokalnie, to 
tylko ułamek tego, czym firma Park 
M może się poszczycić – mówił bur-
mistrz Jacek Lelek. – Jesteście dla 
nas bardzo cenni i nie chcielibyśmy 
Was stracić. Życzymy Wam dyna-
micznego rozwoju. Gdy zrównoważy-
cie rynki północno-zachodnie to oka-
że się, że Stary Sącz jest świetnym 
miejscem i idealną lokalizacją na 
główną siedzibę firmy. Takie plany 
cieszą nas podwójnie, bo korespon-
dują z nasza wizją funkcjonowania 
naszej Strefy Aktywności Gospo-
darczej i pewnego kierunku rozwoju 
miasta i gminy. Są znakiem, że sta-
rania, które nasz samorząd podej-
muje, by stworzyć przedsiębiorcom 
dobre warunki do inwestycji przyno-
szą efekty. 

Tak więc Trakt św. Kingi zmieni 
oblicze. Również dlatego, że wielką 
szansę na dofinansowanie ma pro-
jekt przebudowy ul. Trakt św. Kingi 
i ul. Papieskiej, w ramach którego 
mają powstać również ścieżki rowe-
rowe. Koszt tego zadania to 6 mln zł.

natomiast na 40. sesji Rady Miej-
skiej w Starym Sączu, w dniu 31 
października, uchwalono zgodę na 
zbycie części udziałów Gminy Stary 
Sącz w spółce Sądeckie Wodociągi, 
w ślad za podobną decyzją główne-
go udziałowca, miasta Nowy Sącz, 
a także nabycie przez Gminę nieru-
chomości Powiatu Nowosądeckiego, 
z budynkiem byłego Młodzieżowego 
Domu Kultury w Starym Sączu.

Na 40. posiedzeniu Rada podję-

RAdA MIEJSkA W STARyM Sączu

listopad – grudzień 2017 3KURIER

Nowe Centrum Ogrodnicze



FO
T. 

UM
IG

FO
T. 

UM
IG

ła siedem uchwał: w sprawie zmia-
ny wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Stary Sącz na lata 2017–
2035; w sprawie wyrażenia zgody 
oraz określenia procedury zbycia 
udziałów Gminy Stary Sącz w trybie 
negocjacji z zaproszeniem w spółce 
Sądeckie Wodociągi Spółka z o.o. 
z siedzibą w Nowym Sączu (zgoda 
dotyczy zbycia nie więcej niż 4736 
udziałów, o łącznej wartości nomi-
nalnej 2 368 000 zł, tj. 22 % udzia-
łów); w sprawie przejęcia od Zarządu 
Województwa Małopolskiego zada-
nia publicznego zarządzania dro-
gą serwisową drogi wojewódzkiej nr 
969 (Nowy Targ – Stary Sącz – Nowy 
Sącz) na długości 400 mb od ul. Wiel-

ki Wygon, w celu wykonania moder-
nizacji; w sprawie modyfikacji dwóch 
punktów Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gmi-
ny Stary Sącz; w sprawie wyraże-
nia zgody na przystąpienie Gminy 
do realizacji projektu partnerskiego 
w ramach 4 Osi priorytetowej Regio-
nalna polityka energetyczna, Działa-
nie 4.1 Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, Pod-
działanie 4.1.1 Rozwój infrastruk-
tury produkcji energii ze źródeł od-
nawialnych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014–2020, czyli 
montażu odnawialnych źródeł ener-
gii w partnerstwie z gminami: Łącko, 

Podegrodzie oraz Stowarzyszeniem 
Perły Beskidu Sądeckiego (do któ-
rego akces zgłosiło 133 mieszkań-
ców gospodarstw domowych oraz 
Szkoła Podstawowa w Barcicach); 
w sprawie nabycia przez Gminę Sta-
ry Sącz nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Nowosądeckiego, 
z budynkiem byłego Młodzieżowego 
Domu Kultury w Starym Sączu, któ-
ry ma być zaadoptowany na dzienny 
dom opieki nad osobami starszymi; 
w sprawie wyrażenia zgody na usta-
nowienie służebności gruntowej ul. 
Topolowej (w związku z planowanym 
nieodpłatnym nabyciem przez Gmi-
nę prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości od PKP S.A.). (red) 

21 listopada w miejscowości Myślec odbyło się wiel-
kie wydarzenie. Urząd Miasta i Gminy w Starym Sączu 
oddał do użytku nowo wybudowaną drogę Myślec – Za-
górze o długości 1,5 km. 

W uroczystym otwarciu uczestniczyli burmistrz Starego 
Sącza – Jacek Lelek, wiceburmistrz – Kazimierz Gizicki, 
kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Gospo-
darki Wodnej – Michał Kociołek, nadleśniczy z Nadleśnic-
twa Stary Sącz – Pan Paweł Szczygieł, sołtys-radna Myśl-
ca – Maria Węgrzyn oraz mieszkańcy Myślca.

Droga została poświęcona przez ks. Wiesława Skraba-
cza – proboszcza parafii w Żeleźnikowej Wielkiej, a w in-
tencji przyszłych użytkowników drogi odmówiona została 
modlitwa.

Droga powstała w miejscu starej, bardzo zniszczonej 
i wąskiej drogi. Nowa jezdnia jest szersza od poprzed-
niej, ma utwardzone pobocza, przepusty i zatoki do mi-
jania. Dzięki nowej drodze przysiółek Myślec Zagórze 
połączył się z Myślcem. Teraz na Zagórze można doje-
chać z dwóch stron: dolną drogą przez most nad rzeką 
Poprad i górną drogą właśnie oddaną do użytku – przez 
piękny las. Po przemówieniach i podziękowaniach za-
proszeni goście wraz z mieszkańcami udali się na uro-
czysty poczęstunek w Wiejskim Domu Kultury, gdzie 
na gości czekała niespodzianka – męskie trio z zespo-
łu Starosądeczanie. Był toast za oddaną drogę, śpiewy 
i tańce. (red) 

Nowa droga przez las na Zagórzu 
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Budowa sali gimnastycznej 
w Gaboniu Remont DK 87

Budowa sali gimnastycznej 
w Moszczenicy



Droga do szko-
ły biegnie milej, 
szczególnie kie-
dy za kierowni-
cą szkolnego 
autobusu siedzi 

św. Mikołaj i czę-
stuje cukierkami. 

W rolę hojnego świę-
tego wciela się już od jedenastu 
lat Mieczysław Szewczyk, znany 
bardziej z roli radnego miejskie-
go i sołtysa Skrudziny. (red) 

Mikołajkowy autobus

InFORMAcJE
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Z nowoczesnością za pan brat

200 komputerów przekazanych 
szkołom w listopadzie to tylko 
pierwszy etap wartego ponad 3 
mln 300 tys. zł projektu obejmu-
jącego zakup sprzętu, zajęcia wy-
równawcze i rozwijające oraz sty-
pendia dla uczniów szkół w Starym 
Sączu. 

 Projekt pn. „Nowoczesna szkoła 
– przepustką do kariery” dofinanso-
wany z Funduszy Europejskich reali-
zuje Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Brama Beskidu” w part-
nerstwie z Gminą Stary Sącz.

Dla uczniów zorganizowane będą 
zajęcia z programowania i robotyki, 
podczas których dzieci będą wyko-
rzystywać narzędzia technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych (m.in. 
tablety, laptopy, komputery, tablice 
interaktywne, roboty) i możliwości 
e-learningu oraz przy wykorzysta-

niu nowoczesnych metod nauczania. 
W projekcie znajdą się również pie-
niądze na pomoc stypendialną dla 
300 uczniów i uczennic.

– Brama Beskidu to dla naszego 
samorządu ogromnie ważny partner 
w pozyskiwaniu pieniędzy dla Sta-
rego Sącza – podkreśla burmistrz 
Jacek Lelek. – Ten projekt to kolej-
ny tego przykład. Zyskamy nie tylko 
nowoczesny sprzęt dla szkół. Dzięki 
projektowi uczniowie mają szansę 
uczestniczyć w zajęciach pozalek-
cyjnych z matematyki, przedmiotów 
przyrodniczych i kompetencji infor-
matycznych w formie zajęć wyrów-
nawczych, zajęć rozwijających dla 
uczniów zdolnych, wycieczek eduka-
cyjnych, a nauczyciele w szkoleniach 
i warsztatach w zakresie wykorzysta-
nia nowoczesnych narzędzi i tech-
nologii informacyjnych oraz pracy 
z uczniami metodą eksperymentu.

Głównym celem projektu jest pod-
niesienie kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy w ob-
szarach technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych oraz w obszarach ma-
tematyczno-przyrodniczych, a także 
wzrost kompetencji wśród 39 na-
uczycieli w zakresie wykorzystania 
nowoczesnych narzędzi oraz techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych 
i nauczania w obszarze przedmio-
tów przyrodniczych i matematyki. 
Projekt doposaży szkolne pracownie 
matematyczne i przyrodnicze oraz 
uzupełni wyposażenie szkół w na-
rzędzia i urządzenia technologii in-
formatyczne –sale zostaną dosto-
sowane i wyposażone w niezbędne 
pomoce i narzędzia dydaktyczne, 
w tym m.in. w tablice interaktywne, 
zestawy komputerowe, tablety, lap-
topy oraz oprogramowanie eduka-
cyjne. Również wśród szkół objętych 
projektem zostaną utworzone 4 pra-
cownie tematyczne (tj. biologiczna, 
chemiczna, geograficzna i fizyczna).

Projekt realizowany jest w ramach 
10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompe-
tencje, Działanie 10.1 Rozwój kształ-
cenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 
Edukacja w szkołach prowadzących 
kształcenie ogólne z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego 2014–2020. Pro-
jekt skierowany jest do uczniów oraz 
nauczycieli szkół dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Stary 
Sącz. Projekt będzie realizowany do 
2019, a jego szacunkowa wartość to  
3 326 120,86 zł, w tym wartość do-
finansowania to 3 142 730,86 zł. 
(red)



Już od pewnego czasu mówi się o budowie ścieżki w ko-
ronach drzew na Miejskiej Górze. Wniosek o dofinan-

sowanie budowy tej atrakcji turystycznej jest już złożo-
ny, ale przed tym udało się uzupełnić go o nowe ciekawe 
rozwiązanie. Na Miejskiej Górze może powstać niespoty-
kana ścieżka przyrodnicza opowiadająca o życiu płazów. 

Przebieg tej ścieżki opowiadającej o życiu płazów plano-
wany jest pomiędzy istniejącą platformą widokową, a pro-
jektowaną wielofunkcyjną strukturą widokowo-poznawczą, 
znaną pod roboczą nazwą „ścieżki w koronach drzew”. Przy 
czym trzeba od razu zaznaczyć, że będzie to ścieżka od-
mienna od tego, co znamy z ostatniej realizacji w słowac-
kiej Dolinie Bachledzkiej w pobliżu Zdziaru. Przypomnijmy, 
że ścieżka będzie zaczynała się na szczycie Miejskiej Góry 
i wyposażona będzie we fragmenty w formie hamaków, 
mostki czy fragment szklanej podłogi tuż przed końcem 
z niewielkim pomostem z widokiem na Stary Sącz. Ścieżka 
będzie miała długość 218 metrów, a w ostatnim punkcie, 
czyli przy widokowym tarasie projektanci posadowili ją aż... 
18 metrów nad ziemią!

