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W numerze m.in. Słowem naczelnego

Do końca kwietnia należy złożyć zeznanie podatkowe za rok 2017 i prze-
kazać jeden procent swojego podatku wybranej organizacji pożytku pu-
blicznego. Wystarczy wpisać do zeznania podatkowego nazwę i numer KRS 
organizacji, którą chcemy wesprzeć, a resztą zajmie się urząd skarbowy. 
Przekazując jeden procent swojego podatku nie dokładamy nic ze swojego 
portfela, rozdysponowujemy jedynie kwotę, którą i tak musielibyśmy prze-
kazać na rzecz Skarbu Państwa.

Pół miliarda złotych – tyle mogą otrzymać organizacje pożytku publicz-
nego, jeśli wszyscy Polacy przekażą swój jeden procent podatku na ich 
działalność. W tym roku możemy wybrać jedną z 8 862 organizacji pożyt-
ku publicznego. Wybór jest trudny, gdyż każda z nich działa prospołecznie. 
Dlatego tym bardziej zachęcam, aby wybrać organizację działającą lokalnie, 
mającą tutaj swoją siedzibę, którą dobrze znamy z jej pracy. Wsparcie staro-
sądeckich organizacji pożytku publicznego poprzez przekazanie 1 procentu 
na ich cele statutowe, będzie nie tylko przejawem lokalnego patriotyzmu, 
ale przede wszystkim świadectwem naszej wrażliwości na problemy wielu 
grup społecznych, w tym osób chorych i niepełnosprawnych, którym te in-
stytucje na co dzień pomagają. Jeden procent możemy w tym roku przeka-
zać jednej z dwóch takich organizacji z terenu gminy Stary Sącz: Stowarzy-
szeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "GNIAZDO", KRS: 0000254637 
lub Fundacji "Będzie Dobrze", KRS: 0000429493. Zostawmy 1% w Starym 
Sączu, dla… siebie samych – będziemy przez to bogatsi, nie tylko duchowo.

Wojciech Waliszewski
red. naczelny Kuriera Starosądeckiego
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Taką kwotę przekaże Unia Europejska 
na modernizację i rozbudowę Galerii pod 
Piątką. 
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44. i 45. sesja Rady Miejskiej 

Budżet na 2018 rok 
– rozwojowy, inwestycyjny, prospołeczny 

Rada Miejska w Starym Są-
czu przyjęła najważniejszą 
uchwałę roku, która będzie 

wyznaczała kierunek działań nie tyl-
ko na przyszły rok, ale z racji wielu 
wieloletnich projektów również na 
najbliższe lata.

 Rada Miejska w Starym Sączu 
przyjęła najważniejszą uchwałę 
roku, która będzie wyznaczała kieru-
nek działań nie tylko na przyszły rok, 
ale z racji wielu wieloletnich projek-
tów również na najbliższe lata. 2018 
rok w gminie Stary Sącz bezapelacyj-
nie będzie można nazwać rokiem in-
westycji. Realizacja kilku z nich roz-
łożona jest na kilka lat, ale gdyby 
podsumować ich wartość, to okazu-
je się, że w samą infrastrukturę sa-
morząd zainwestuje prawie 90 mln 
zł. To budżet rekordowy i mocno roz-
wojowy, bo wydatki majątkowe się-
gają 35 mln zł, czyli prawie 28% ca-
łych wydatków. 

 
W 2018 roku zaplanowany jest 

m.in. remont ulicy Trakt św. Kingi 
i Papieskiej, budowa Centrum Ak-
tywnego Wypoczynku na Miejskiej 
Górze, Park&Ride w Starym Sączu 
(dworzec przesiadkowy MPK), termo-
modernizacja szkoły w Barcicach, 
budowę nowego zaplecza dla Zakła-
du Gospodarki Komunalnej i rozbu-
dowę sieci kanalizacyjnej w Starym 
Sączu. Wielu rzeczy nie dałoby się 
zrobić, gdyby nie skuteczne zdoby-
wanie środków unijnych przez gminę. 
A gmina ogółem na skanalizowanie 

swoich tere-
nów, bo nie tyl-
ko Starego 
Sącza wyda 
27 milionów 
złotych.

Ale obok wiel-
kich inwesty-
cji zaplanowa-
no na przyszły 
rok realizacje 
innych, mniej-
szych, ale może 
czasem nawet 
bardziej wy-
c z e k i w a n y c h 

przedsięwzięć. 550 tys. złotych gmi-
na zarezerwowała w 2018 roku na 
wykonanie oświetlenia cmentarza 
komunalnego przy ul. Sobieskiego 
w Starym Sączu wraz z oświetleniem 
Kaplicy św. Rocha i wymianą na-
wierzchni alejek i wjazdu. 200 tysięcy 
samorząd chce wydać na przebudo-
wę dawnej siedziby szkoły podsta-
wowej w Popowicach na mieszkania 
socjalne. Nasz samorząd chce wybu-
dować nowe zaplecze dla Miejskie-
go Zakładu Gospodarki Komunalnej, 
ponieważ stara siedziba, czyli tereny 
po byłej oczyszczalni ścieków, zna-
lazły się w Specjalnej Strefie Ekono-
micznej Krakowskiego Parku Tech-
nologicznego i są przeznaczone dla 
przedsiębiorców.

Natomiast ostatna sesja w lutym 
2018 roku rozpoczęła się od wizyty 
w Muzeum Regionalnym. Rada Miej-
ska zainaugurowała akcję 100 wi-
zyt grup zorga-
nizowanych na 
100-lecie od-
zyskania nie-
podległości. Po 
Muzeum regio-
nalnym grupę 
radnych, sołty-
sów i dyrekto-
rów gminnych 
jednostek opro-
wadzali Andrzej 
Długosz i Mag-
dalena Fryźle-
wicz. Później 
radni sprawdzili 

stan przygotowań do otwarcia nowej 
siedziby biblioteki. Rada podjęła też 
rezolucję w sprawie poparcia dla ini-
cjatywy przywrócenia jednostki woj-
skowej na Sądecczyznę, nawiązu-
jącej do tradycji 1 Pułku Strzelców 
Podhalańskich i uchwały w sprawie 
zamiaru powołania Rady Seniorów 
Gminy Stary Sącz, w sprawie reali-
zacji projektu socjalnego „Rodzina – 
nasze wspólne dobro” czy w sprawie 
udzielenia dotacji na prace konser-
watorskie, restauratorskie lub robo-
ty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków. Chodzi o dota-
cję dla Parafii Rzymsko-Katolickiej 
pw. św. Elżbiety Węgierskiej w wyso-
kości 15 000,00 zł jako refundacja 
kosztów poniesionych w 2017 roku 
na prace konserwatorskie przy „ ru-
pie rzeźbiarskiej z przedstawieniem 
Madonny z Dzieciątkiem” z północ-
nej elewacji kościoła.

Ważną uchwałą był podział gminy 
na nowe okręgi wyborcze w związ-
ku ze zmianą ustawy. Wyznaczanie 
okręgów wyborczych leży w kompe-
tencji rad gmin. Teraz podział bę-
dzie wyglądał tak: okręg nr 1 – Mia-
sto Stary Sącz – liczba radnych 8; 
okręg nr 2 - sołectwa: Przysietnica, 
Barcice, Barcice Dolne, Wola Krogu-
lecka, Popowice,Myślec, Łazy Biego-
nickie – liczba radnych 7; okręg nr 3 
– sołectwa: Mostki, Gołkowice Dol-
ne, Gołkowice Górne, Gaboń, Gaboń 
Praczka, Skrudzina, Moszczenica 
Wyżna, Moszczenica Niżna – liczba 
radnych 6. (RKA) 
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Praca Komisji Ochrony Środowiska, Budownictwa i Rolnictwa
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Specyfiką pracy Komisji Ochrony Środowiska, Bu-
downictwa i Rolnictwa jest to, że rozmawiamy i opi-
niujemy inwestycje duże i te całkiem małe, bo jak 
wiadomo mieszkańcom doskwierają też bardziej 
przyziemne problemy, jak brak lampy, przepustu czy 
kawałka drogi, więc i to jest częstym tematem posie-
dzeń naszej komisji. Jeździmy w teren na długo przed 
planowaną inwestycją, a potem podczas prac. 

– Na ostatniej sesji mieliśmy okazję słyszeć, jak da-
leka jest czasem droga od pomysłu do budowy i użyt-
kowania obiektu. A przecież w tym momencie buduje-
my sale gimnastyczne w Gaboniu i Moszczenicy, ścieżki 
biegowo-rowerowe na Górze Miejskiej, ośrodek zdrowia 
w Gołkowicach, ścieżkę przyrodniczą na stawach, kom-
pleks boisk na osiedlu w Gołkowicach, uzupełniamy ka-
nalizację na ul. Partyzantów. Muszę tu wspomnieć o bu-
dowie ścieżek rowerowych Velo Dunajec i Euro Velo 11, 
które realizuje samorząd wojewódzki, ale my musieli-
śmy zabezpieczyć grunt pod przebieg ścieżek. Mówiąc 
„my” mam na myśli oczywiście samorząd jako całość.