Wracając do ścieżki przyrodniczej; zasadniczym pomy-
słem jest przedstawienie w sposób innowacyjny i atrakcyj-
ny przestrzennie cyklu życia – rozwoju – płaza, wraz z do-
datkowymi informacjami, będącymi zbiorem faktów, legend 
i historii z kategorii ciekawostek i niesamowitości. Odmien-
ne elementy obiektów pozwolą nam jednak na jednoznacz-
ne oddzielenie faktów od wątków częściowo prawdziwych 
lub po prostu fikcyjnych. Obiekty zlokalizowane będą w bli-
skim lub bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki leśnej.

W planie jest siedem obiektów, w których poznamy naj-
ważniejsze etapy rozwoju, przeobrażania się organizmu 
płaza. Mając na względzie szczególny kontekst ścieżki (na-
turalny las) zaprojektowane struktury są jednakowe, w for-
mie przeźroczystych kul o średnicy od 250 cm do 300 cm 
ze specjalnego tworzywa sztucznego. Wymiary wnętrza 
pozwalają na użytkowanie 4 osobom dorosłym. W środku 
obiektu zlokalizowany będzie postument, na którego wierz-
chu wykonana zostanie (i odpowiednio zabezpieczona) in-
scenizacja – model pokazujący w sposób przypominający 
podglądanie świata przez mikroskop dany etap rozwojowy 
płaza. Sam postument jest elementem stałym dodatkowo 
wyposażonym w niezbędne cechy i kody umożliwiające po-
głębienie wiedzy z określonego tematu dzięki aplikacjom 
internetowym.

Stary Sącz stara się pozyskać pieniądze na ten cel z Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej V-A Polska–Słowacja 
2014–2020 współfinansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerem 
w projekcie jest słowacka Lewocza. Samorząd Lewoczy pla-
nuje rekreacyjne zagospodarowanie Lewoczańskiego Stawu.

Infrastrukturę Rekreacyjną Miejskiej Góry uzupełnią dodat-
kowo ścieżki biegowo rowerowe. Na to pieniądze już są, ścież-
ki powstaną w przyszłym roku. Efektem współpracy Fundacji 
Sądeckiej i Starego Sącza będzie prawie 5,5 km ścieżek bie-
gowych i rowerowych na Górze Miejskiej.

Istotą projektu jest stworzenie sieciowej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej służącej w równej mierze mieszkań-
com, co biegaczom i turystom, którzy, korzystając z przygoto-
wanych tras będą także (w dużej części) korzystać z lokalnych 
zasobów (miejsc noclegowych, gastronomi, szeregu innych 
pomniejszych usług). Inwestycje uczynią subregion sądec-
ki jeszcze bardziej atrakcyjnym dla osób ceniących aktywny 
wypoczynek, zarówno turystów, jak i mieszkańców. Dodatko-
wym plusem jest to, że stanowią uzupełnienie tras rekreacji 
rowerowej budowanych już przez samorząd województwa, 
czyli Velo Dunajec (przez Łącko do Starego Sącza) i Euro Velo 
11 (z Barcic do Wielogłów)

Centrum Aktywnego Wypoczynku w Starym Sączu to 3 tra-
sy turystyczne o łącznej długości 5,452 km:

• Trasa biegowo rowerowa nr I o długości 2139 metrów 
– po trasie istniejących dróg leśnych, która na części 
trasy tj. w km 1+100 – 1+580 służy także do celów ob-
sługi lasu komunalnego m.in. do wywozu drewna itp.,

• Trasa biegowo-rowerowa nr II o długości 3037 metrów, 
która także na odcinku 0+930 – 1+232 km oraz na 
odcinku 2+009 – 3+037 km pokrywa się z drogą do 
obsługi lasu,

• Trasa biegowo-rowerowa nr III o długości 276 metrów, 
w km 0+134 – 0+407 stanowiąca dobieg i dojazd do 
zasadniczych tras biegowo-rowerowych nr I i II oraz 
szczytu Góry Parkowej, gdzie znajduje się plac rekre-
acyjny, plac postojowy i platforma widokowa. 

– Mieszkańcy i turyści cenią aktywny wypoczynek – ko-
mentuje zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. – Tą ofertą 
musimy wspólnie przyciągać gości. Cieszę się, że udało się 
pozyskać wspólnie z Fundacją Sądecką, która jest koordy-
natorem projektu, kolejne pieniądze, które dobrze posłużą 
gminie. Te trasy będą się idealnie uzupełniały z planowaną 
ścieżką w koronach drzew. Miejska Góra stanie się świetnym 
miejscem do rodzinnego wypoczynku. (RKA) 

Miejska Góra jak z baśni Wizualizacja 
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Dumni z Niepodległej 

Święto Niepodległości miało wiele odsłon – od szkolnego 
przeglądu pieśni patriotycznych przez bieg niepodległo-

ściowy, Msze Święte za Ojczyznę, uroczystości w Gołkowi-
cach i Starym Sączu, apele poległych aż po wspólne śpie-
wanie w Marysieńce.

W tym roku na uroczystościach zabrakło zastępcy bur-
mistrza Kazimierza Gizickiego, ale jest to nieobecność 
usprawiedliwiona – reprezentował Stary Sącz na uroczy-
stościach centralnych w Warszawie.

W Starym Sączu już 9 listopada w ramach Gminnych 
Obchodów Święta Niepodległości w starosądeckim Kinie 
Sokół odbył się VI Międzyszkolny Przegląd Pieśni Patrio-
tycznej i Niepodległościowej. Na scenie zaprezentowali 
się uczniowie ze szkół podstawowych i przedszkoli z te-
renu miasta i gminy Stary Sącz. Przegląd ma charakter 
konkursu i choć wszyscy wykonawcy zasłużyli na wiel-
kie uznanie, to jury musiało wybrać najlepsze wykonania. 
W tym roku klasyfikacja przedstawia się następująco.

Przedszkola: 1. Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nut-
ki” w Starym Sączu, które przygotowała Agata Godawska-
-Nicpońska. Szkoły: 1. Prywatne Gimnazjum w Starym 
Sączu, uczniów przygotowała Agata Godawska-Nicpoń-
ska, 2. Szkoła Podstawowa w Barcicach, uczniów przy-
gotował Marek Kanik, 3. Szkoła Podstawowa w Przysiet-
nicy, uczniów przygotował Krzysztof Smyda. Wyróżnienie 
dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tisch-
nera w Starym Sączu, uczniów przygotował Stanisław 
Dąbrowski.

W sobotę obchody rozpoczęły się w Gołkowicach. Po 
montażu słowno-muzycznym w wykonaniu Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży i uczniów szkoły w Gołkowicach 
oraz Mszy Świętej złożono wieńce pod „Pomnikiem Ofiar 
Faszyzmu i Komunizmu”. Nie zabrakło oczywiście władz 
gminy z burmistrzem Jackiem Lelkiem, przewodniczącą 
Ewą Zielińską, radnymi Andrzejem Stawiarskim, Andrze-
jem Zychem i Mieczysławem Szewczykiem (poczet sztan-
darowy). Obecny był również poseł na Sejm RP Jan Duda 
oraz przedstawiciele Powiatu Nowosądeckiego i „Solidar-

ności”, a także reprezentacja nauczycieli i uczniów.
W drugiej części obchodów burmistrz Jacek Lelek i prze-

wodnicząca rady Ewa Zielińska złożyli kwiaty pod tablicą 
pamiątkową na budynku Sokoła i patriotyczny pochód zło-
żony z harcerzy, tamburmajorek, miejskiej orkiestry, pocz-
tów sztandarowych OSP, pocztów sztandarowych sta-
rosądeckich szkół i mieszkańców ruszył do Rynku gdzie 
podniesiono flagę państwową na maszt, a później na 
Mszę Świętą w kościele parafialnym.

Na cmentarzu komunalnym pod pomnikiem upamięt-
niającym ofiary wojen i totalitaryzmów burmistrz Jacek 
Lelek mówił: – Przez 123 lata Polski nie było na mapie 
politycznej Europy i świata. Starosądecka niewola trwa-
ła jeszcze dłużej (…), ale nie było ani dnia, ani chwili, żeby 
Polacy nie tęsknili za wolnością i podejmowali walkę 
zbrojną. Z dumą możemy odnotować, że starosądecza-
nie w tej walce nigdy nie zapomnieli o swojej polskości. 
Nie zabrakło ich w żadnym ruchu niepodległościowym. 
Bez pamięci kulturowej, historycznej można być wspólno-
tą ekonomiczną, nawet polityczną, ale nigdy nie będzie-
my wspólnotą prawdziwą. Pod pomnikiem kwiaty składali 
nie tylko przedstawiciele samorządu w osobie burmistrza 
i przewodniczącej Rady Miejskiej, ale również starosądec-
kich szkół, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Sto-
warzyszenia Gniazdo, Fundacji Będzie Dobrze, zarządu 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Starym Sączu, 
zarządu Miejsko-Gminnego Koła PSL i Towarzystwa Miło-
śników Starego Sącza. (RKA)
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A to ciekawe...

Po górach z mistrzem pióra
Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publicz-
na w Starym Sączu zakończyła realizację drugiego 
projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
„Partnerstwo dla Książki” – Po górach z mistrzem 
pióra. 

Były to spotkania autorskie, które od-
bywały się w dniach 02–20.10.2017 
roku, promujące czytelnictwo i roz-
wijające wiedzę. Spotkania z pisa-
rzami i książką to jeden z elementów 
kształtowania nawyku czytelnicze-
go i miłości do literatury. Jeżeli dziec-
ko zaczyna sięgać po literaturę, to na-
wyk ten zostaje mu na zawsze. Zaowocuje 
on w przyszłości mądrością, ciekawością świata, 
wrażliwością i sukcesem. Książka to posag, który dziec-
ko dostaje na całe życie.

Mistrzowie pióra spotkali się z czytelnikami w: Olsza-

nej, Zagorzynie, Tyliczu, Powroźniku, Rytrze, Łomnicy 
Zdroju, Florynce, Bereście, Rożnowie, Starym Sączu, 
Barcicach, Piwnicznej Zdroju, Frycowej, Kamionce Wiel-
kiej, Tęgoborzy, Chomranicach, Łososinie Dolnej, Jazow-
sku, Brzeznej, Grybowie, Nowej Wsi, Białej Niżnej, Myst-
kowie, Gródku n/Dunajcem i Jasiennej.

Jednym z gości w bibliotekach była Joanna Krzyża-
nek, autorka książek dla dzieci. Oprócz pisania prowa-
dzi warsztaty literackie, ortograficzne, gramatyczne, 

plastyczne, teatralne i kulinarne. Proponuje 
najmłodszym naukę przez zabawę, zapra-

sza dzieci do świata liter oraz rysunków.
W kolejnych dniach z czytelnikami 

spotykał się Marcin Pałasz, autor ksią-
żek dla dzieci, młodzieży oraz doro-
słych, laureat Ogólnopolskiej Nagro-
dy im. Kornela Makuszyńskiego, autor 

szkolnej lektury pt. „Sposób na Elfa”.
Natomiast o regionalizmie – chlebie na-

szym powszednim i zwyczajach naszej Małej 
Ojczyzny – opowiadał dr Zenon Szewczyk, regionali-

sta, językoznawca, filolog i ekonomista.
Był też czas przeznaczony na wspólną dyskusję i pyta-

nia, na które autorzy z przyjemnością odpowiadali. (red) 
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Mieszkańcy zachodniej części 
Starego Sącza z niecierpliwo-

ścią czekają na budowę kanalizacji. 
W przyszłym roku będzie to najwięk-
sza inwestycja jaką Gmina Stary Sącz 
kiedykolwiek realizowała samodziel-
nie. Na budowę kanalizacji tej części 
miasta nasz samorząd zdobył 13,3 
mln zł dofinansowania, a cała inwe-
stycja będzie kosztowała ponad 27 
mln zł. Podobnie jak w przypadkach 
przyłączy w Barcicach czy Przysietni-
cy mieszkańcy otrzymają również do-
finansowanie do przyłącza. 

Pieniądze po-
chodzą z pro-
gramu Ope-
r a c y j n e g o 
Infrastruktura 
i Środowisko, 
kwotę 13,3 mln 
przyznano na 
rozbudowę sie-
ci kanalizacyj-
nej i realizację 
projektu "Roz-
budowa sieci 
kanalizacyjnej 
na terenie Gmi-
ny Stary Sącz". 
Starania o te 
środki rozpo-
częto już w lu-

tym obecnego roku, kiedy to Rada Mia-
sta zadecydowała o złożeniu wniosku. 
Całkowita kwota niezbędna do przepro-
wadzenia inwestycji to 27 mln 450 ty-
sięcy złotych. Na tyle wyceniono prace 
obejmujące ulice: Piłsudskiego, Źródla-
ną, Żwirki i Wigury, Bazielicha, ale też 
kwartał na ulicy Węgierskiej oraz braku-
jące lokalizacje przy Dunajcowej. Samo-
rząd ma już pozwolenie na budowę.

– Inwestycje w ochronę środowiska 
mają dla samorządów ogromne zna-
czenie i musimy je realizować dla wy-
gody i zdrowia mieszkańców. Również 

jeśli poważnie myślimy o długofalowym 
i zrównoważonym rozwoju gminy – nie 
ma wątpliwości zastępca burmistrza 
Kazimierz Gizicki. – W przyszłorocznym 
budżecie budowa kanalizacji to naj-
większa suma jeśli chodzi o wydatki in-
westycyjne, ale pamiętamy w nim rów-
nież o sferze społecznej, edukacyjnej, 
transportowej i komunikacji.

Ale to nie koniec inwestycji w kana-
lizację. Przetarg na dokończenie ka-
nalizacji na ul. Partyzantów jest już 
rozstrzygnięty. Wygrało go Przedsię-
biorstwo Budownictwa Inżynieryjnego 
Machnik. Koszt to 2 439 389 zł. Przewi-
dziano podłączenie do kanalizacji 180 
budynków, tj około 720 mieszkańców. 
Wykonawca jest gotów wejść na teren 
inwestycji, gdy tylko ustabilizuje się po-
goda, czyli przyjdzie mocniejszy mróz. 
To ułatwi prace, ponieważ teren jest 
dość podmokły. Do tego odcinka kanali-
zacji podłączona zostanie w przyszłości 
sieć kanalizacyjna z Moszczenicy Niżnej 
i Wyżnej. (RKA) 

Inwestycja w ochronę środowiska 
i zdrowie mieszkańców
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Kanalizacja – Łazy Biegonickie

Kanalizacja Przysietnicy



Bohaterką „Gali Społeczników: Patriotek i  Patriotów XXI wieku”, która miała miejsce w   Szkole Podstawowej  
nr 1 w Starym Sączu była pani Ewa Zielińska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu.
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W związku z ogłoszeniem przez Minister Edukacji Na-
rodowej roku szkolnego 2017/2018 rokiem „Ku Niepod-
ległej” Szkoła Podstawowa nr 1 z inicjatywy nauczycielek 
szkoły wdrożyła autorski program inicjatyw patriotycznych 
podejmowanych w ramach edukacji dydaktycznej i wycho-
wawczej „Ojczyzna – na start!”.

10 listopada 2017 roku starosądecka Szkoła Podstawo-
wa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera – realizując zadania 
projektu „Ojczyzna – na start!” – zorganizowała „Galę Spo-
łeczników: Patriotek i Patriotów XXI wieku”. Celem projek-
tu jest zachęcanie młodzieży do poszukiwania współcze-
snych patriotów w rodzinnych miejscowościach uczniów 
i ich najbliższym środowisku, ludzi, którzy żyją i działają 
w czasach wolności i pokoju na rzecz Małej Ojczyzny staro-
sądeczan – Grodu św. Kingi

Decyzją Kapituły reprezentowanej przez Dyrekcję SP1, 
koordynatorki projektu „Ojczyzna – na start!” oraz zapro-
szonych do współpracy rodziców „Jedynki”, którym odda-
no decydujący głos, w bieżącym roku szkolnym wyróżniono 
honorowym dyplomem nauczycieli emerytów – pracowni-
ków SP1 i rodziców dzieci zaangażowanych w inicjatywy 
dydaktyczno–wychowawcze. Kampanii „Patriota i Patriot-
ka XXI wieku” w 2017 roku przyświecały hasła: ODPO-
WIEDZIALNOŚĆ, DIALOG, ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE 
i WOLNOŚĆ. Pierwszą w historii szkoły galę promowały sło-
wa: „(…) Wolność – to wśród mądrych ludzi żyć. Widzieć do-
broć w oczach ich i szczęście…”

W kategorii „dialog” uhonorowano: panią Jadwigę Gaga-
tek Porębę i panią Halinę Smajdor.

W kategorii „Odpowiedzialność” wyróżniono: panią Mo-
nikę Kurzeję oraz panią Ewę Zielińską. 

 

Grupę nagrodzonych w kategorii „zaangażowanie spo-
łeczne” reprezentują: pani Danuta Hejmej, pan Michał 
Jarzębiński, pani Beata Kurzeja, pan Grzegorz Konicki, 
pani Beata Lipka, pani Anna Tokarczyk, pani Agnieszka 
Treit, pan Zygmunt Treit, pani Ewa Zięba, pan Lechosław 
Ziębowicz. 

 W kategorii „Wolność” w dniu 15 listopada 2017 roku 
uhonorowany został pan Kazimierz Korczyński, prezes No-
wosądeckiego Związku Sybiraków, gość honorowy SP1.

Bohaterką „Gali Społeczników: Patriotek i Patriotów XXI 
wieku” była pani Ewa Zielińska, przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Starym Sączu. Decyzją Kapituły reprezentowanej 
przez Dyrekcję SP1 – panią mgr Elżbietę Bodziony i panią 
mgr Barbarę Dyrek – koordynatorki projektu „Ojczyzna – 
na start!” – mgr Renatę Jasińską Nowacką i mgr Jadwi-
gę Postawę – oraz zaproszonych do współpracy rodziców 
„Jedynki” gościa honorowego SP1 wyróżniono w kategorii 
„Odpowiedzialność”.

W laudacji organizatorki inicjatywy napisały: Laureatka 
w roku szkolnym 2016/2017 uhonorowana została przez 
uczniów, Dyrekcję, nauczycieli koordynujących ogólnopol-
ski program „Młody Obywatel” i Radę Rodziców tytułem 
Urzędnika Przyjaznego Dzieciom. Pani Ewa Zielińska jest 
społecznikiem sprawującym honorowy patronat nad dzia-
łalnością Szkolnego Klubu Wolontariatu „Budzimy serca”. 
Szanowna Pani – za świętą Matką Teresą z Kalkuty – mo-
głaby powiedzieć: "Spałam i śniłam, że życie jest samą 
przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest 
służbą na rzecz innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba 
jest przyjemnością."

Laureatom składamy serdeczne gratulacje. (red)

Gala Społeczników
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Robić więcej niż wymagają od nas 
inni – te słowa to motto większo-

ści stowarzyszeń i fundacji. W Gmi-
nie Stary Sącz jest zarejestrowa-
nych 46 organizacji pozarządowych. 
Uczestniczą w każdej niemal dzie-
dzinie życia i inicjują wiele wydarzeń 
i akcji służących całej naszej wspól-
nocie. Upominają się słusznie o na-
leżne obywatelom miejsce w społe-
czeństwie, a ich głos jest brany pod 
uwagę – bo to przynosi gminie same 
pożytki. 

Aktywizacja mieszkańców możliwa 
jest dzięki otwartym konkursom dedy-
kowanym instytucjom i organizacjom, 
małym grantom, ale też dzięki dzia-
łaniom w ramach Budżetu Obywatel-
skiego. Wiele z nich korzysta z pomocy 
wolontariuszy. Gdyby nie ich zaanga-
żowanie, działalność wielu organizacji 
nie byłaby możliwa. Przede wszystkim 
muszą być jednak ludzie, którym chce 
się chcieć. Z pomysłem, pasją i chęcią 
do pracy. I takich w gminie nie brakuje. 
Dziś nikt nie ma wątpliwości, że samo-
rządy byłyby słabsze bez organizacji po-
zarządowych i zaangażowania samych 
mieszkańców w życie swoich małych 
ojczyzn.

– Nie wyobrażam sobie działania na-
szego samorządu bez współpracy ze 
stowarzyszeniami i fundacjami – mówi 
wprost burmistrz Jacek Lelek. - Jako 
gmina staramy się zwiększać zaanga-
żowanie organizacji pozarządowych 
w życie publiczne i chyba nam się to 
udaje, bo coraz więcej osób angażu-
je się wokół społecznych inicjatyw. Ich 
otwartość, gotowość do współpracy, 
zaangażowanie w rozwój gminy stano-
wią nasz największy potencjał.

Dzięki organizacjom pozarządowym 
udało się aktywizować różne grupy spo-

łeczne, choćby seniorów. Tutaj prym 
wiedzie Fundacja Rozwoju Sądecczy-
zny i jej prezes Anna Majda. Na rzecz 
niepełnosprawnych działają Funda-
cja Będzie Dobrze (prezes Anna Pych) 
i oczywiście „Gniazdo”, prowadzące 
Środowiskowy Dom Samopomocy (pre-
zes Zofia Wcisło).

Stowarzyszenia mają duże znaczenie 
przy rozstrzygnięciach, które zapadają 
w ramach Budżetu Obywatelskiego. To 
lokalni liderzy często inicjują działania, 
zgłaszają pomysły, zachęcają do gło-
sowania. Potrafią zapalić do aktywno-
ści osoby, które raczej zwykle się nie 
udzielają. Tak było w tym roku w Gabo-
niu. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju 
Wsi Gaboń złożyło projekt, który zyskał 
najwięcej głosów, bo aż 679. Są w Sta-
rym Sączu stowarzyszenia działające 
już kilka dobrych lat, okrzepłe, które 
same sięgają po pieniądze zewnętrzne. 
Tak było choćby ze Stowarzyszeniem 
Barciczanie, które z programu Mece-
nat Małopolski pozyskało 5 tys. złotych 
na projekt „Barciczanie Razem”. Są 
też organizacje młode, ale działające 
prężnie, jak Stowarzyszenie Mostki Ra-
zem, też szukające pieniędzy na swoje 
projekty w Urzędzie Marszałkowskim. 
Stowarzyszenie „Przyjaźń” ze Skrudzi-
ny współorganizuje charytatywny Bieg 
Barana.