Teraz przed nami jeszcze kanalizacja w zachodniej 
części miasta, hala sportowa przy SP nr 1 i „Galeria 
pod 5”. W tym momencie realizowane są inwestycje 
warte 13 mln. Przy okazji na przykładzie hali i „Gale-

rii pod 5” chciałbym przybliżyć mieszkańcom, jak długi 
jest proces inwestycyjny i czas od pomysłu do otwar-
cia obiektu. Po pierwsze konieczna jest czasem zmia-
na planu zagospodarowania przestrzennego, czasem 
wykup gruntu, o ile właściciel chce go sprzedać. Po-
tem przychodzi kolej na projekt, pozwolenie na budo-
wę, a by sięgnąć po to dofinansowanie, które udało się 
zdobyć, musiał być opracowany i przyjęty Gminny Plan 
Rewitalizacji. On też musiał się znaleźć w odpowied-
nim czasie na „marszałkowskiej” liście, by można było 
w ogóle składać wniosek o dofinansowanie. I tu znów 
mrówcza praca nad wnioskiem, który musi być znów 
precyzyjny, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. A teraz 
jeszcze gmina musi podpisać umowę na odpowiednie 
dofinansowanie, ogłosić przetarg, rozstrzygnąć prze-
targ i podpisać umowę z wykonawcą. W końcu sama 
budowa też trwa. Symboliczne przecięcie wstęgi trwa 
sekundę, ale praca nad inwestycją zanim ruszy czasem 
kilka lat. Pilotujemy i mocno kibicujemy tworzeniu stre-
fy aktywności gospodarczej. Kompetencją naszej ko-
misji są sprawy związane z planem zagospodarowania 
przestrzennego. Przez komisję „przechodzi” więc każ-
da gminna inwestycja. Wspomnę na koniec, że jest po-
mysł na budynek po Powiatowym Młodzieżowym Domu 
Kultury. Oglądaliśmy go podczas komisji – wymaga do-
inwestowania, ale będzie dobrym miejscem na dzien-
ny dom opieki dla seniorów – mówi Sławomir Szczepa-
niak,  przewodniczący Komisji.

Skład Komisji Ochrony Środowiska, Budownictwa 
i Rolnictwa: Sławomir Szczepaniak – przewodniczą-
cy, Władysław Florek – wiceprzewodniczący, Ewa Zię-
ba, Andrzej Zych, Włodzimierz Rams, Jan Janczak, Kazi-
mierz Baran. (RKA) 



A to ciekawe...

Park miniatur
Być może już niebawem w Starym Są-
czu przy Ołtarzu Papieskim powsta-
nie kolejna atrakcja – park miniatur 
wszystkich ołtarzy, przy których ce-
lebrował msze papież Jan Paweł II 
w Polsce. Pomysłodawcą przedsię-
wzięcia jest burmistrz Jacek Le-
lek, a miniaturowe repliki 52 ołta-
rzy, przy których papież Jan Paweł II 
celebrował msze w czasie wizyt w Pol-
sce zostaną wyeksponowane w pobliżu 
jedynego w pełni zachowanego ołtarza papie-
skiego przy Trakcie św. Kingi w Starym Sączu. Przed-
sięwzięcie uzyskało poparcie samego nuncjusza 
apostolskiego. 

13 stycznia w siedzibie Episkopatu Polski odbyło się 
coroczne Spotkanie Opłatkowe Prezydentów, Burmi-
strzów i Wójtów Miast i Miejscowości Papieskich. Uczest-
niczyli w nim również burmistrzowie ze Starego Sącza 

oraz przedstawiciele władz kościoła z Watyka-
nu. – Wszystkie samorządy będą we wła-

snym zakresie wykonywały i dostarczały 
miniatury swoich ołtarzy. My jako sa-
morząd wygospodarujemy i wskażemy 
miejsce na ich ekspozycję – ujawnia 
szczegóły tego pomysłu zastępca bur-
mistrza Kazimierz Gizicki.
Uzgodniono również, że miniatury 

maja mieć nie więcej niż metr wysokości 
i metr szerokości. Chodzi o to, by jak najbar-

dziej ujednolicić ich wymiary. Ekspozycja będzie 
udostępniona turystom i pielgrzymom odwiedzającym 
Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła 
II nieodpłatnie. (red) 

Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu mł. insp. Jarosław Tokarczyk podziękował Jackowi Lelkowi – bur-
mistrzowi Starego Sącza oraz Leszkowi Skowronowi – wójtowi Gminy Korzenna za dofinasowanie zakupu radio-
wozów, które będą wykorzystywane przez sądeckich policjantów. To już drugi taki samochód w ostatnich latach 
dofinansowany przez Urząd Miasta i Gminy w Starym Sączu. 

Zakup radiowozów został sfinansowany w połowie z budżetu Policji, a w połowie z budżetu samorządów. Opel Astra, 
który będzie wykorzystywany na terenie podległym Komisariatowi Policji w Starym Sączu, został dofinansowany także 
przez Małgorzatę Gromalę – wójta Gminy Podegrodzie i Jana Dziedzinę – wójta Gminy Łącko. Natomiast radiowóz marki 
Opel Mokka z napędem na cztery koła będzie wykorzystywany na terenie podległym Komisariatowi Policji w Grybowie 
i Posterunkowi Policji w Korzennej, a jego zakup dofinansował również Paweł Fyda – burmistrz Miasta Grybów i Piotr 
Krok – wójt Gminy Grybów.

Komendant Tokarczyk podkreślił, że nowe radiowozy są dużym wzmocnieniem dla jednostek Policji. Samorządow-
cy życzyli policjantom bezpiecznej służby z wykorzystaniem nowych samochodów. Włodarze zapewnili, że bezpieczeń-
stwo jest dla nich priorytetem i podkreślili, że te radiowozy są dowodem na wzorową współpracę sądeckiej Policji z 
samorządami.

FO
T. 

r.
 K

aM
ie

ńs
Ki

FO
T. 

r.
 K

aM
ie

ńs
Ki

InFORMAcjE

styczeń – luty 2018 5KURIER

Inwestycja w bezpieczeństwo 



Tradycyjne spotkanie przedsiębiorców z burmistrzem 
co roku odbywa się w innym miejscu. W tym roku biz-
nesmeni z Gminy Stary Sącz spotkali się w gościnnych 
progach domu weselnego „W Moszczenicy u Pasonia”. 

Oprócz tradycyjnego szampana i kuluarowych rozmów 
burmistrz przedstawił prezentację wprowadzanego kon-
sekwentnie od kilku lat w życie kompleksowego rozwoju 
gminy w oparciu o cztery obszary strategiczne: turysty-
kę rekreację i dziedzictwo kulturowe; infrastrukturę tech-
niczną, ochronę środowiska; kapitał społeczny i samorzą-
dowy i efektywna gospodarkę lokalną.

- Tylko dbałość o te cztery komponenty, pozwoli nam 
optymalnie wykorzystać potencjał ludzki, przyrodniczy, 
kulturowy i gospodarczy gminy i da zrównoważony roz-
wój, akceptowany przez mieszkańców – mówił burmistrz. 
Najwięcej czasu poświęcił starosądeckiej Strefie Aktyw-
ności Gospodarczej, która ma być kołem zamachowym 
rozwoju Starego Sącza na długie lata.

- Wiele razy z burmistrzem Gizickim żałowaliśmy, że 
w całej gminie nie ma 2 ha gruntu w jednym kawałku, 
żeby przeznaczyć je dla przedsiębiorców. – opowiadał 
burmistrz Jacek Lelek – Zaczęliśmy myśleć o skupowa-
niu, scalaniu, zamianie – tak by zainteresować firmy inwe-
stycją u nas. Idealnie nadają się do tego tereny wzdłuż ul. 
Wielki Wygon. Mają dobre połączenie z drogą wojewódz-
ką, a dzięki pozyskanemu dofinansowaniu będą mieć 

jeszcze lepsze – w ciągu drogi wojewódzkiej powstanie 
rondo i droga wewnętrzna w stronę strefy. . Dzisiaj uda-
ło się już sprzedać w drodze przetargu kilka hektarów, 
powstają nowe inwestycje i powstaną kolejne. Praktycz-
nie rozstrzygnęliśmy przetarg na sprzedaż działki objętej 
Krakowskim Parkiem Technologicznym (teren po starej 
oczyszczalni). Duże znaczenie ma fakt, że dzięki takiej lo-
kalizacji firm nie ingerujemy w zabytkowe centrum. Dzięki 
wspomnianemu rondu uwolnimy dodatkowo kilkadziesiąt 
hektarów, które w planie zagospodarowania przestrzen-
nego przeznaczone są pod usługi, podobnie jak w drugiej 
części naszej SAG – na Piaskach. 

Burmistrz wspomniał również o dużych inwestycjach 
planowanych i prowadzonych przez gminę – budowie sal 
gimnastycznych przy szkołach podstawowych w Gaboniu 
i Moszczenicy, ośrodku zdrowia w Gołkowicach, biblio-
tece w Starym Sączu przy ul. Mickiewicza (otwarcie na 
początku marca) zagospodarowaniu Miejskiej Góry, bu-
dowie ścieżki przyrodniczej na stawach, centrum prze-
siadkowego Park&Ride (przedwczoraj przekazano umowę 
o dofinansowanie), dopłatach do wymiany pieców i wiel-
kiej inwestycji, czyli budowy kanalizacji w zachodniej czę-
ści miasta. – Dziękuję za Państwa inwencję, wytrwałość, 
za stwarzanie miejsc pracy – dodawał na zakończenie 
burmistrz. – Zapewniam, że polityka gminy Stary Sącz 
jest świadoma i mamy przemyślaną strategię. Strategię 
dla przedsiębiorców. (RKA) 

Noworoczna lampka szampana za pomyślność 
starosądeckiego biznesu 
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Wyposażenie gabinetów 
profilaktycznych 
w szkołach
Na podstawie umowy zawartej po-
między Małopolskim Urzędem Wo-
jewódzkim w Krakowie a Burmi-
strzem Starego Sącza – Gmina 
Stary Sącz otrzymała ponad 60 tys. 
zł dotacji na wyposażenie w 2017 
roku szkolnych gabinetów profilak-
tyki zdrowotnej. Projekt obejmuje:

• Szkołę Podstawową im. Jana 
Pawła II w Gołkowicach,

• Szkołę Podstawową im. 
Franciszka Świebockiego 
w Barcicach,

• Szkołę Podstawową nr 1 im. 
ks. prof. Józefa Tischnera 
w Starym Sączu,

• Szkołę Podstawową nr 2 im. 
Juliusza Słowackiego w Sta-
rym Sączu,

• Szkołę Podstawową im I Pułku 
Strzelców Podhalańskich AK 
w Gaboniu, 

• Szkołę Podstawową im. ks. 
Prałata Płk Tadeusza Dłuba-
cza w Moszczenicy,

• Szkołę Podstawową im. Świę-
tej Kingi w Popowicach,

• Szkołę Podstawową im. Jana 
Brzechwy w Skrudzinie,

• Szkołę Podstawową im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 
w Przysietnicy.

 Celem dotacji jest poprawa do-
stępności i jakości świadczeń opie-
ki zdrowotnej udzielanych w gabine-
tach profilaktyki zdrowotnej, poprzez 
doposażenie gabinetów profilaktyki 
zdrowotnej w szkołach. 

 W ramach dotacji gabinety lekar-
skie w szkołach zostały wyposażone 
w kozetki, stoliki zabiegowe, szafki 
przeznaczone do przechowywania le-
ków, wyrobów medycznych i środków 
pomocniczych, biurka oraz szafki 
kartoteczne – przeznaczone do prze-
chowywania dokumentacji medycz-
nej, wagi medyczne ze wzrostomie-
rzem, parawany, aparaty do pomiaru 
ciśnienia tętniczego krwi z komple-
tem mankietów dla dzieci i doro-
słych, stetoskopy, tablice Snellena 
do badania ostrości wzroku, tablice 
Ishihary do badania widzenia barw-
nego, tablice – siatki centylowe wzro-
stu i masy ciała, przenośne apteczki 
pierwszej pomocy. 

 Dotacja obejmuje 100 % kosztów 
ponoszonych na wyposażenie gabi-
netów. (red) 
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Podczas XIX noworocznego spo-
tkania branży turystycznej Sądec-
czyzny w Diecezjalnym Centrum 
Pielgrzymowania w Starym Sączu 
burmistrz Jacek Lelek odebrał po-
dziękowanie dla Gminy Stary Sącz 
za promowanie Sądecczyzny, a po-
seł Andrzej Czerwiński w imieniu 
ministra sportu i turystyki wręczył 
ks. dr. Marcinowi Kokoszce, dyrek-
torowi DCP, Odznakę Honorową Za 
Zasługi Dla Turystyki. 

 – Musimy działać razem i wspól-
nie promować Sądecczyznę – bur-
mistrz Jacek Lelek. – Stary Sącz an-
gażuje się w wiele projektów, które 
zwiększają atrakcyjność turystycz-
ną nie tylko naszego miasta i gminy, 
ale też całej Sądecczyzny. – Platfor-
ma w Woli Kroguleckiej, kąpielisko 
Stawy, ścieżki rowerowe , sztanda-
rowe międzynarodowe imprezy mu-
zyczne i folklorystyczne, a w planie 
ścieżka w koronach drzew na Miej-
skiej Górze, ścieżki biegowe, czy re-
alizowane przez samorząd woje-
wództwa we współpracy nami trasy 
rowerowe Euro Velo 11 i Velo Duna-
jec - każdy nowy pomysł i inwestycja, 
czy to w samorządzie, czy podmio-
cie prywatnym w zakresie tak zwane-
go przemysłu czasu wolnego cieszy 
i pozytywnie rzutuje na obraz całego 
regionu. 

Samorządy powiatowy i Miasto 
Nowy Sącz podpisały z Nowosądec-
ką Izbą Turystyczną porozumienie 
o współpracy przy wdrażaniu projek-
tu pod nazwą "Kulinarna Sądecczy-

zna", które wyłoni i będzie promo-
wać mistrzów sądeckiej gastronomii. 
Podpisy pod dokumentem złoży-
li starosta nowosądecki Marek Pła-
wiak, wiceprezydent Nowego Sącza 
Wojciech Piech, prezes Nowosądec-
kiej Izby Turystycznej Andrzej Danek 
i przewodniczący Rady Konsultacyj-
nej ds. Turystyki przy staroście i pre-
zydencie miasta Nowego Sącz Józef 
Wojnarowski.

Nie tylko nasz samorząd został do-
ceniony przez specjalistów do tury-
styki. Starosta Marek Pławiak i wi-
ceprezydent Wojciech Piech, a także 
prezes Andrzej Danek i Józef Wojna-
rowski podziękowania za wyjątkowe 
i nowatorskie działania na rzecz pro-
mocji Sądecczyzny wręczyli przed-
stawicielom: Miasta i Gminy Kry-
nica-Zdrój, Diecezjalnego Centrum 
Pielgrzymowania im. Św. Jana Pawła 
II w Starym Sączu, firmy Wiśniowski 
Sp. Z o.o. S.K.A., Spółdzielni Pracy 
Piwniczanka, Stowarzyszenia Gmin 
Uzdrowiskowych RP, Sądeckiej Orga-
nizacji Turystycznej, Centrum Szkole-
niowo-Rehabilitacyjnego im. Ojca Pio 
w Stróżach, Pasieki Barć im. ks. Osta-
cha w Kamiannej, Stacji Narciarskiej 
Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla, 
Akredytowanego Ośrodka Szkolenio-
wego w Tęgoborzy - Litwiński, Przed-
siębiorstwa Budowlanego BUDMEX 
Barcice Sp. z o.o., Spółdzielni Pracy 
Muszynianka, Miasta i Gminy Uzdro-
wiskowej Muszyna, Fundacji Sądec-
kiej, Gospodarstwa Pasiecznego Są-
decki Bartnik, MKS Sandecji, Hotelu 
Beskid i Hotelu Panorama. (RKA) 
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Nie sztuka wydać pieniądze. 
Sztuka wydać je dobrze.
Podczas gali „Fundusze z Kulturą” w Lusławicach organizowanej przez Zarząd Województwa Małopolskiego 
wyróżniono laureatów, którzy w ostatnim czasie sięgnęli po dofinansowanie z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 oraz najlepiej korzystają z tych funduszy. Najlepiej 
to znaczy tak, by fundusze były katalizatorem dalszego rozwoju i pracowały dłużej. Wśród wyróżnionych znala-
zła się gmina Stary Sącz za projekt „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w gminie Stary Sącz”. Statuetkę 
odebrał zastępca burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki.

Inwestycja jest pierwszym etapem długookresowej strategii 
gminy Stary Sącz związanej z udostępnianiem atrakcyjnych te-
renów inwestycyjnych oraz scalaniem gruntów przez gminę, czy-
li tworzeniem Strefy Aktywności Gospodarczej oraz uzbrojeniem 
tego terenu. Gmina pozyskała z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego 1,5 mln złotych na uzbrojenie terenu w strefie, jest już po 
przetargu, a całość inwestycji będzie kosztowała 2,4 mln zł. Cała 
strefa będzie obejmowała działki o powierzchni około 45 hekta-
rów (tyle terenu jest zarezerwowane w planie zagospodarowania 
pod działalność gospodarczą, choć oczywiście tylko niewielka 
część jest własnością samorządu).

 Już dziś w obszarze strefy scalone zostało 7,5 hektara z prze-
znaczeniem na produkcję. W strefę inwestują, bądź już zainwesto-
wały takie firmy, jak Batim, Kalmar, Kmietowicz, Ekran, Kołbon, 
które zdeklarowały budowę 20 tys. m² powierzchni produkcji i za-
trudnienie około trzystu osób. Gmina przygotowuje kolejne dwa 
przetargi na sprzedaż działek w strefie przemysłowej o powierzch-
ni 1,2 hektara. (red)
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1. Wyróżnienie gmina Stary Sącz 
otrzymała za projekt uzbrojenia te-
renu, tymczasem samorząd reali-
zuje większe i kosztowniejsze in-
westycje przy wsparciu środków 
zewnętrznych…
 Myślę, że nagrodzona została pewna 
filozofia podejścia do rozwoju, całe 
kompleksowe działania, począwszy 
od zmian w planie przestrzennym po 
udane starania o objęcie części na-
szej Strefy Aktywności Gospodarczej 
specjalną strefa ekonomiczną zarzą-
dzaną przez Krakowski Park Techno-
logiczny. To wyróżnienie jest symbo-
liczne. Kiedy zaczynaliśmy myśleć 
o strefie, nie mieliśmy w całej gminie 
dwóch hektarów gruntu w jednym ka-
wałku, żeby starać się o dofinanso-
wanie i w ogóle wyjść z jakąś ofertą, 
żeby przyciągnąć przedsiębiorców. 
Ale dzisiaj pierwsze kroki za nami. 
Pieniądze na, powiedzmy ogólnie, 
uzbrojenie terenu w strefie przy ul. 
Wielki Wygon to jeden z etapów bar-
dzo ważnej długookresowej strategii 
Gminy Stary Sącz związanej ze scala-
niem gruntów przez gminę i udostęp-
nianiem atrakcyjnych terenów inwe-
stycyjnych przedsiębiorcom.

2. Przedsiębiorcy szukają dla siebie 
nowych możliwości?

Szukają i to dowód, że takie mia-
sta jak nasze nie muszą przegrać 
w wyścigu o inwestycje. Staramy się 
rozpoznawać potrzeby inwestorów 
podczas rozmów i negocjacji. Oka-
zuje się, że możemy być konkuren-
cyjni i atrakcyjni dla firm. Inwestorzy 
chętnie przychodzą tam, gdzie widzą 
korzystną dla siebie infrastrukturę. 
Stąd nasze starania, by część staro-
sądeckiej strefy włączyć w struktury 
krakowskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. To działka starej oczyszczal-
ni. W drodze przetargu kupiła już ją 
firma Kalmar. Działanie w takiej stre-
fie daje przedsiębiorcom wymierne 
korzyści. Teren przy ul. Wielki Wygon 
to według mnie najlepsze miejsce 
w gminie. Ma potencjał gruntowy, 
przedsiębiorcy już tam budują, ku-
pili działki, nie ingeruje w zabytko-
we centrum, jest blisko obwodnicy. 
Planujemy też budowę ronda w cią-
gu drogi wojewódzkiej za wiaduktem, 
które jeszcze bardziej poprawiłoby 
dostępność komunikacyjną strefy. 
Złożyliśmy wniosek o dofinansowa-
nie na jego budowę. Koszt realiza-
cji to ponad 6 mln, ale z dofinanso-
waniem damy radę je wybudować. 
To rondo otworzy dostęp po jednej 
i po drugiej stronie obwodnicy do te-
renów inwestycyjnych, w tym działek 
przy ul. Wielki Wygon.