– Udało nam się wyzwolić potencjał 
społeczny, aktywność mieszkańców 
naszej gminy i miasta – cieszy się za-
stępca burmistrza Kazimierz Gizicki. – 
Dziękuję wszystkim, którym chce się 
chcieć – zmieniać swoje otoczenie, bu-
dować, poprawiać, pomagać, działać. 
Organizacje pozarządowe są dla nas 
prawdziwymi i ważnymi partnerami 
w budowie społeczeństwa obywatel-
skiego. Wspólnie z organizacjami sek-
tora NGO budujemy szeroko rozumianą 
samorządność lokalną, walczymy o to, 

co ważne dla małych społeczności.
Trudno sobie wyobrazić bez zaanga-

żowania mieszkańców i lokalnych sto-
warzyszeń takie sztandarowe starosą-
deckie imprezy, jak: Lachowska Micha 
czy Jarmark Rzemiosła. Starosądec-
kie Stowarzyszenie Miłośników Kultu-
ry i Tradycji „Malowana Skrzynia”, któ-
rego głównym celem statutowym jest 
wspieranie działalności zespołu „Sta-
rosądeczanie” oraz szeroko rozumia-
ne prowadzenie działalności w zakre-
sie upowszechnianie kultury ludowej 
Sądecczyzny prowadzi również Szkół-
kę Muzykowania Ludowego, działającą 
także pod kierownictwem Marka Zię-
by, zrzeszającą osoby, które uczą się 
gry na instrumentach ludowych. Coraz 
mocniej zaznacza swoją obecność Sto-
warzyszenie Górali Popradzkich z Przy-
sietnicy i oczywiście Stowarzyszenie 
Kobiet Ziemi Popowickiej. Nie zapo-
mnieliśmy oczywiście o jednym z naj-
starszych stowarzyszeń w Małopol-
sce. Towarzystwo Miłośników Starego 
Sącza opiekuje się Muzeum Regional-
nym i jest pomysłodawcą wielu warto-
ściowych inicjatyw. Pierwszym preze-
sem w chwili powstania towarzystwa 
w 1948 r. był nauczyciel Antoni Królik, 
drugim dr inż. Stanisław Przybyłowicz, 
obecnie funkcję tę pełni Andrzej Dłu-
gosz, równocześnie kustosz muzeum. 
Trzech z prezesów na przestrzeni tylu 
lat działalności Towarzystwa świadczy 
o wielkiej więzi łączących ludzi zrze-
szonych w tym stowarzyszeniu i dobrej 
atmosferze towarzyszącej ich działal-
ności. Nową oryginalną kartę zapisują 
w historii miasta rycerze św. Kingi, któ-
rzy dodają kolorytu każdej plenerowej 
imprezie, ale także kultywują kodeks 
rycerski i patriotyzm. Bardzo ważną 
częścią społecznego ruchu i zaangażo-
wania są Ochotnicze Straże Pożarne, 
ale to już zupełnie inna historia. (RKA)

Wielka wiara w ludzi
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Złote Gody w Starym Sączu
Podczas uroczystości w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania burmistrz Jacek Lelek odznaczył medalami 
„Za długoletnie pożycie małżeńskie” pary obchodzące piękny jubileusz 50–lecia małżeństwa.

Uroczystości rozpo-
częły się od Mszy Świę-
tej w intencji jubilatów, 
celebrowanej przez pro-
boszcza parafii pw. Mi-
łosierdzia Bożego, ks. 
Janusza Rybę w kaplicy 
Domu Pielgrzyma. Część 
związaną z wręczeniem 
medali rozpoczęła Al-
freda Wastag, kierownik 

Urzędu Stanu Cywilnego w Starym Są- czu, potem zabrał głos 
burmistrz Jacek Lelek. – Nie wystarczy pokochać, ale trzeba jeszcze 
wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie – rozpoczął bur-
mistrz, cytując Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. – Chyba nie ma 
medalu, na który trzeba tak długo pracować, bo przecież 100 lat. 50 
lat żona i 50 lat mąż. Nieprzypadkowo tę uroczystość organizujemy 
już od 6 lat, w tym samy okresie zbliżającego się Święta Niepodległo-
ści – dodawał burmistrz gratulując jubilatom – Rodzina, rodzina sta-
bilna to nie tylko gwarant rozwoju społeczeństwa, ale i również ostoja 
wartości patriotycznych. Dziękuję za świadectwo pięknego życia i ży-
czę dużo zdrowia.

Następnie burmistrz wręczył medale „Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie” przyznane na jego wniosek przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Andrzeja Dudę. Gratulacje wzruszonym jubilatom składa-
li również Ewa Zielińska,  
przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Starym Są-
czu, zastępca burmistrza 
Kazimierz Gizicki i sekre-
tarz Gminy Stary Sącz 
Daniel Śmierciak. Uro-
czystość uświetnił ze-
spół Starosądeczanie, 
który towarzyszył Jubi-
latom również podczas 
biesiady i wspólnego 
śpiewania. (RKA) 

50–lecie pożycia małżeńskiego: 
1. Janina i Stanisław Arendarczyk 
2. Rozalia i Jan Bielak 
3. Elżbieta i Jan Duda 
4. Genowefa i Jan Garwol 
5. Maria i Eugeniusz Gądek
6. Halina i Piotr Górski 
7. Barbara i Władysław Górz 
8. Stanisława i Antoni Iwulski 
9. Maria i Czesław Jasińscy 
10. Rena i Tadeusz Jung 
11. Aniela i Stanisław Kasprzyk 
12. Maria i Stanisław Korona 
13. Helena i Stanisław Kożuch 
14. Genowefa i Jan Kulig 
15. Maria i Jan Majewski 
16. Lidia i Kazimierz Mazur 
17. Zofia i Stanisław Obrzud 
18. Maria i Ludwik Ogórek 
19. Maria i Stanisław Olszowska 
20. Maria i Stanisław Podstawka 
21. Maria i Jan Przychocki 
22. Zofia i Leon Rams 
23. Zofia i Józef Rejowski
24. Zofia i Zbigniew Repel 
25. Stanisława i Władysław Surma 
26. Katarzyna i Czesław Śmierciak
27. Katarzyna i Józef Śmierciak 
28. Grażyna i Franciszek Tokarczyk
29. Leszka i Antoni Waligóra 
30. Zofia i Edward Wąchała
31. Zofia i Bronisław Wojtaszek
32. Zofia i Kazimierz. Zając
33. Józefa i Kazimierz Zbroński
34. Barbara i Antoni Zielonka 
35. Janina i Ryszard Zomber
36. Maria i Tadeusz Żabecki
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• Małopolska to jeden 
   z najbardziej 
   zanieczyszczonych smogiem 
   regionów w Europie. 
• Jeśli nie zadbamy  
   o nasze powietrze, 
   będziemy chorować 
   i umierać. 
• Konieczne są szybkie 
   i zdecydowane zmiany.

Nie truj – wymień piec! 
Zamień swojego „kopciucha” na ogrzewanie 
z miejskiej sieci, gaz lub pompę ciepła – te 
rozwiązania są najbardziej przyjazne powie-
trzu. Jeśli jest to niemożliwe, wybierz nowo-
czesny kocioł na drewno, pelet lub węgiel. 
Stare piece emitują 10 razy więcej pyłu niż 
te najwyższej klasy. Nie tylko węgiel szkodzi 
powietrzu. Również spalanie drewna w sta-
rych kotłach czy kominkach to emisja bardzo 
dużych ilości pyłu i benzo[a]pirenu. 

ZOBACZ, jak dymi Twój piec:

www.powietrze.malopolska.pl

infolinia: 12 630 31 00

Nowoczesne ogrzewanie NIE MUSI 
być droższe!
Jeśli decydujesz się na ogrzewanie drewnem 
lub węglem, wybierz nowoczesny kocioł 
z certyfikatem. Lista takich kotłów jest 
dostępna na: powietrze.malopolska.pl/kotly. 
Nowoczesne kotły zużywają o wiele mniej 
paliwa, dlatego koszt ogrzewania nie wzrasta 
nawet przy droższym, lepszej jakości opale. 

ILE KOSZTUJE OGRZEWANIE?

Szacunki rocznych kosztów ogrzewania dla domu 130 m2, dom słabo 
ocieplony – 192 kWh/m2/rok, dom dobrze ocieplony – 90 kWh/m2/rok

W Twojej gminie zatrudniony jest 
Ekodoradca, który może Ci pomóc:

• zdobyć dopłatę do wymiany kopcącego 
kotła i podjąć decyzję o wyborze nowego 
źródła ciepła dla Twojego domu,
• zdobyć dotację do ocieplenia domu 
i opracować sposoby na zmniejszenie 
kosztów ogrzewania,
• zdobyć dopłatę do instalacji odnawialnych 
źródeł energii i pomóc w ich wyborze.

Wymiana kotłów • Ocieplenie budynku • 
Instalacja odnawialnych źródeł energii •
W tym pomoże Ekodoradca!

Możesz przestać truć siebie i innych 
i nie musi to dużo kosztować.
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Gaz ziemny 2700 zł 5900 zł

4600 zł

3500 zł

3000 zł

2800 zł

2150 zł 

1600 zł 

1400 zł 

1350 zł 

Kocioł na pelet

Pompa ciepła

Kocioł na drewno

Kocioł ekoprojekt 
dobrej jakości węgiel

Dom
słabo ocieplony

Dom
dobrze ocieplony

• Kontakt do 
Ekodoradcy: 

Zrealizowano  w  ramach  projektu  „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska 
w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Milionami w smog

Burmistrz Jacek Lelek odebrał umowę na 
dofinansowanie wymiany starych węglo-
wych pieców na wysokosprawne i ekolo-
giczne kotły na gaz i pellet. Wartość do-
finansowania przekazana przez samorząd 
Województwa Małopolskiego na wymia-
nę kotłów w Starym Sączu to 1 699 997 
zł. Całkowita wartość projektu w Starym 
Sączu to 1 737 200 zł. Umowę wręczył 
burmistrzowi wicemarszałek dr Stanisław 
Sorys. Samorząd Województwa Małopol-
skiego reprezentowali jeszcze członek za-
rządu Leszek Zegzda i radny wojewódzki 
Stanisław Pasoń.

To oznacza poprawę powietrza nie tylko 
w Starym Sączu, ale i w całej kotlinie sądec-
kiej, ponieważ pieniądze dostaną w ramach 
tego poddziałania również Chełmiec, Korzenna, Nowy 
Sącz oraz Łącko. Dzięki Regionalnemu Programowi Ope-
racyjnemu tylko na Sądecczyźnie zniknie 4,3 tys. najgor-
szej jakości pieców, na co przeznaczono 50 mln zł z fundu-
szy Unii Europejskiej.

Dzięki pieniądzom z Małopolskiego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego zmienia się oblicze 
całej Małopolski. – Tylko do 8 listopada podpisano 1425 

umów o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 3,98 mld 
zł. – mówił podczas dzisiejszego spotkania Stanisław So-
rys. Co najważniejsze z tych pieniędzy na co dzień korzy-
stają mieszkańcy, którzy mogą wymienić kotły na bardziej 
ekologiczne. Na Sądecczyznę trafiło dziś ponad 30 mln zł. 
Umowy na dofinansowanie projektów z zakresu ekologii, 
turystyki i kultury odbierali samorządowcy, ale też dyrek-
tor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu 
Antoni Malczak. (red)
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Cena za wodę i odprowadzanie 
ścieków bez zmian

Na ostatniej sesji Rada 
Miejska podjęła 

uchwałę w sprawie 
utrzymania obo-
wiązujących taryf 
za wodę i odpro-
wadzanie ścieków. 