3. jak pogodzić wizerunek miasta hi-
storycznego, kameralnego z nowo-
czesną wizją rozwoju?

Samorząd nie może tylko zbierać 
podatków, wydawać decyzji, wyre-
montować drogi. Zadanie i szansę 
samorządu widzę w tym, by poczuł 
się częścią tej wspólnoty, na której 
terenie działa. Musi tak być. Dlatego 
staramy się wychodzić z inicjatywami 
takimi jak budżet obywatelski, który, 
choć nie jest narzędziem doskona-
łym, to przecież włącza rzesze miesz-
kańców w decyzje, spaja ich wokół 
wspólnej sprawy, no i ma wymierny 
efekt w postaci realizacji projektów. 
Tak samo jest z organizacjami poza-
rządowymi, które już okrzepły na tyle, 
że są dla nas bardzo ważnym partne-
rem. Tak samo wreszcie jest z przed-
siębiorcami. Chcemy, na ile możemy, 
ułatwić prowadzenie biznesu w Sta-
rym Sączu osobom, które chcą tutaj 
zainwestować. Cieszę się, że Rada 
Miejska jest nam przychylna i rozu-
mie potrzebę takiego działania. Sta-
ry Sącz ma pewną pozycję kultural-
ną i turystyczną, ale sama turystyka, 
usługi, handel, choć bardzo ważne, 
nie dadzą nam impulsu do rozwoju. 
SAG ma go dać i wzmocnić atrakcyj-
ność całego miasta. Przyciąganie in-
westycji, tworzenie warunków dla 
firm, tworzenie przez nie miejsc pracy 
to dla każdego samorządu powinien 
być priorytet. (RKA) 

3
Jacka Lelka – burmistrza Starego Sącza

styczeń – luty 2018 9KURIER

FO
T. 

r.
 K

aM
ie

ńs
Ki



FO
T. 

UM
ig

10 styczeń – luty 2018 

EkOnOMIA I PIEnIąDzE

KURIER

Duże pieniądze 
na kanalizację

Gmina Stary Sącz zawarła z Na-
rodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej umowę o dofinansowanie za-
dania pn. „Rozbudowa sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej na 
terenie Gminy Stary Sącz”. Na 
miejscu jednyego z głównych za-
dań inwestycji, czyli rozbudowy 
kanalizacji przy ul. Partyzantów, 
prace trwają już od miesiąca. 
Brakujące elementy sieci uzu-
pełnia firma Machnik. Koszt wy-
konania brakujących elementów 
sieci to 2 439 389 zł. Na inne od-
cinki sieci przygotowywany jest 
przetarg.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Dzia-
łanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomera-
cjach” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu”.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi  
26 968 906,56 złotych, z tego wysokość dofinansowa-
nia z Funduszy Europejskich będzie wynosiła 13 363 
310,28 złotych.

– Nie ukrywam, że przed nami największe zadanie 
jakie nasz samorząd realizował kiedykolwiek samo-
dzielnie i zadanie trudne – mówi burmistrz Jacek Lelek.  
– Jest bardzo ważne z wielu względów. Po pierwsze dla 
naszego zdrowia i ochrony środowiska. Szeroko poję-
ta ekologia to poprawa stanu czystości wód powierzch-
niowych, powstrzymanie degradacji wód podziemnych 
i poprawa warunków życia mieszkańców. Druga stro-
na medalu jest taka, że wydatki majątkowe inwestycyj-
ne dotyczą infrastruktury technicznej, w tym przypad-
ku chroniącej środowisko i mają dużą wagę w aspekcie 
zrównoważonego rozwoju. Inwestycje dotyczące ochro-
ny środowiska mają równie duże znaczenie jak inwesty-
cje w edukację, infrastrukturę społeczną czy drogową, 
bo też decydują o wzroście atrakcyjności inwestycyjnej 
gminy, która sprzyja tworzeniu miejsc pracy, bo inwe-
storzy chętnie przychodzą tam, gdzie widzą korzystną 
dla siebie infrastrukturę.

Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest 
poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budo-
wę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stary Sącz 
i usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym, przy 
jednoczesnym spełnieniu wymagań Krajowego Progra-
mu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Realizacja in-
westycji przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodli-
wych substancji przedostających się do wód i ziemi, 
zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych 
systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Nowy Sącz, 
a tym samym do poprawy warunków życia mieszkańców 
zgodnie z zasadami poszanowania środowiska. – Inwe-
stycja obok osiągnięcia efektu ekologicznego i zaspo-

kojenia potrzeb mieszkańców ma za zdanie stworzyć 
warunki do dostosowania gospodarki wodno-ścieko-
wej do gospodarki rynkowej, zapewniając przy tym bez-
pieczeństwo i wysoką jakość usług – dodaje zastępca 
burmistrza Kazimierz Gizicki. – Pozwoli to w dłuższej 
perspektywie obniżyć opłaty za odbiór o oczyszczanie 
ścieków oraz wygeneruje znaczny strumień pieniężny 
pozwalający na realizację inwestycji odtworzeniowych. 
Zagwarantuje również stabilność gospodarki wodno- 
ściekowej oraz polityki cenowej. Oczywiście to inwe-
stycja rozłożona na lata. W tym momencie w dalszym 
ciągu dofinansowujemy przyłącza do gospodarstw do-
mowych, tam gdzie sieć jest już wybudowana.

Główne zadania inwestycji:

• zadanie 1 – rozbudowa sieci kanalizacji sanitar-
nej dla południowej części Starego Sącza o długości 
2,076 km.

• zadanie 2 – sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Bazieli-
cha i Dunajcowej, Węgierskiej wraz z zabudową 1 mi-
kroelektrowni fotowoltaicznej na przepompowni ście-
ków w Starym Sączu. Ul. Bazielicha i Dunajcowa (sieć 
0,853 km), ul. Węgierska (sieć 1,522 km).

• zadanie 3 – rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla za-
chodniej części Starego Sącza (zrealizowana zostanie 
sieć kanalizacji sanitarnej o długości 10,732 km). 

• zadanie 4 – usprawnienie zarządzania majątkiem 
sieciowym, m.in. wymiana armatury oraz napędów 
dostosowanych do płynnej regulacji siecią w siecio-
wych pompowniach ścieków oraz hydroforniach, in-
stalacja punktów pomiarowych zapewniających opty-
malną identyfikację i sterowanie systemem wod-kan. 
Projekt wiąże się z oszczędnością wody oraz wykorzy-
staniem odnawialnych źródeł energii, przez co przy-
czyni się do poprawy efektywności energetycznej. 
(RKA)



Trzydzieści dwa niskopodłogowe i ekologiczne autobu-
sy, przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Kolejo-
wej w Nowym Sączu oraz parking Park&Ride w Starym 
Sączu, który pomieści 130 samochodów osobowych – 
to najważniejsze inwestycje transportowe, jakie będą 
realizowane do końca września przyszłego roku. 

Na te proekologiczne działania MPK Nowy Sącz otrzy-
mało ponad 40 mln zł unijnej dotacji z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020. Gmina Stary Sącz jest partnerem projektu.

Umowę gwarantującą przyznanie dofinansowania z rąk 
Leszka Zegzdy z zarządu województwa odebrali Prezydent 
Nowego Sącza Ryszard Nowak, Burmistrz Starego Sącza 
Jacek Lelek i prezes MPK Nowy Sącz Andrzej Górski.

W przekazaniu umów uczestniczyli również przewodni-
cząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula No-
wogórska, radny wojewódzki Stanisław Pasoń i wójtowie 
ościennych gmin współpracujących z nowosądeckim MPK 
– Małgorzata Gromala z Podegrodzia, Kazimierz Siedlarz 
z Kamionki Wielkiej i Stanisław Kiełbasa z Nawojowej.

– Nie mam wątpliwości, że to będzie oznaczało dla 
mieszkańców zupełnie nową jakość w codziennych podró-
żach – dodawał burmistrz Jacek Lelek. – Przekazana umo-
wa obejmuje także budowę parkingu Park&Ride w Starym 
Sączu, który pomieści 130 samochodów osobowych i 4 
autobusy. Dla rowerzystów przygotowano natomiast prze-
chowalnię na 22 rowery. 

Tak więc mieszkańcy Starego Sącza i okolic, którzy po 
przyjeździe do Starego Sącza kontynuują podróż środka-
mi transportu publicznego już wkrótce odetchną z ulgą. 
Za półtora roku znikną ich kłopoty ze znalezieniem wolne-
go miejsca parkingowego. Z parkingu będą mogły korzy-
stać osoby, które w dalszą podróż wybiorą się komunikacją 
zbiorową. Wjazd na niego umożliwi bowiem karta parkingo-
wa wydana na podstawie np. biletu okresowego. Swój sa-

mochód będą mogli też zostawić tam użytkownicy syste-
mu MKA. Czekając na autobus, pasażerowie będą mieli do 
dyspozycji poczekalnię, a cały obiekt będzie wyposażony 
w monitoring. Za realizację tej inwestycji odpowiedzialna 
jest gmina Stary Sącz. Dofinansowanie z RPO WM 2014 
–2020 wynosi prawie 5,4 mln zł. Parking typu Park & Ride 
będzie zlokalizowany na działce przy ul. Jana Pawła II i ul. 
Pod Ogrodami.

Najpóźniej do października przyszłego roku do Nowego 
Sącza powinny dotrzeć 32 nowoczesne, niskopodłogowe 
i ekologiczne autobusy. Na ich zakup Miejskie Przedsię-
biorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu otrzy-
mało prawie 28 mln zł unijnego dofinansowania. Wśród 
zakupionych autobusów będą 24 pojazdy maxi, które po-
mieszczą do 80 pasażerów, kolejnych 6 – midi, w których 
zmieści się do 70 podróżnych oraz 2 autobusy elektrycz-
ne dla minimum 75 osób. Dla dwóch ostatnich pojazdów 
przewidziano też budowę infrastruktury do ich zasilania, 
która znajdzie się w zajezdni MPK oraz na ul. Sucharskie-
go. Wszystkie nowe pojazdy będą dostosowane do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością ruchową, ułatwią też podróż 
rodzicom wożącym swoje małe pociechy w wózkach. Co 
równie ważne autobusy będą ekologiczne, gdyż mają speł-
niać normy emisji spalin EURO 6. Mogą też stać się naj-
szybszym sposobem na przemieszczanie się po mieście, 
bowiem w ramach projektu MPK chce zamontować na 
dwóch skrzyżowaniach w ciągu ul. Węgierskiej specjalne 
urządzenia do zarządzania ruchem, które będą preferować 
pojazdy komunikacji miejskiej.

Generalnej zmiany wyglądu doczeka się też nowosądec-
ki dworzec autobusowy przy ul. Kolejowej. Pełniący rolę re-
gionalnego węzła przesiadkowego obiekt przejdzie kapi-
talny remont. Powstanie nowy budynek dworca, a perony 
autobusowe zostaną zadaszone. Prace obejmą też drogi 
dojazdowe i plac dworcowy. Dofinansowanie unijne tego 
zadania wynosi ponad 6,2 mln zł. (RKA) 
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Biblioteka marzeń
Stary Sącz ma nową bibliotekę. Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda przecinała wstęgę.

Otwarcie nowej siedziby biblio-
teki, która działała najpierw 
w Sokole, później w Domu na 

Dołkach, a ostatnio w budynku przy 
Urzędzie Miejskim, zbiegło się z 70-le-
ciem jej funkcjonowania. W spotkaniu 
wzięli udział m.in. burmistrz Jacek Le-
lek, zastępca Kazimierz Gizicki, wice-
wojewoda małopolski Józef Gawron, 
członek Zarządu WM Leszek Zegzda, 
starosta Marek Pławiak, radny woje-
wódzki Stanisław Pasoń, przewodni-
cząca Rady Miejskiej Ewa Zielińska 
i radni. Nie zabrakło oczywiście p. dy-
rektor Powiatowej Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Starym Sączu 
Marii Sosin i pracowników nowej pla-
cówki. Wykład „Biblioteka to inwesty-
cja” wygłosił dyrektor Biblioteki Naro-
dowej dr Tomasz Makowski, a obiekt 
poświęcił ks. dr Marcin Kokoszka. 
Wśród gości był także Krzysztof Ko-
ehler – zastępca dyrektora Instytutu 
Książki.

Pani Prezydentowa przed częścią 
oficjalną spotkała się na krótkiej roz-

mowie z pracownikami biblioteki. – 
Książki, zwłaszcza w czasach znie-
wolenia, były dla Polaków pomocą 
w zachowaniu tożsamości, były nośni-
kiem polskości – podkreślała Agata 
Kornhauser-Duda. – Z kolei w niepod-
ległej Rzeczypospolitej były funda-
mentem rodzącego się nowoczesne-
go społeczeństwa.

Podczas części oficjalnej, przed licz-
ną grupą gości, wystąpił burmistrz 
Jacek Lelek, a dyrektor Maria So-
sin zaprezentowała historię biblio-
teki, aż wreszcie przyszedł czas na 
Pierwszą Damę. – Gratuluję takie-
go obiektu i takiego zaangażowania 
w tworzeniu miejsc, w których królu-
je kultura i książka i które są dostęp-
ne dla wszystkich – mówiła Pani Pre-
zydentowa Agata Kornhauser-Duda. 
– Z wielką radością przyjechałam 
dzisiaj do Państwa. Wiem, że czytel-
nictwo w Starym Sączu jest na bar-
dzo wysokim poziomie. Tym bardziej 
więc godne pochwały jest to, aby 
wspierać ten zapał i stwarzać czytel-

nikom wspaniałe miejsca do obcowa-
nia z kulturą. – Pierwsza Dama pod-
kreśliła szczególną rolę bibliotekarzy, 
którzy przede wszystkim pomagają 
odnaleźć się czytelnikom w tysiącach 
tytułów: – Przychodzimy do biblio-
teki po duchową strawę, intelektual-
ną przyjemność, wiedzę i spotykamy 
w bibliotece ludzi z pasją – tak, być 
bibliotekarzem to prawdziwe powoła-
nie – mówiła Pani Prezydentowa. – 
Dziękuję bibliotekarzom – tu w Sta-
rym Sączu i w całej Polsce, za ciężką 
pracę, za to – że są przewodnikami 
po świecie książek, nauki i literatury. 
Dzięki nim i dzięki czytelnikom są to 
miejsca żywe. – Zachęcała także do 
udziału w tegorocznej akcji Narodowe-
go Czytania, którego lekturą na kulmi-
nację akcji 8 września 2018 roku jest 
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. 
– Uczestnicząc w projektach promu-
jących czytelnictwo, przede wszyst-
kim w akcji Narodowego Czytania, 
przekonałam się, jaką jednoczącą 
moc ma wspólna lektura najważniej-
szych dzieł polskich pisarzy. Jak bar-
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dzo wspólne czytanie książek zbliża 
nas do siebie nawzajem. Bardzo bym 
chciała, żebyśmy skorzystali z tego 
potencjału. Żeby biblioteka była miej-
scem łączącym, zbliżającym, a tak-
że inspirującym – zakończyła Agata 
Kornhauser-Duda. 

 Na rozbudowę i przebudowę biblio-
teka pozyskała dofinansowanie w wy-
sokości 2 mln złotych z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
To jest biblioteka, którą można i trze-
ba się chwalić. Po Gołkowicach i Bar-
cicach również Stary Sącz doczekał 
się obiektu, którego można pozaz-
drościć. Parter biblioteki pełni rolę 
wypożyczalni i czytelni. Można tu-
taj skorzystać z komputera i szyb-
kiego Internetu. Tutaj też znajduje 
się sala kominkowa. Na piętrze mie-
ścić się będzie administracja. Znaj-
dują się tam także sale warsztatowe 
i wielofunkcyjna sala na 50 miejsc, 
która może być miejscem wydarzeń 
kulturalnych. Istniejący budynek wil-
lowy wybudowany został na początku  
XX w. przez starosądeckiego adwoka-
ta Edwarda Seuchtera, później mieścił 

szkołę rolniczą, która od 1997 roku 
była Zespołem Szkół Zawodowych nr 
2. Od 2011 roku, na mocy uchwały 
Rady Powiatu Nowosądeckiego połą-
czono trzy starosądeckie szkoły śred-
nie w Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych i obiekt przestał być użytkowany. 
Willa została rozbudowana w stronę 
ogrodu, natomiast fasada od strony 
ulicy Mickiewicza została starannie 
wyremontowana pod czułym okiem 
konserwatora zabytków. 

- Trzy czwarte mieszkańców Starego 
Sącza korzysta z biblioteki – stwier-
dził dyrektor Biblioteki Narodowej dr 
Tomasz Makowski, podczas ciekawe-
go wykładu – Na tle 20% osób korzy-
stających z bibliotek w skali kraju to 
wyśmienity wynik. Ewenement. Gra-
tuluję. Dziękuję władzom Starego Są-
cza, które myślą racjonalnie, bo bu-
dowa biblioteki to inwestycja, a nie 
koszt. Inwestycja najskuteczniej i naj-
taniej zaspokajająca potrzebny miesz-
kańców. To oprócz wielu swoich funk-
cji pewien azyl społeczny. Tak dobre 
wyniki czytelnictwa w Starym Sączu 
to rezultat m.in. tradycji bibliotecz-

nych, które w Starym Sączu są impo-
nujące. W drugiej połowie XIX w. i z po-
czątkiem XX w. powstało wiele czytelni 
i bibliotek przy licznie działających in-
stytucjach i organizacjach społeczno-
-politycznych. W okresie międzywo-
jennym w mieście działało dziewięć 
czytelni-wypożyczalni bibliotecznych. 
Bardzo prawdopodobnie, że w ich or-
ganizacji miał udział pierwszy wła-
ściciel i budowniczy willi przy ul. Mic-
kiewicza adwokat Edward Seuchter 
aktywnie działający w miejscowych 
strukturach Towarzystwa Szkoły Ludo-
wej. Ta galicyjska organizacja w latach 
1903–1913 oddała do użytku 113 
szkół i 1224 biblioteki, do których do-
starczono 20 400 egzemplarzy ksią-
żek. Druga wojna światowa bardzo 
uszczupliła bogate zasoby bibliotecz-
ne w Starym Sączu. Udało się urato-
wać od zniszczenia czy rozproszenia 
128 pozycji książkowych. Dzisiaj bi-
blioteka ma liczący ponad 101 tysięcy 
egzemplarzy księgozbiór (licząc razem 
z filiami w Barcicach, Moszczenicy, 
Przysietnicy i Gołkowicach) i około 66 
tysięcy odwiedzin i wypożyczeń rocz-
nie. (WW) 
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STAROSĄDECKI KLASZTOR KLARYSEK

Niewątpliwym atutem Starego Sącza jest klasztor SS. 
Klarysek, założony przez samą Św. Kingę (Kunegundę) 
ponad siedem wieków temu.

Jak pisze o niej E. Czerwińska w książce „Polscy święci 
i błogosławieni”: „Założyła klasztor klarysek w Starym Są-
czu, a w 1280 roku zamieszkała w nim. Mówiono, że była 
duszą pobożną, pokorną, lecz zarazem „polityczną” – tak-
że jako zakonnica wspierała radą i autorytetem nowego 
księcia krakowskiego, Leszka Czarnego. Życie klasztorne 
okazało się zwieńczeniem jej wcześniejszego świątobliwe-
go życia w świecie. Stanowiła wzór dla reszty sióstr. Pokor-
nie i z uległością poddawała się regule zakonnej, mimo że 
była fundatorką klasztoru”. 