Gmina nadal będzie 
pomagać mieszkań-

com i dopłacać do m3 
wody, ścieków i do opłaty 

abonamentowej.

W przyszłym roku obowiązywać będą nadal dopłaty do 
taryfy pokrywane z podatków, które płacą miastu Sądec-
kie Wodociągi. Dzięki temu możliwa jest dopłata gminy 
do każdego metra wody zużytego przez mieszkańców.

Za metr sześcienny starosądeczanie zapłacą 5,65 zł 
brutto, a za odprowadzenie ścieków – 5,64 zł brutto. 
Cena dla mieszkańców bez dopłat wynosiłaby 7,46 zł 
brutto za metr sześcienny wody i  8,31 zł brutto za od-
prowadzanie ścieków. 

Gmina wspomaga mieszkańców i dopłaca 1,81 zł do 
każdego metra sześciennego wody i 0,43 zł do opłaty 
abonamentowej oraz 2,67 zł do każdego odebranego 
metra sześciennego ścieków i 0,79 zł do opłaty abona-
mentowej. Nie wzrośnie też cena za wodę i odbiór ście-
ków dla odbiorców przemysłowych. (RKA) 

Marszałek dba o druhów
To był dobry rok dla strażaków. Zaczął się już w maju, 
gdy  podczas uroczystości na starosądeckim rynku 
burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek odebrał z rąk 
Leszka Zegzdy członka Zarządu Województwa Mało-
polskiego kluczyki do nowego wozu ratowniczo-gaśni-
czego Volvo dla OPS w Starym Sączu. 

Starosądecki samorząd współfinansował zakup warte-
go 680 tys. zł samochodu i dołożył 53,91 % tej sumy. Prócz 
samochodu poważny remont przeszła strażacka remiza. 
Tutaj samorząd dołożył z budżetu 112 tys. złotych przy 
dofinansowaniu pozyskanym z programu Małopolskie Re-
mizy w wysokości 37 tys. zł, a na sprzęt dla wszystkich 
OSP z innego marszałkowskiego programu „Bezpieczna 
Małopolska” udało się zdobyć 37 tys. zł.  (RKA) 
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BARCICE PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU

W starej polskiej prasie jest wiele notek odnośnie 
mieszkańców i wydarzeń na starosądeckich terenach. Po-
niżej przedstawiane „newsy” pochodzą z prasy lwowskiej 
i dotyczą miejscowości Barcice.

Jak podają oficjalne publikatory, Barcice to duża wieś letni-
skowa w południowej Polsce, położona w województwie ma-
łopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Stary Sącz. 
W latach 1975–1998 miejscowość ta administracyjnie nale-
żała do województwa nowosądeckiego. Miejscowość ta zapi-
sana jest w źródłach historycznych jako ważna osada na "po-
pradzkim szlaku" na Węgry, następnie jako wieś letniskowa 
na szlaku "kolei transgranicznej" Lwów – Wiedeń. W XIV w. 
była to wieś królewska, później oddana w dzierżawę Potoc-
kim i Stadnickim (szlacheckich rodów, które wywarły wielki 
wpływ na tożsamość, postrzeganie i znaczenie Sądecczyzny 
w Rzeczypospolitej).

Poniżej prezentowane wypisy podane są w dosłownym 
brzmieniu i ukazały się w dzienniku „Kurjer Lwowski” końcem 
XIX i na początku XX wieku.

Szarańcza 1896 r.
W poniedziałek 15. bm. [czerwca 1896 r.] przeciągła przez 

góry sądeckie w kierunku od południowego wschodu na pół-
nocny zachód szarańcza wędrowna szerokim kilku kilome-
trowym pasem, do chmury podobnym. Szarańcza szła przez 
górę Makowica 1.000 m. i góry gabońskie 1.200 m. tak ni-
sko, iż można było ręką jej dosięgnąć i przeciągnęła przez 
miasto Stary i Nowy Sącz w samo południe. Przekroczywszy 
góry, zniżała się stopniowo, trzymając się parę metrów zale-
dwie nad ziemią tak, że koło Starego Sącza i wsi Barcic lu-
dzie do ziemi ją zabijali, a w Nowym Sączu pokazała się po 
ulicach. Mieszkańcy okolicy oświadczają, że lat 30 upłynęło, 
odkąd szarańcza tamtędy przechodziła.

Kółko rolnicze 1896 r.
Walne doroczne zebranie XII. z rzędu Towarzystwa „Kó-

łek rolniczych” odbędzie się 1. i 2. lipca [1896 r.] w Rzeszo-
wie. Z niem będą połączone pouczenia, losowanie maszyn 
i narzędzi rolniczych oraz innych przedmiotów, służących do 
gospodarstwa wiejskiego. W ostatnich tygodniach założone 
nowe „Kółka rolnicze“ w Paduż (kolonja) pow. mieleckiego 
w Barcicach (pow. nowosądeckiego), w Raciborzu pow. wie-

lickiego i Broszkowicach pow. 
bialskiego. Ogółem założono dotąd 1088 „Kółek”.

Zmarli 1902 r.
Z Barcic donoszą nam: 
W Barcicach zmarł Wincenty Brzeski, weteran z 1863 r. Po 

zakończeniu nieszczęśliwego powstania emigrował do Londy-
nu, później do Marsylji i Paryża, gdzie otrzymywał się z foto-
grafji. Po powrocie do kraju w 1870 r. pracował jako fotograf 
w Krakowie i w Nowym Sączu. Na starość przeniósł się do 
Barcic, gdzie założył sklepik.

Pożary
Stary Sącz. (Pożar). Dnia 28. bm. [marca 1903 r.] około 2 

popołudniu powstał pożar w niemieckich Barcicach, oddalo-
nych od Starego Sącza o 3 klm. Pożar powstał przez zanie-
dbanie dozoru nad małoletniemi dziećmi. Spaliło się 4 domy 
mieszkalne i 5 stodół. Szkoda wynosi około 25.000 koron. 
Dwa tylko domy były asekurowane w asekuracji krakowskiej. 
Kolonję ową bardzo często pożar nawiedza. Domy drewniane 
i kryte słomą, a stoją w jednej linji to jest jeden obok drugiego 
i tak, że zaraz z domu na dom ogień się przenosi. Do akcji ra-
tunkowej pierwsi pospieszyli c.k. kierownik Andrzej Szewczyk 
i Józef Kunze, aptekarz ze Starego Sącza, którzy się ener-
gicznie zabrali do ratunku, bo nawet z narażeniem własne-
go życia ratowali mienie biedaków, wyrywali dzieci, starców 
i kaleki z ognia, popaliwszy sobie buty i ubrania. Gdyby nie 
oni poszłaby cała wieś (150 domów) w perzynę. P. Józef Kun-
ze kierował tutejszą strażą pożarną i przy jej pomocy ogień 
zlokalizowano.

Tak samo poświęcił się owemu ratunkowi strażak Józef Koł-
dras ze Starego Sącza, albowiem przy pomocy drugich wyra-
tował kilkanaście sztuk rogacizny i nierogacizny. Dzięki Bogu 
mamy tu wzorową straż ogniową, tylko kierowników dobrych 
nam potrzeba, bo muszę to nadmienić, że ani naczelnika 
straży ogniowej, ani jego zastępcy przy ogniu nie było.

Kominiarstwo po wsiach 1892 r.
Z Tarnowa piszą nam: Dnia 24. lipca [1892 r.] wybuchł pożar 

w Woli Rzędzińskiej pow. tarnowskiego, obracając w perzy-
nę cały dobytek jednego zasobnego gospodarza wraz z te-
gorocznem obficie zebranym plonem. Przyczyną było zanie-

Paweł GluGla
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czyszczenie komina sadzami. Niestety, wypadki takie bardzo 
często się zdarzają a powodem tego jest nieprzestrzeganie 
ustaw i rozporządzeń obowiązujących. Funkcję kominiarzy 
zawodowych, do tego uprawnionych pełnią po największej 
części sami właściciele domostw albo indywidua, podszywa-
jące się pod zawodowych kominiarzy, a nie mający ku temu 
najmniejszej wymaganej wiadomości, uzdolnienia i upoważ-
nienia. Raczą przeto kompetentne władze zająć się energicz-
nie śledzeniem za temi pseudo kominiarzami i podciągnąć 
ich do surowej odpowiedzialności, a zaś w pierwszej linji wój-
tów za niedozór spowodować mogący lada chwila olbrzymie, 
ocenić się nie dające straty, wszak ustawa policyjno-ognio-
wa najwyraźniej poleca regularne wykonywanie kontroli, lecz 
niestety, rozporządzenie to, figurujące na papierze w prakty-
ce nigdy nie bywa przestrzegane. Wskutek podobnej opie-
szałości ze strony wójtów wiejskich mnóstwo bywa pożarów 
u nas. Między innemi niedawno kominowy pożar u piekarza 
w Barcicach (pow. Nowosądeckiego) spowodował obrócenie 
w perzynę całej tej wsi. Naliczyćby można bardzo wiele tych 
autentycznych wypadków, lecz w nadziei, że słowa tu skreślo-
ne spowodują może pilniejszą i sumienniejszą dbałość osób 
odpowiedzialnych poprzestajemy na wymianie dwu najśwież-
szych wypadków.

Wybory do Sejmu 1901 r.
Nowy Sącz. Zostały już ukończone w tutejszym powiecie 

prawybory we wszystkich gminach w IV kurji nowosądeckiej. 
Wszędzie udział głosujących był bardzo mały, gdyż prawybo-
ry urządzono naumyślnie w dniach jarmarcznych i targowych, 
kiedy prawyborcy musieli się udać na jarmark do miasta. Naj-
charakterystyczniejsze prawybory odbyły się w gminie Barci-
cach za Starym Sączem w dniu 21. bm. [września 1901 r.], 
tj. w dniu kiedy przypadał jarmark w Starym Sączu. Otóż ko-
misji wyborczej przewodniczył wójt Michał Górka, któremu to-
warzyszyli jako członkowie komisji; zastępca wójta, Jędrzej 
Górka, i pisarz gminny, Ignacy Nowak. Władzę polityczną re-
prezentował sekretarz starostwa, p. Grosser. Z 170 prawy-
borców nie było przy głosowaniu nikogo, tylko ci trzej członko-
wie komisji wyborczej głosowali sami na siebie i sami zostali 
o własnych głosach wybrani wyborcami.