Przyjrzyjmy się tekstowi z 1873 r. traktującemu o staro-
sądeckim klasztorze i jego założycielce zawartym w „Roz-
mowach o polskiej koronie” E. Heleniusza. Oto co napisał:

W miasteczku zwanem Starym Sączem, niedaleko Ta-
trów na granicy Węgierskiej między dwoma rzekami, han-
dlownym i ludnym, Kunegunda klasztor zakonnic Św. Kla-
ry reguły Św. Franciszka z kościołem pod wezwaniem Św. 
Trójcy fundowała miasteczko z młynami, cłami, kilkuna-
stu folwarkami, dla stu panien zakonnych Bolesław i Ku-
negunda na wieczne czasy darowali za zgodą stanów ko-
ronnych i zezwoleniem Rady.

Te dobra od danin, stacji, poboru, zwierzchności pra-
wa królewskiego i książęcego, uwolniono; kościół z klasz-
torem wymurowano, dach pokryto płaskim kamieniem. 
Ozdoby wewnętrzne, obrazy, ołtarze, kielichy urządzone 
zostały staraniem Św. Kunegundy. Wszystko było z szcze-
rego złota i srebra.

Św. Kunegunda zakonnice pobożniejsze, udoskonalo-
ne, z klasztoru Skalskiego od Błogosławionej Salomei do 
Sącza wprowadziła. Św. Kunegunda szczególnie poświęci-
ła się udoskonaleniu Bolesława. Coraz się świętszym sta-

Paweł GluGla
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wał. W kościele ślubował czystość. W razie śmierci żony 
od myśli małżeństwa dla otrzymania potomstwa odstąpił, 
i przyjął regułę Świętego Franciszka. Oprócz zakonów płci 
obojej, były bractwa Św. Franciszka dla świeckich ludzi, 
którzy zakonowi usługiwali zachowując i szerząc główne 
jego cnoty, i usługiwali ubogim i chorym. Bolesław jed-
nym był z najżarliwszych braci Św. Franciszka; niewinnego 
życia od niemowlęctwa, grzechem nieczystym nie skaził 
się nigdy. Św. Kunegunda zupełnie Bogu i Kościołowi po-
święcona, w sprawach Państwa była pomocą królewską. 
Użytecznie radziła i działała. Ufnością i poważaniem na-
rodu była zaszczyconą. Gdy nastąpiła śmierć Bolesława 
Wstydliwego r. 1249, ciało jego do kościoła zakonników 
Św. Franciszka wniesiono i najuroczyściej pogrzebano. Po 
złożeniu ciała w kościele, przed pogrzebem, który naza-
jutrz miał nastąpić, dostojniejsi panowie Polscy z bisku-
pem Krakowskim do nóg królowej Św. Kunegundy upadli, 
prosząc, by rządy państwa przyjęła, Polski nie zostawia-
ła w osieroceniu, i po skończonym życiu, aby oznaczyła 
następcę. Prośba biskupa i Senatu była rozrzewniającą. 
Do niej się przyłączyły prośby, łzy i wołania wszystkich ze-
branych, szczególnie ubóstwa i pospolitego ludu. Elekcja 
jednomyślna w kościele, dotąd niewidziana, zdawała się 
nawet wzruszać Św. Kunegundę, która natychmiast po 
śmierci Bolesława, jakby wzleciała ku niebu, i najzupeł-
niej utonęła w Bogu, ciałem tylko była obecną dla oddania 
ostatniej posługi, nie należała już do świata. Nie odma-
wiając narodowi w tej uroczystej chwili, prosiła o chwilę 
namysłu do skończenia pogrzebu. Z kościoła, z siostrą 
swoją Jolantą weszła do celi jednej zakonnicy. Były już 
przygotowane dwa habity; oblekły się w nie, okryły się we-
lonem; i nazajutrz na pogrzebie, przy złożeniu ciała, kró-
lowa jako zakonnica stała przy trumnie. Zaledwie poznać 
ją mogli. Habit był odpowiedzią na prośby wczorajsze, 
stanowczą i ostateczną. Nie śmieli jej ponowić. Płacz się 
wszczął w kościele, płacz ogólny narodowy, na widok ha-
bitu zakonnego, jak po utracie osoby drogiëj. Dzień ten był 
pogrzebem dwojga istot, Bolesława i Św. Kunegundy. Bra-
kowało jej dotąd habitu i stanu zakonnicy, który był rajem 
jej duszy. Wstąpiła do raju tego natychmiast gdy śmierć 
przerwała związek jej z Bolesławem. Zakon Św. Francisz-
ka jak promień słoneczny, jak rzeka płynąca porywał du-
sze świątobliwe do najostrzejszej pokuty, najsurowszych 
ćwiczeń, zupełnego z siebie samego wyzucia się, i unie-
sienia się Ducha w strzelistéj modlitwie, w uczuciu Św. 
Franciszka Serafickiego, które było najgorętszą, najzupeł-
niejszą, najwyższą miłością Pana Boga!

Ksiądz Ignacy Frankowicz profesor krakowski, opisu-
jąc Jej żywot mówi: „Błogosławiona oblubienica Boska, 
odprawiwszy obrządek zmarłemu przyzwoity i należyty, 
chcąc na spoczynek do celi sługi Bożej powrócić, prawie 
zemdlona czuwaniem nocnym i zimnym, od płaczu i łez 
mając oczy zapuchłe, ręce i nogi popadane, krwią obfitą 
podłogę kościelną zlała, i ślady stóp swoich z wielkim po-
dziwianiem ludzkim, po drodze zostawiła. Hojne jałmużny 
po wszystkich nie tylko krakowskich ale polskich kościo-
łach, klasztorach, szpitalach za duszę książęcą, rozdała”.

Zaraz po śmierci Bolesława uczyniła profesją, z siostrą 
swoją wdową księżną Kaliską w kościele krakowskim. 
W Sączu fundowała jeszcze braci mniejszych zakonników 
Świętego Franciszka, których było kapłanów 30, oprócz 
braci. Dla większej chwały Pana Boga w klasztorze pa-
nieńskim uczono panny zakonne pięknie śpiewać Jutrz-
nię, Godzinki. Kościoły Św. Franciszka były Jej staraniem 
pięknym śpiewem ozdobione. Uprosiła X. Generała zako-

nu, aby w klasztorze Jej fundacji w Sączu złożył kapitu-
łę generalną całego zakonu. Ziemia Sandecka przyzna-
ną Jej przez króla i Radę Państwa, w nagrodę za posag 
oddany na potrzeby krajowe, była Jej dziedzictwem, któ-
rém rozporządziła, oddając klasztorowi zakonu Św. Klary. 
Z tych dóbr wielkie czyniła, ofiary, jałmużny, pomoce ubo-
gim. Kapituły większe i mniejsze swoim kosztem utrzymy-
wała. Dziwić się trzeba, jak mogły te dobra choć znaczne, 
wystarczyć. Bóg to sprawił, przechodziło bowiem moż-
ność ludzką. Ludzie nieprzychylni Kościołowi, zazdrośni 
świątobliwości Kunegundy, pobudzali Leszka Czarnego, 
że ziemię Sandecką chciał odebrać, i rozmaitymi pobo-
rami naciskał. Lecz odstąpił od tej złości, w Sączu prze-
prosił Kunegundę i w pokoju Ją zostawił. Św. Kunegunda 
inne dobra na których było Jej Wiano ubezpieczone na 
Biecku i Korczynie, Leszkowi Czarnemu na potrzeby kra-
ju oddała. Wielkie i niezrównane Jej były cnoty zakonne: 
modlitwa, cierpliwość, posłuszeństwo, pokora, cichość, 
posty, milczenie. Były to czasy, w których zakonnicy Św. 
Franciszka niemal dotykali się ran Jego i widzieli własny-
mi oczyma, ten ognisty promień Miłości Bożej, który w Ko-
ściele świecił, jak Jasna Kolumna! gorliwość wtedy w na-
śladowaniu cnót Jego była niezmierna i najzupełniejsza. 
Przepisy najostrzejszej reguły zdawały się być zbyt łagod-
nymi. Postronek i szary habit, milszym był od klejnotów 
i pereł. Od ostrej dyscypliny i żelaznego pasa krew stru-
mieniem płynęła. Słodycz ducha przewyższała boleści.

Przez dni kilka nie brano do ust pokarmu. Suche chle-
ba kruszyny były najmilszą ucztą. Żywot ten ostry, w mil-
czeniu, nie był przesadą, ani chwilowym zapałem. Najzu-
pełniejszy i święty pokój ożywiał dusze, które jako jasne 
świeciły gwiazdy wśród ludzi i napełniały wonią wdzięcz-
ną. Ci zakonnicy byli najcichsi, najskromniejsi, najpokor-
niejsi, najubożsi, jakoby fiołki wśród kwiatów! Zakony Św. 
Franciszka były napełnione ludźmi z królewskiego, ksią-
żęcego rodu, z domów senatorskich, i pospolitego ludu. 
Wszyscy byli bracia bez różnicy, nie używając tylko imie-
nia zakonnego. Majętności, imienia rodowego i chrzest-
nego się zrzekali. Wszyscy wierzyli że zakonnik zasłaniał 
przed Bogiem rodzinę, którą na świecie zostawił. Zakonni-
cy byli chórem błagalnym w nieszczęściach wojny, zarazy 
i klęsk publicznych. Wdzięk św. modlitwy napełniał niebio-
sa, i spływała na ziemię rosa Niebieskiej Łaski, ukazywa-
ły się cuda.

Cuda nie były przywidzeniem, snem i marzeniem, ale 
pewnymi faktami. Widział je naród Polski, który Św. Fran-
ciszkowi wtórował przed Bogiem. Znaczenie tych chórów 
błagalnych i czystych pojęła Św. Kunegunda i była ich 
fundatorką.

Autor powyższego tekstu Eustachy Antoni Heleniusz 
Iwanowski (ur. 1813 w Chałamigródku, zm. 7 lipca 1903 
tamże) był polskim historykiem. Pisano o nim, że był do-
skonałym obserwatorem i erudytą. Odbył liczne pielgrzym-
ki – między innymi do Ziemi Świętej, Częstochowy, a także 
zwiedził i opisał sądecką krainę. Oprócz jego religijności 
na uwagę zasługuje głęboko zakorzeniony patriotyzm. Żył 
bowiem w czasach zaborów. Umiał dostrzec i docenić to, 
co wielu innych nie interesowało, ba wielu nawet lekcewa-
żyło. Klasztor SS. Klarysek nadal istnieje i tętni co dnia ży-
ciem i swoistym rytmem.

Źródło: Rozmowy o polskiej koronie przez E. Helenijusza, 
t. 1, kraków 1873, s. 47-50.
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W roku 2018 przypada 200. rocznica jego 
urodzin w Rzeszowie, 120. rocznica śmierci 

w Starym Sączu oraz 155. rocznica wydania dzie-
ła „Sądecczyzna”.

Szczęsny Morawski, pierwszy piewca Sądec-
czyzny, to również propagator tradycji narodowej 
i postać ważna na Sądecczyźnie w kontekście te-
gorocznych obchodów 100-lecia odzyskania nie-
podległości – nie tylko ze względu na zasługi dla 
historiografii i pasji zbierania pamiątek i świadectw 
przeszłości Polski – Szczęsny Morawski w okresie 
Wiosny Ludów był członkiem Gwardii Narodowej we 
Lwowie (1848), a potem uczestniczył w powstaniu 
styczniowym.

„Sądecczyzna”, to fundamentalna, pierwsza syn-
teza dziejów Ziemi Sądeckiej pokazana na tle hi-
storii Polski. Wydana została nakładem autora 
w dwóch tomach, tom I w roku 1863 wydrukowano 
w Krakowie, tom II w 1865 roku we Lwowie.

Dla uczczenia jego zasług oraz zachowania ich 
w pamięci potomnych Burmistrz Starego Sącza, 
Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Starym Sączu, Towarzystwo Miłośników Starego 
Sącza, Kapituła Nagrody „Sądecczyzna” im Szczę-
snego Morawskiego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 
Almanachu Muszyny podejmą wspólnie podane ni-
żej zadania. Do udziału w nich serdecznie zaprasza-
my wszystkich, którym bliska jest pamięć o zasłu-
gach dla Sądecczyzny naszego wybitnego rodaka, 
starosądeczanina Szczęsnego Morawskiego.
• 10 kwietnia 2018 roku (godz. 18:00) w 120. 

rocznicę śmierci uroczyste złożenie wieńców 
na grobie Szczęsnego Morawskiego na starym 
cmentarzu w Starym Sączu (Towarzystwo Miło-
śników Starego Sącza odnowi płytę nagrobną) 
i msza święta w jego intencji w kościele św. Ro-
cha i św. Sebastiana.

• 15 maja 2018 roku (godz. 18:00) w 200. roczni-
cę urodzin spotkanie obywatelskie w Powiatowej 
i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wik-
tora Bazielicha w Starym Sączu (w nowej siedzi-
bie przy ul. Mickiewicza) połączone z wykładem 
i okolicznościową wystawą.

• 6 lipca 2018 roku (godz. 12:00) prezentacja dzieła „Są-
decczyzna” z okazji 155. rocznicy jego wydania podczas 
uroczystości wręczenia dorocznej honorowej XI Nagrody 
„Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego w ratuszu 
Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu.

Feliks Jan Szczęsny Morawski (ur. 15 maja 1818 w Rze-
szowie, zm. 10 kwietnia 1898 w Starym Sączu) malarstwo 
studiował u Jana Maszkowskiego we Lwowie, a następnie 
(1839–1841) w Akademii Wiedeńskiej. Po powrocie był we 
Lwowie kustoszem zbiorów artystycznych Zakładu Naro-
dowego im. Ossolińskich. Wiele wędrował po Galicji, rysu-
jąc obiekty zabytkowe. Malował portrety, obrazy religijne, 
sceny rodzajowe. Jego dziełem był obraz „Trójcy Świętej” 
w kościele pw. Świętej Trójcy w Rzeszowie. Pod koniec lat 

pięćdziesiątych XIX wieku osiadł na stałe w Starym Sączu. 
Pisał rozprawy w dziedzinie sztuki, historii i starożytnictwa. 
Napisał i wydał własnym nakładem pierwszą, fundamen-
talną dla badaczy regionu monografię „Sądecczyzna” (tom 
1 wydany w 1863, t. 2 w 1865). Był autorem powieści hi-
storycznej „Pobitna pod Rzeszowem. Powieść prawdziwa 
z czasów konfederacji barskiej z r. 1769” (Kraków 1864). 
Inne jego książki to m.in. „Arianie polscy” (1906), „Są-
decczyzna za Jagiellonów z miasty spiskiemi i księstwem 
oświęcimskiem”, „Pra-Sławianie i pra-Łotwa”, „Świat boży 
i życie na nim” (1871), „Wyrazy fenickie w mowie polskiej”  
(1885). Został pochowany w Starym Sączu. Dla uczczenia 
jego zasług dla regionu ustanowiona została doroczna ho-
norowa Nagroda „Sądecczyzna” jego imienia za najlep-
sze książki historyczne dotyczące Sądecczyzny. Odbyło się 
dziesięć edycji Nagrody, poświęcona jej została specjalna 
edycja Biblioteki „Almanachu Muszyny”. (RKA)

Stary Sącz uczci pamięć Szczęsnego 
Morawskiego – „odkrywcy” Ziemi Sądeckiej
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Jak godnie 
uczcić 100-lecie 
niepodległości?
Koncerty muzyki polskiej, happe-
ning patriotyczny w rynku, wystawy, 
spotkania autorskie, konkursy o te-
matyce historycznej i patriotycznej, 
posadzenie dębu wolności – to tyl-
ko niektóre z propozycji jakie poja-
wiły się na spotkaniu, ale bank po-
mysłów jest jeszcze otwarty.

Z inicjatywy burmistrza Jacka Lel-
ka w urzędzie miejskim odbyło się 
spotkanie w sprawie starosądeckich 
obchodów 100-lecia odzyskania nie-
podległości. – Można byłoby zamó-
wić wielkie widowisko, ale nie o to 
chodzi – podkreślał burmistrz Jacek 
Lelek. – Chciałbym, by w obchody 
włączyło się jak najwięcej osób z róż-
nych środowisk, żeby radość z nie-
podległości w roku jubileuszu była 
wspólna. 

W spotkaniu wzięli udział dyrek-
torzy wszystkich szkół gminnych, 
przedszkola gminnego, prywatnego 
przedszkola i prywatnej szkoły pod-
stawowej, szkół powiatowych, przed-
stawiciele starosądeckiej Policji, Pa-
weł Banach – komendant Gminny 
Związku OSP RP w Starym Sączu, 
przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa 
Zielińska, Ryszard Niejadlik dyrektor 
MZGK, Lucyna Dybiec dyrektor Inter-
natu Międzyszkolnego w Starym Są-
czu, proboszcz parafii pw. św. Elżbie-
ty ks. Marek Tabor, dyrektor CKiS im. 
Ady Sari Wojciech Knapik, ks. dr Mar-
cin Kokoszka oraz przedstawiciele 
fundacji i stowarzyszeń działających 
na terenie gminy. 

Podczas tej burzy mózgów zasta-
nawiano się nad wspólnym mianow-
nikiem starosądeckich obchodów, 
jak pokazać udział starosądeczan 
w odzyskaniu niepodległości na tle 
szerszym ogólnopolskim i jak zachę-
cić jak największą liczbę osób do 
udziału w obchodach. Sporo inicja-
tyw przygotują szkoły, kilka mocniej 
sprecyzowanych pomysłów przedsta-
wiła dyrektor biblioteki Maria Sosin 
i dyrektor Szkoły Muzycznej Joanna 
Ustarbowska-Dudka. Pomysły zgła-
szali również przedstawiciele staro-
sądeckich fundacji i stowarzyszeń: 
Andrzej Długosz z Towarzystwa Mi-
łośników Starego Sącza, Anna Maj-
da z Fundacji Rozwoju Sądecczyzny 
i Piotr Radzik reprezentujący Sądec-
kie Rycerstwo Zakonu Księżnej Kin-
gi. (red) 
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odzyskania niepodległości 

Burmistrz Jacek Lelek wszedł 
w skład komitetu honorowego, któ-
ry będzie zabiegał o powrót jed-
nostki wojskowej na Sądecczy-
znę. Jednostka ma odwoływać 
się do tradycji 1 Pułku Strzelców 
Podhalańskich.

28 stycznia podczas spotkania 
opłatkowego, zorganizowanego przez 
Fundację Sądecką w Zespole Szkół 
imienia Władysława Orkana w Mar-
cinkowicach podpisano apel o popar-
cie dla tej inicjatywy. Apel zostanie 
wysłany do prezesa Rady Ministrów 
oraz Ministra Obrony Narodowej.