Z ziemi sądeckiej (List od naszych przyjaciół).
Jeśli wogóle lutowe wybory do Sejmu są doniosłym faktem 

dla Stronnictwa Ludowego, to bez kwestji dzień 25. lutego 
[1908 r.] ma dla historji politycznej naszego powiatu pierw-
szorzędne znaczenie. Ostatnie bowiem wybory u nas odbyły 
się pod hasłem: precz z Potoczkami! Z tymi Potoczkami, co 
to „zahipotekowali się” na dzierżenie godności poselskiej, by 
z tego wysokiego stanowiska przez szereg lat trząść powia-
tem i demoralizować lud. Owoce ich pracy gorzkie i cierpkie: 
przedajność i nieuświadomienie polityczne obywateli w naj-
wyższym stopniu, brak wszelkich organizacji rolniczych w po-
równaniu z innymi powiatami Galicji zachodniej, minimalna 
ilość „Kółek rolniczych”, „Spółek oszczędnościowych”, niedo-
statek szkół a mnogość karczem i szynków. I szumiały Po-
toczki, niszcząc powiat, miast go krzepić i podnosić, długo 
hałaśliwie i butnie, bo czuli za sobą opiekę starosty i kleru. 
Lecz obudził się instynkt samozachowawczy Sądeczan, Po-
lacy i Rusini stanęli obok siebie w zwartym szeregu i powie-
dzieli: Dość tego – trzeba raz już położyć tamę wezbranej 
fali Potoczków. Hasło rzucone stało się czynem – posłem wy-
szedł ludowiec i to przy pierwszem głosowaniu. Nic więc dziw-
nego, że radość wstrząsnęła głęboko pierś, z ust zebranych 
wyborców wyleciało gromkie: Niech żyje nam! Nowego posła 
obnoszono po sali. Rusini z ks. kanonikiem Hnatyszakiem 

na czele winszowali p. Myjakowi i życzyli powodzenia, ślicz-
nie śpiewając "Mnohaja lita!". Wesele stało się wielkie. Zasłu-
ga w tem niemała rejenta Obmińskiego, pana Malika i innych 
pracowników, lecz w pierwszej linji samego ludu. Zbudził on 
się ze snu długoletniego, powstał silnie i solidarnie i zerwał 
pasek, na którym wiedli go Potoczki. Zbudził się i powstał, 
by zaczerpnąwszy swobodnego powietrza, rzucić się z ener-
gją, z słonecznymi zapałem do pracy, by wyplenić te chwasty 
i kąkole, co ziemię sądecką zagłuszyły. A w pracy tej przewo-
dzić ludowi będzie młody poseł Myjak, który też nie długo ka-
zał nam czekać na przykład. Bo nie upłynął jeszcze tydzień, 
a już musimy zaznaczyć urządzenie przez niego zgromadze-
nia w Barcicach, gdzie przy prawyborach polała się krew lu-
dowców (o tem później po rozstrzygnięciu sprawy w sądzie).

Dnia 1. bm. [marca 1908 r.] zebrało się w domu gospoda-
rza Jana Tokarczyka mnogo ludzi z wsi i okolicznych gmin. 
Przybył także miejscowy proboszcz, ks. kanonik Wirmański, 
jeden z filarów rozpanoszonych Potoczków, za co zyskał so-
bie wdzięczność obecnych. Zgromadzeniu przewodniczył 
pan Stefan Pawlik, wójt z Barcic niemieckich. Pierwszy za-
brał głos p. Myjak, przedstawił się i podziękował za wybór. 
Następnie w słowach prostych i szczerych opowiadał swym 
braciom siermiężnym, co to są ludowcy, jaki jest stan ekono-
miczny kraju, czego pragnie i do czego dąży Polskie Stronnic-
two Ludowe. Mowy posła słuchano z uwagą. Przy tej sposob-
ności powiadamiamy interesowanych, że p. Myjak, ponieważ 
mieszka 22 klm. od Starego Sącza, więc przystęp doń nie ła-
twy, będzie obecnym w pierwszy jarmark każdego miesiąca 
w Starym Sączu, by ułatwić zetknięcie się z nim tym, którzy-
by potrzebowali od niego rady, wskazówki, wyjaśnienia czy 
pomocy.

Drugi z koleji mówca, p. Bosak, wyraził współczucie dla 
pobitych ludowców barcickich, poczem w podniosłych, a go-
rących słowach przedstawił ucisk braci naszych w zaborze 
pruskim, napiętnował niecne postępowanie komisji koloniza-
cyjnej i potworny projekt wywłaszczenia Polaków. Obecni wy-
słuchali tej okropnej wiadomości z surową powagą i na wnio-
sek ks. kanonika wyrazili swe oburzenie i wstręt dla hakaty 
pruskiej.

Nad mowami obydwu mówców wywiązała się obszerna 
a szczera dyskusja. Podnoszono rozmaite myśli, zwracano 
się do posła o wyjaśnienia w pewnych sprawach natury bądź 
ogólnej, bądź lokalnej. Między innemi domagano się wciele-
nia obszarów dworskich do gmin, zniesienia instytucji notar-
jatu, ograniczenia przymusu adwokackiego, ustanowienia 
polubownego sądownictwa wiejskiego w sprawach drobnej 
wagi. Na wniosek przewodniczącego uchwalono wnieść pety-
cję do Sejmu o nakaz zamykania szynków w niedziele i świę-
ta i w tym celu zbierać podpisy.

Przypomniano również, za to w obecnym roku obchodzi 
nasz chłop wielki 60-letni jubileusz uwłaszczenia.

Przede wszystkiem jednak dyskusja obracała się koło sto-
sunku Polskiego Stronnictwa Ludowego do kościoła, względ-
nie duchowieństwa, jako kwestji nadzwyczaj ważnej dla wraż-
liwych sumień wierzących chłopów. Wzajemnie objaśniano 
się w sposób spokojny i przedmiotowy.

Całe zgromadzenie odbyło się poważnie, spokojnie, ku ogól-
nemu zadowoleniu. Z serdecznem życzeniem "Szczęść Boże 
w zacnej pracy" pożegnali zgromadzeni kochanego posła.

Ludowcy z Barcic.

Nie ma już tychże Barcic, ani opisywanych mieszkańców. 
Warto znać lokalne dzieje i kultywować je, aby przyszłe poko-
lenia miały obraz życia sprzed wieków. I dzisiaj zapisujemy hi-
storię dla przyszłych pokoleń.
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Gospelownia w Starym Sączu 
Od lutego 2016 roku przy Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari działa w Starym Sączu Chór Gospel i Muzyki 
Rozrywkowej. Powstał z inicjatywy dyrektora CKiS – Wojciecha Knapika i dyrygentki – Moniki Rębilas. Chór 
śpiewa muzykę gospel oraz muzykę rozrywkową przy akompaniamencie fortepianu. 

Obejmując chór patronatem dyrek-
tor CKiS-u, Wojciech Knapik myślał 
głównie o wsparciu Orkiestry Miej-
skiej Stary Sącz. Jednakże z cza-
sem okazało się, że działania Chó-
ru Gospel i Muzyki Rozrywkowej 
daleko wykraczają poza współpracę 
z orkiestrą. 

Aktualnie chór liczy około 20 osób. 
Zarówno repertuar, jak i przedział 
wiekowy zespołu jest zróżnicowany. 
Członkowie mają od 9 do 45 lat, na-
tomiast w skład repertuaru wchodzą 
utwory zarówno muzyki religijnej, jak 
i rozrywkowej. To właśnie ta różno-
rodność i nieszablonowość wyróżnia 
ich spośród innych zespołów. Jak mó-
wią o sobie: Łączy nas wspólna pasja 
i zamiłowanie do muzyki. Ciągle two-
rzymy, rozwijamy się i uczymy. Kon-

certy są dla nas wielką motywacją do 
poszerzania repertuaru. Sztandaro-
wym utworem z muzyki gospel w ich 
wykonaniu jest pisenka pt. Oh Happy 
Day z filmu pt. „Zakonnica w przebra-
niu”, a z muzyki rozrywkowej: „Hal-
lelujah” L. Cohena oraz „Nadejdzie 
Dzień” zespołu TGD. Wzorują się na 
TGD (Trzecia Godzina Dnia) – zespole 
muzyki chrześcijańskiej, bacznie ob-
serwując znany w całej Polsce Chór 
Sound'n'Grace. Na śpiewanie zespo-
łowe przenoszą także piosenki szero-
ko pojętej muzyki rozrywkowej. 

Chór Gospel i Muzyki Rozrywko-
wej zadebiutował 21 lipca 2016 r. 
podczas koncertu na Starosądec-
kim Rynku z okazji Światowych Dni 
Młodzieży. Przygoda chóru z muzy-
ką gospel jest w fazie początkują-
cej, ponieważ w Polsce muzyka ta 
nie jest aż tak mocno zakorzeniona 
jak w Ameryce. – My się tego musi-
my powoli uczyć i poznawać – mówi 
Monika Rębilas – stąd obecnie bar-
dziej jesteśmy nakierowani na muzy-
kę rozrywkową, a gospel musi jesz-
cze w nas bardziej dojrzeć. Proszę 
pamiętać, że nie jesteśmy zawodo-
wymi muzykami.

Mimo tak krótkiego stażu do tej 
pory chór ma na swoim koncie udział 
w licznych wydarzeniach artystycz-
nych, wśród których są m.in.:

Rok 2016 
• Oprawa muzyczna Mszy Świę-

tej z okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości w Kościele 
Parafialnym Świętej Elżbiety 
w Starym Sączu we współpracy 
z Orkiestrą Miejską Stary Sącz,

• Oprawa wspólnego tradycyj-
nego śpiewania pieśni patrio-
tycznych w Marysieńce w Sta-
rym Sączu w dniu Narodowego 
Święta Niepodległości,

• Występ dla Fundacji Będzie 
Dobrze 27 listopada podczas 
koncertu charytatywnego, 

• Oprawa muzyczna Opłatka 
Gminnego w Domu Pielgrzyma 
Opoka 22 grudnia. 

Rok 2017 
• Występ 15 stycznia na koncer-

cie Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w Centrum Kultury 
i Sztuki im. Ady Sari w Starym 
Sączu,

Występ podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Starym Sączu
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• Oprawa muzyczna Mszy świę-
tej z okazji 3 maja na dziedziń-
cu Klasztoru Sióstr Klarysek 
w Starym Sączu we współpracy 
z Orkiestrą Miejską Stary Sącz,

• Występ podczas IX Starosą-
deckiego Jarmarku rzemiosła, 

• Występ podczas wrześniowego 
VIII PKO Festiwalu Biegowego, 

• Występ 9 grudnia z reper-
tuarem kolęd i pastorałek 
na Starosądeckim Jarmarku 
Bożonarodzeniowym, 

• Występ 17.12.2017 r. na I Jar-
marku Bożonarodzeniowym 
w Krynicy Zdroju. 

Staż dyrygencki Moniki Rębilas jest 
stosunkowo krótki, jednakże bogate 
doświadczenie i wszechstronność po-
maga jej odnaleźć się i w tym obsza-
rze muzyki. Swoją przygodę z muzyką 
gospel rozpoczęła wraz z powsta-
niem chóru. – Nie była mi ta muzy-
ka obca, przecież każdy z nas widział 
znany film pt. „Zakonnica w przebra-
niu”, którego nierozerwalną częścią 
jest muzyka gospel. Będąc jednak 
dyrygentką takiego zespołu musia-
łam się jeszcze bardziej wgłębić 

w ten rodzaj muzyki – przyznaje. 
Z rozmów z chórzystami starosą-

deckiego Chóru Gospel i Muzyki Roz-
rywkowej wynika, iż mają oni ogrom-
ne zaufanie do swojej dyrygentki. 
Cenią ją głównie za organizację, su-
mienność, pomysłowość, opanowa-
nie, zdyscyplinowanie i umiejętność 
szybkiego wybrnięcia z trudnych, 
nieraz losowych sytuacji. Wielki po-
tencjał muzyczny oraz zaangażowa-
nie chórzystów i dyrygentki z pewno-
ścią przyniosą w przyszłości liczne 
sukcesy. Do tej pory chórzyści są 
najbardziej dumni z występu pod-
czas Festiwalu Biegowego w Krynicy 
w tym roku, gdzie dali ponad godzin-
ny koncert, który został przyjęty bar-
dzo pozytywnie przez publiczność. 
Nic dziwnego, że zaproszono ich po-
nownie, ale z repertuarem kolędo-
wym, na Pierwszy Krynicki Jarmark 
Bożonarodzeniowy. 

Dla członków chóru największą 
motywacją do wytężonej pracy pod-
czas prób są koncerty. Mogą wtedy 
zaprezentować swoje interpretacje 
mieszkańcom Starego Sącza i okolic. 
– Zaproszenia na lokalne wydarze-
nia kulturalne nas budują. Wierzymy, 

że z roku na rok będziemy mieć co-
raz więcej propozycji koncertowych, 
a co za tym idzie, będziemy posze-
rzać nasz repertuar – podkreśla Mo-
nika Rębilas i dodaje – powoli, mały-
mi krokami osiągniemy coraz więcej. 

Podczas II Urodzin Starosądeckie-
go Chóru Gospel i Muzyki Rozrywko-
wej repertuar prezentowany na Festi-
walu Biegowym zostanie poszerzony 
o kilka nowych utworów. Obecnie 
chór czyni przygotowania na II Urodzi-
ny z nowym pianistą, który zastąpił 
Kamila Zabłockiego i który zostanie 
przedstawiony naszej widowni pod-
czas koncertu. Zapraszamy 11 mar-
ca 2018 r. do CKiS w Starym Sączu. 
Wstęp wolny.

Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do ze-
społu, serdecznie zapraszamy. Próby 
odbywają się co tydzień i trwają dwie 
godziny. Nieustannie poszukujemy 
nowych głosów, w szczególności mę-
skich. Wszystkich bardziej oraz tych 
jeszcze nie do końca zdecydowanych 
zapraszamy na próby do CKiS w Sta-
rym Sączu w każdy wtorek o godz. 
18:30 (wszelkich informacji chętnie 
udzieli dyrygentka Monika Rębilas  
tel. 660-050-291). (WW)
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Starosądecka refleksja wigilijna  

Kiedy się zbliża koniec roku,
Dla wszystkich ludzi w całym świecie
W oczekiwaniu na ład i pokój 
Znów się narodzi Boże Dziecię.
  
 Potem do stołu zasiądzie z nami,
 Gdyż wspólne uczty ludzi łączą,
 Zje pełną porcję barszczu z uszkami
 Tu na wieczerzy w Starym Sączu.

Będzie się z nami łamać opłatkiem,
Aby miłości płomień zapalić,
By omijały nas złe przypadki,
Byśmy się znów za rok spotkali.

 Będzie też z nami kolędować,
 Aby nam płynął czas radośnie,
 Do pięknych nutek dołączą słowa,
 Zaś Cicha Noc zabrzmi najgłośniej.

Zapali w Rynku światła choinki,
Niechaj miasteczko od niej jaśnieje 
I myśl się zrodzi w główce Dziecinki 
"Chciałbym mieć taką w Betlejem" . 

 Ja niewątpliwie na to liczę,
 Że chociaż zimno jest na dworze,
 Będzie ogrzewać nas ciepło życzeń,
 Może się spełnią ... Daj Boże ...

Adam Wkość   



W tym roku z inicjatywy Centrum 
Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Sta-
rym Sączu przeprowadzono przed-
świąteczną ankietę internetową do-
tyczącą tradycji obdarowywania się. 
Wyniki ankiet mogą być dla niektó-
rych zaskakujące. Dowiedzieliśmy 
się między innymi, czy odwiedza nas 
św. Mikołaj czy ktoś inny, jakie pre-
zenty pamięta się najdłużej i czy ist-
nieje uniwersalny przepis na udane 
święta. 

Okazało się, że Święta Bożego Na-
rodzenia spędzamy podobnie, różnimy 
się jedynie w szczegółach. Przeważa-
jąca większość ankietowanych pisze 
jeden lub kilka listów do św. Mikoła-
ja inni rysują laurki, do których czasa-
mi dołączają słodki upominek. Aby za-
prosić św. Mikołaja do swojego domu, 
większość wystawia na parapet pierni-
ki lub inne ciasteczka, gorącą czekola-
dę czy pomarańcze, inni starają się być 
grzeczni przez cały rok, są też tacy, co 
do szklanki ciepłego mleka załącza-
ją ogólnie dostępne używki. Tylko jed-
na osoba przyznała, że zawsze posuwa 
się do szantażu pisząc Mikołajowi, że 
podejrzewa, że może wcale go nie ma, 
a że uwierzy tylko wtedy gdy spełni jej 
życzenia. 

Nasz popularny Mikołaj ma wie-
le imion. Na Kaszubach, na terenie 
Wielkopolski i Kujaw używa się nazwy 
Gwiazdor. Zdarza się też, że przyjmuje 
nazwę Aniołka. Na szczęście Mikołaj 
nigdy nie zawodzi. Dostarcza prezenty 
wszelkimi możliwymi sposobami: przy-
chodzi nocą i wrzuca prezenty przez 
uchylone okno, kładzie pod podusz-
kę czy prosi o pomoc sąsiada. Najczę-
ściej jednak prezenty dostarcza przez 
komin. 

Poniżej przedstawiamy najciekawsze 
wypowiedzi, które mogą zainspirować 
wszystkich Mikołajów. 

Prezent dla niego:
• sztuczna komórka z antenką;
• bramka piłkarska, która do dziś 

spisuje się idealnie podczas gry 
z młodszymi członkami rodziny; 

• było kilka takich prezentów, 
a najbardziej wymarzonym był 
smartwatch; 

• kolejka, ponieważ lubiłem jeź-
dzić pociągami, fascynowały 
mnie lokomotywy. Ta kolejka to 
był strzał w dziesiątkę;

• model statku do sklejania; 

• plastikowy model samolotu do 
sklejania – był początkiem małej 
kolekcji. Fajna niespodzianka, 
a potem całe godziny pracy mo-
delarskiej i jaka satysfakcja, gdy 
po długich zmaganiach z narzę-
dziami, klejem, instrukcją skła-
dania światło dzienne ujrzał sa-
modzielnie złożony model;

• piłka, bo uwielbiałem w nią grać; 
• magnetofon, to były wczesne 

lata '80;
• skarpetki z motywem gąsienicy, 

nie wiem czemu. Po prostu najle-
piej je pamiętam;

• samochód ciężarowy na spręży-
nę – miałem 5 lat i to było coś.

Prezent dla niej :
• w dzieciństwie narty – miłość na 

lata, a w dorosłości bilet na kon-
cert Aerosmith – płakałam jak 
dziecko;

• 1 kaseta magnetofonowa z moją 
ulubioną piosenkarką w tam-
tym czasie. Dostałam wyśniony 
prezent od brata i słuchałam na 
okrągło;

• kuchnia dla dzieci, która stała 
się początkiem dobrej zabawy 

aż do dnia dzisiejszego – dzięki 
temu prezentowi jestem zawodo-
wą kucharką; 

• każdy prezent był szczególny... 
a tak naprawdę to najbardziej 
cieszyły mnie kolorowe błyszczą-
ce opakowania...;

• wózek dla lalek, miałam wte-
dy około 5 lat, był to wymarzony 
prezent, jak go dostałam, byłam 
nim tak zafascynowana, że po-
rzuciłam odpakowywanie pozo-
stałych prezentów…

Ankietowani również opisali prezenty, 
które były dużym zaskoczeniem i któ-
re pamiętają do dziś: 

• pierwszy rower – zielony pelikan, 
był moim marzeniem, a z mej ra-
dości zaszkliły się oczy mojemu 
tatusiowi;

• Baśnie Braci Grimm, bo zaszcze-
piły we mnie miłość do książek;

• rajtuzy z wełny wielbłądziej z ba-
laklawą – było na co popatrzeć; 

• konik na biegunach – tylko za-
stanawiam się jak się zmieścił 
przez komin;

• mamy zwyczaj pisania wierszy-
ka do każdego prezentu i potem 
podczas rozdawania prezentów 
wszyscy zgadujemy co to może 
być. Bardzo długo zajęło mi od-
gadnięcie pięknie zapakowane-
go plastra miodu. Rodzina mu-
siała pomóc :) 

• miałam dwanaście lat i dosta-
łam żelazko, byłam zdumiona. 
Potem okazało się, że sąsiad 
nie zrozumiał instrukcji Mikołaja 
i dał mi prezent dla ciotki.

 
Nasi respondenci podzielili się rów-

nież przepisami na udane święta. Na 
podstawie ich odpowiedzi udało się 
opracować przepis na udane święta. 
Oto składniki: śnieg (opcjonalnie) oraz 
obowiązkowo szczypta życzliwości, 
dwie garści miłości, moc przebaczenia 
i tyle, ile się zmieści radości. Składni-
ki mieszamy przy prawdziwej choin-
ce z karpiem, barszczem, pierogami 
z grzybami i kapustą, kutią, opłatkiem, 
siankiem pod obrusem i kompotem 
z suszu i górą mandarynek. Trzeba pa-
miętać, aby całe ‘danie’ było okraszone 
tzw. wspólnowaniem, czyli wspólnym 
ubieraniem choinki, wspólnym piecze-
niem i śpiewaniem, czego wszystkim 
Czytelnikom w imieniu całej redakcji ży-
czę. (WW) 

Mikołaj czy Gwiazdor?

FO
T. 

W
. W

al
is

ze
W

sK
i

Na Jarmarku Bożonarodzenio-
wym w Starym Sączu pojawił się 

prawdziwy Mikołaj z workiem 
prezentów
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Starosądeczanie – podsumowanie roku

Rok 2017 – najważniejsze wydarzenia

• 22 stycznia – Nowy Targ – z zespołem Młode 
Podhale,

• 25 lutego – wesele członka zespołu,
• 29 kwietnia – Dąbrowa Górnicza – IX Międzykul-

turowy Festiwal Folklorystyczny ,,Zagłębie i Sąsie-
dzi” – I miejsce w kategorii zespoły taneczne arty-
stycznie opracowane, 

• 20 maja – wesele członka zespołu,
• 28 maja – Plebiscyt Sądeczanina,
• 6 czerwca – Krynica – Forum Ekonomiczne,
• 10 czerwca – Popowice – występ charytatywny,
• 24 czerwca– Barcice – Festyn,
• 2 lipca – Mostki – Festyn – dochód na budowę ko-

ścioła na osiedlu w Starym Sączu,
• 9 lipca – Pleśna,

• 16 lipca – Rabka, 
• 29 lipca – Rytro – wesele w Willi Poprad,
• 2–11 sierpnia – Grecja,
• 20 sierpnia – Stary Sącz – Jarmark Rzemiosła 

(występ góralski),
• 3 września – Łącko – Owocobranie,
• 10 września – Barcice – otwarcie stadionu i jubi-

leusz Barciczanki,
• 23 września – wesele w Niskowej,
• 21 października – wesele członka zespołu,
• 11 listopada – wesele członka zespołu,
• 24 listopada – Stary Sącz – widowisko „Na imioni-

nak u Jondrzeja” z zespołem Młode Podhale z No-
wego Targu. 
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Na imioninak u Jondrzeja w starosądeckim Sokole

Występy w Grecji



Gorąca zima w CKIS 

10 grudnia przy pełnej widowni w starosądeckim Soko-
le zespół tancerzy Narodowego Baletu Królewskiego ze 
Lwowa zaprezentował arcydzieło najwyższej próby ba-
letowej — „Dziadka do orzechów” Piotra Czajkowskie-
go. Publiczność miała okazję zobaczyć widowisko na 
światowym poziomie artystycznym: olśniewające, de-
korowane cekinami stroje dodawały przedstawieniu 
magii i nadawały bajkowego wy-
razu. Imponująca choreografia, 
olśniewające kostiumy i urzekają-
ca scenografia – wszystko to złoży-
ło się na ten pełen emocji występ 
sprawiając, że całość zapierała 
dech w piersiach i zebrała długo 
nagradzane owacje.

Było to pierwsze takie wydarzenie 
w Starym Sączu. Nic więc dziwnego, 
że bilety zostały wyprzedane już 5 ty-
godni przed spektaklem. Jeszcze nie 
wszyscy zdążyli ochłonąć po tak wiel-
kich emocjach, a już na początku stycznia szykuje się ko-
lejne wydarzenie artystyczne. W pierwszy weekend nowego 
roku, w dniach 6 i 7 stycznia Stary Sącz będzie wybrzmie-
wał znakomitą muzyką podczas Koncertu Noworoczne-
go Miejskiej Orkiestry Stary Sącz. To wydarzenie muzycz-
ne programowo będzie nawiązywało do tradycyjnych gali 
i noworocznych koncertów odbywających się w Wiedniu. 
Będzie uroczyście i radośnie. Podczas gali zabrzmią naj-

większe przeboje króla walca – Johanna Straussa. Nie za-
braknie też popisowych arii z najsłynniejszych operetek ta-
kich jak „Wesoła Wdówka” Franza Lehára. W repertuarze 
znajdzie się również znany i lubiany „Skrzypek na dachu” 
oraz „Marsz Radetzky'ego”. W programie pojawi się także 
fragment z „Poławiaczy pereł" Georgesa Bizeta – nazywa-
ną operą najpiękniejszych arii. Koncert poprowadzi Kasia 

Gurgul. 
Miejska Orkiestra Stary Sącz pro-

wadzona przez znakomitego ma-
estro Georga Weissa zadba rów-
nież o dobrą zabawę. – Ma to być 
koncert wesoły z odpowiednio do-
braną atmosferą. Będziemy wraz 
z publicznością świętować Nowy 
Roku i cieszyć się życiem. Będzie-
my gościli wyjątkowych solistów 
klasycznych. Na scenie wystąpią: 
Iwona Chruślicka – sopran, Seba-
stian Iźwicki – tenor, Kamil Górow-
ski – baryton, którzy występowali 

już na wielu scenach operowych. Wystąpi także młoda ku-
kułeczka. Nie zabraknie akcentów humorystycznych oraz 
niespodzianek. Tym razem na kowadle zagra wyjątkowa 
osoba. Nobilituje nas znakomity odbiór dający nam dodat-
kową motywację do ciężkiej pracy i coraz wyżej stawianej 
poprzeczki. Pozostaje tylko żal, że starosądecki Sokół nie 
może pomieścić większej ilości widzów… – dodaje Georg 
Weiss. (WW) 
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Artysta i samuraj
Nadchodzące, zimowe wieczory 
w Klubie Filmowym „Kinematograf” 
pozwolą nam ogrzać się przy dźwię-
kach muzyki klasycznej, za sprawą 
Kopii Mistrza Agnieszki Holland oraz 
Wiecznej miłości Bernarda Rose’a – 
filmów, ukazujących życie mistrza Lu-
dwiga van Beethovena. Będzie to okazja 
nie tylko do wysłuchania maestrii muzycznej, se-
kundowania wybranemu odtwórcy roli kompozyto-
ra (znakomici Gary Oldman i Ed Harris), ale również 
zastanowienia się nad tym, czym właściwie jest fil-
mowy biopic - film biograficzny.  

Beethoven to nie jedyny artysta, który pojawi się 
w nadchodzącym cyklu. Jest nim również bohater fil-
mu… Artysta Michela Hazanaviciusa. Produkcji ob-
sypanej nagrodami, która ponoć jedynie udaje film 
niemy. W najbliższym czasie zobaczymy również pro-
dukcje romansujące z kinem kryminalnym, ale znacz-
nie odbiegające od efektownych produkcji do jakich 
usilnie przyzwyczaja nas Hollywood. Ghost Dog: Dro-
ga samuraja to przedziwna hybryda filmowa, będąca 
owocem związku niezależnego reżysera Jima Jarmu-
scha z filmowymi gatunkami, skupiająca w sobie kino 
gangsterskie i typowo japońskie kino samurajskie. 

Kinematograf zawsze w czwartki w starosądeckim 
Sokole o godz. 1900. Zapraszamy! (red)
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XVI Niepodległościowy Bieg Przełajowy  
o Puchar Burmistrza Starego Sącza

Organizowany 
przez stowarzy-
szenie „Rozwiń 
Skrzydła” bieg 
przełajowy to 
tradycyjna część 
obchodów Świę-
ta Niepodległo-
ści w Starym 
Sączu. Dzieci 

i młodzież rywalizowały jak zwykle na błoniach przy Ołta-
rzu Papieskim.

Dzisiaj już po raz szesnasty odbył się Niepodległościowy 
Bieg Przełajowy o Puchar Burmistrza Starego Sącza. Organi-
zatorami tego wydarzenia był Urząd Miejski w Starym Sączu, 
Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebockiego w Barcicach, 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Rozwiń 
skrzydła” w Barcicach oraz Diecezjalne Centrum Pielgrzymo-
wania w Starym Sączu.

Uczestnikami zawodów były dzieci i młodzież powiatu no-
wosądeckiego. W tym roku rywalizowało 383 uczniów szkół 
podstawowych, szkół podstawowych z oddziałami gimnazjal-
nymi i szkół ponadgimnazjalnych. Imprezą towarzyszącą był 
turniej strzelecki przygotowany przez Szkolny Klub Strzelecki 
„Vis”. Sprawny i bezpieczny przebieg zawodów zapewnili: Ma-
teusz Borucki – opiekun SKS „Vis” oraz Kazimierz Baran – sę-
dzia turnieju. Otwarcia zawodów dokonali: Burmistrz Starego 
Sącza Pan Jacek Lelek, Dyrektor DCP ks. Marcin Kokoszka. 
Obecni byli również radni: Pan Kazimierz Baran i Pan Robert 
Rams oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Rozwiń skrzydła” 
Pani Dorota Młyńska–Postrożny.

Uczestników i opiekunów powitał Pan Grzegorz Garwol – Dy-
rektor Zespołu Szkół w Barcicach, który życzył wszystkim suk-
cesów sportowych. W swoich przemówieniach wszyscy zabie-
rający głos nawiązywali do poświęcenia naszych przodków, 
dzięki którym możemy cieszyć się wolną ojczyzną. Otwarcie 
zawodów miało charakter uroczysty dzięki specjalnej oprawie 
przygotowanej przez harcerzy. Zawody przeprowadzili nauczy-
ciele wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Bar-
cicach: Pani Dorota Młyńska–Postrożny, Pani Marta Myślak 
i Pan Jarosław Janikowski oraz wolontariusze z Barcic i z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu. Opiekę me-
dyczną zapewniła pielęgniarka – Pani Marta Pawlik. Wszyscy 

uczestnicy biegu zo-
stali poczęstowani 
tradycyjną grochów-
ką, a na mecie biegu 
każdy zawodnik otrzy-
mał okolicznościowy 
kotylion. Zawody pod-
sumował Dyrektor 
Szkoły Podstawowej 
w Barcicach Grzegorz 

Garwol. Uroczystej dekoracji zwycięzców kategorii biegowych 
i Turnieju Strzeleckiego dokonali: Burmistrz Starego Sącza Ja-
cek Lelek, Dyrektor SP w Barcicach Grzegorz Garwol, Dyrektor 
DCP w Starym Sączu Marcin Kokoszka. Zawodnicy otrzymali 
okolicznościowe dyplomy, medale i nagrody rzeczowe.

Zwycięskim zespołom w klasyfikacji drużynowej wręczono 
Puchary Burmistrza Starego Sącza. Zawody przebiegały w mi-
łej atmosferze. Nikomu nie można było odmówić sportowe-
go hartu ducha. Fundatorami nagród byli: Gmina Stary Sącz, 
Stowarzyszenie „Rozwiń skrzydła” oraz firma Viktoria Fitness. 
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom, na-
uczycielom, wolontariuszom, a przede wszystkim zawodnikom 
za chęć uczczenia Święta Niepodległości w duchu sportowej 
rywalizacji. 

WynIkI XVI BIEGu nIEPOdLEGŁOŚcIOWEGO:
Szkoły Podstawowe: dziewczęta: 1. Aleksandra Budzik – 

Barcice 2. Julia Dudek – Przysietnica 3. Karolina Mairer – Bar-
cice 4. Natalia Konieczny – Przysietnica 5. Weronika Ptaśnik – 
Przysietnica. chłopcy: 1. Filip Kadłubowski – Rytro 2. Kacper 
Musialski - Rytro 3. Patryk Pawlik – Rytro 4. Kamil Pawlik – Ry-
tro 5. Kacper Kościsz – Przysietnica.

Szkoły Gimnazjalne: dziewczęta: 1. Julia Pustułka – Rytro 
2. Wiktoria Jankowska –Przysietnica 3. Patrycja Tokarczyk 
– Barcice 4. Dominika Jankowska – Przysietnica 5. Monika 
Owsianka – Przysietnica. chłopcy: 1. Krzysztof Kowalik – SP 
nr2 Stary Sącz 2. Kacper Dudczak – Rytro 3. Filip Sowiński – 
SP nr2 Stary Sącz 4. Mateusz Borzęcki – Przysietnica 5. Mar-
cin Łacniak – SP nr2 Stary Sącz.

Szkoły ponadgimnazjalne: dziewczęta: 1. Klaudia Olszow-
ska – LO Stary Sącz 2. Anna Podgórska – LO Stary Sącz 3. 
Katarzyna Owsianka – ZSP Stary Sącz 4. Anna Janiarczyk – 
LO Stary Sącz 5. Monika Duda – LO Stary Sącz. chłopcy: 1. 
Michał Dudczak – ZSS Nowy Sącz 2. Krystian Jasiński – ZSS 
Nowy Sącz 3. Wiktor Hadzik – ZSEM Nowy Sącz 4. Filip Jelito –
ZSS Nowy Sącz 5. Kamil Stafiński – ZSEM Nowy Sącz.

Wyniki klasyfikacji ogólnej: 
Szkoły Podstawowe 1. Rytro 2. Przysietnica 3. Barcice.
Gimnazja 1.Rytro 2.Przysietnica 3. Stary Sącz. 
Szkoły Ponadpodstawowe: 1. ZSEM w Nowym Sączu 2. LO 

w Starym Sączu 3. ZSS w Nowym Sączu.
WynIkI TuRnIEJu STRzELEckIEGO:
Szkoły Podstawowe: 1. Maciej Jurkiewicz - Barcice 2. Filip 

Kadłubowski - Rytro 3. Piotr Zygmunt - Gołkowice.
Gimnazja: 1. Karolina Olszowska - Barcice 2. Szczepan Gra-

bek - SP nr2 Stary Sącz 3. Sylwia Kulpa – Barcice Szkoły Po-
nadpodstawowe: 1. Jakub Firlej - ZSEM Nowy Sącz 2. Bartło-
miej Szewczyk - LO Stary Sącz 3. Krystian Jasiński - ZSS Nowy 
Sącz. (red)
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