W komitecie honorowym dla tej ini-
cjatywy zdecydowało się zasiąść 55 
osób, między innymi prezydent No-
wego Sącza Ryszard Nowak i jego 
zastępca Wojciech Piech, przewod-
niczący Rady Miasta Nowego Sącza 
Janusz Kwiatkowski, Starosta Nowo-
sądecki Marek Pławiak, wójtowie Le-
szek Skowron, Jan Dziedzina, Piotr 
Krok, Małgorzata Gromala, Staro-
sta Gorlicki Karol Górski, Starosta Li-
manowski Jan Puchała, burmistrzo-
wie z powiatu gorlickiego, dyrektorzy 
szkół i organizacji działających na Są-
decczyźnie i Ziemi Gorlickiej. Popar-
cie wyrazili także parlamentarzyści 
– sekretarz stanu w Ministerstwie Fi-
nansów Wiesław Janczyk, radni Sej-
miku Województwa Małopolskiego 
(Robert Biedroń, Stanisław Pasoń, 

Witold Kozłowski), przewodnicząca 
Sejmiku Województwa Małopolskie-
go Urszula Nowogórska i członek za-
rządu województwa Leszek Zegzda. 
W inicjatywę włączyli się historycy, na 
czele z profesorem Uniwersytetu Ja-
giellońskiego Julianem Dybcem. Sta-
ry Sącz w komitecie honorowym re-
prezentują jeszcze Wioletta Nowak 
dyrektorka SP nr 2 w Starym Sączu 
i Paweł Szczygieł Nadleśniczy Nadle-
śnictwa Stary Sącz.

– Obecność i funkcjonowanie ta-
kiej jednostki odbiłoby się pozytyw-
nie na całej Sądecczyźnie – nie ma 
wątpliwości burmistrz Jacek Lelek. – 
Poczucie bezpieczeństwa, wzmocnie-
nie obronności, ale też miejsca pracy 
– istnienie dużej jednostki wojskowej 
pozytywnie wpływa na lokalną go-
spodarkę. Stąd zaangażowanie wielu 
osób, wielu środowisk w tę ideę. Się-
gamy też do pięknej sądeckiej trady-
cji, pięknej karty historii tego regionu. 
Fakt, że akurat taki apel, taki pomysł 
urodził się w 100-lecie odzyskania 
niepodległości ma swoją wymowę. 

Każda osoba zainteresowana po-
parciem inicjatywy, będzie mogła zło-
żyć swój podpis na liście, która na-
stępnie trafi do władz centralnych, 
ponieważ Fundacja Sądecka planu-
je przeprowadzać na ulicach Nowego 
Sącza oraz w gminach powiatu nowo-
sądeckiego i gorlickiego, akcje zbiera-
nia podpisów. (RKA)
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Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu po raz siódmy 
zorganizowało ciekawą propozycję spędzenia zimowych ferii. Przez 
dwa tygodnie starosądecki Sokół otwarty był dla wszystkich miło-
śników dobrej zabawy. W tegorocznej edycji FANAB(f)ERII wzięło 
udział około 200 dzieci z terenu gminy Stary Sącz. Zajęcia w ramach 
ferii odbywały się bezpłatnie. 

Uczestnicy FANAB(f)ERII oprócz 
oglądania ciekawych pokazów fil-
mowych mogli pobawić się w praw-
dziwych malarzy, poznać możliwo-
ści artystyczne różnych materiałów, 
takich jak glina czy papier. Podczas 
ferii odbyły się także lekcje tańca 
nowoczesnego, treningi Aikido, gry 
i zabawy sportowe. Nie zabrakło 
także zabaw ruchowych na powie-
trzu czy wycieczek w góry. Z roku 
na rok z propozycji FANAB(f)ERII ko-
rzysta coraz więcej dzieci, które fe-
rie spędzają w gminie Stary Sącz. 

– Chcemy zapewnić im opcję bez 
telewizora i internetu, dać możli-
wość spróbowania swoich sił w za-
jęciach różnego rodzaju, tak by każ-
dy znalazł tam coś dla siebie, czy 
to będą sztuki wizualne, taniec czy 
sztuki walki. Dajemy dzieciakom 
przestrzeń do wspólnej zabawy 
w bardzo mieszanej wiekowo gru-
pie, co stwarza okazję do spełnia-
nia przez uczestników nowych ról. 
Przykładem może być duży wkład 

starszej części grupy w organizację poszukiwania skarbów dla młod-
szych dzieci – obie drużyny były zadowolone z efektów – mówi Justyna 
Liszkowska, koordynująca akcję FANAB(f)ERII. (WW) 

Ferie na wesoło :-)
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Przeżyjmy to jeszcze raz – początek roku 2018 w Sokole 

Kabaret JurkiKoncert zespołu Lao Che
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Wielkimi krokami zbliża się 8. Festiwal Podróży i Przy-
gody Bonawentura. W dniach 23-25 marca do Sta-

rego Sącza przyjadą najbardziej szaleni podróżnicy. Bę-
dzie gorąco od emocji, marzeń i wspólnych podróży, 
również pozaziemskich. Nie zabraknie także wybitnych 
osobistości.

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari – główny organiza-
tor festiwalu – zadbał o to, aby tegoroczna edycja była pod 
wieloma względami wyjątkowa. – W tym roku udało nam 
się zaprosić nietuzinkowych podróżników, którzy będą wal-
czyć o nagrodę publiczności. Dużą atrakcją będą także go-
ście specjalni. Zainteresowanie festiwalem w tym roku jest 
tak duże, że sprzedaż karnetów na cały festiwal (pula 40% 
miejsc na sali) zakończyła się błyskawicznie (po 51 godzi-
nach) w dniu 26 stycznia 2018 po wyprzedaniu całego li-
mitu miejsc. Zainteresowani mogą jeszcze nabyć bilety pół-
dniowe, na dany blok – zachęca Wojciech Knapik, dyrektor 
Centrum.

W piątek, 23 maraca o godz. 1800 festiwal otworzy dwóch 
niezwykłych gości:

• Piotr Strzeżysz (rocznik 1973) – polski podróżnik, 
pisarz i fotograf, laureat Nagrody Kolosa w katego-
rii Podróże (2014) i Nagrody Bursztynowego Motyla 
im. Arkadego Fiedlera. Jest autorem książek, w któ-
rych przedstawia często zagubione w codziennym pę-
dzie inne oblicze naszej planety widziane z perspek-
tywy mało spieszącego się rowerzysty – odkrywcy: 
„Campa w sakwach” (2011), „Makaron w sakwach” 
(2012), „Powidoki” (2014), za którą otrzymał nagro-
dę Bursztynowego Motyla oraz nagrodę „Magellana”, 
„Sen powrotu” (2016). Skończył kilka szkół, studiował 
na kilku kierunkach, pracował w różnych miejscach, 
m.in. na budowie, w bibliotece i w kilku szkołach. Z ro-
werem przemierzył najdalsze zakątki Ameryki, Afryki 
i Azji. Prowadzi bloga onthebike.pl, którego mottem są 
słowa C. Magrisa: Podróżować nie po to, aby dotrzeć 
do celu, lecz aby dojechać jak najpóźniej, aby nie do-
jechać, o ile to możliwe, nigdy. W jednym z wywia-
dów powiedział: Tym, którzy nie ruszają się z domu, 
chciałbym powiedzieć, że podróżowanie wcale nie 
jest takie miłe, łatwe i piękne. Wiąże się z ogromnymi 
wyrzeczeniami.

• Marcin kydryński (rocznik 1968) – radiowiec, kom-
pozytor, autor tekstów, producent, podróżnik i foto-
graf. Miłośnik dobrej muzyki, mieszkaniec Lizbony, a 
przede wszystkim dyrektor artystyczny Siesta Festi-

val. Fotografowania uczył się od Tomasza Tomaszew-
skiego. Z aparatem odwiedził Zanzibar, Etiopię, Kenię, 
Sudan i afrykańskie pustynie. Łącznie spędził w Afry-
ce około 10 lat. Jego książka Biel. Notatki z Afryki 
otrzymała właśnie Nagrodę Magellana – jedno z naj-
ważniejszych wyróżnień w literaturze podróżniczej. 
O podróżach mówi: Nie został już dziś ani jeden metr 
kwadratowy ziemi, który nie zostałyby odkryty. Są 
za to do odkrycia ludzie. Otwartość, empatia, cieka-
wość drugiego człowieka, chęć zrozumienia go i do-
wiedzenia się o nim jak najwięcej to dziś najważniej-
sza droga. 

W piątek wystąpi także Jakub Rybicki i przedstawi swoją 
mroźną, rowerową wyprawę na Grenlandię. Natomiast so-
bota przeznaczona będzie na odkrywanie najodleglejszych 
zakątków świata. W części popołudniowej (od godz. 1200) 
wystąpi: Beata, Konrad i Mikołaj Tulej „Zakryte piękno – 
Czeczeni po dwóch stronach Kaukazu”, Grzegorz Ozimiń-
ski i Maciej Stromczyński zaprezentują „Pacific Crest Tra-
il”, Robert Tomalski „Samotna wyprawa kajakiem pod prąd. 
Wołga 2017” oraz Olka Zagórska-Chabros „Bałkany Niesa-
mowite”. Natomiast w części wieczorno-popołudniowej (od 
godz. 1730) w wielką wyprawę zabierze uczestników Michał 
Woroch „Wheelchairtrip przez obie Ameryki”, Jakub Czaj-
kowski „Konno przez Mongolię”, Żaneta i Jacek Govenlock 
„Hinduskie święta. Kumbh Mela i Holi” oraz na deser Jacek 
Torbicz „Trobriandy – z życia seksualnego dzikich”.

W niedzielę w godz. 1000- 1300 odbędzie się bezpłatny 
blok filmowo-warsztatowy, a po południu (od godz. 1400) 
zobaczymy żeński kwartet podróżniczy. Pierwsza wystąpi 
Marysia Złonkiewicz „Post-turysta. Porozmawiajmy o świa-
domym i etycznym podróżowaniu”, następnie Monika Wit-
kowska „Everest i... góry z duszą” , Ola Dzik „Hindukusz, 
Kohe Tez 2016” oraz Karolina Cicha z tajemniczym koncer-
tem „9 języków”. Gościem specjalnym będzie gen. Mirosław 
Hermaszewski (rocznik 1941) – lotnik i kosmonauta, gene-
rał brygady Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Pierw-
szy i jedyny w dotychczasowej historii Polak, który odbył lot 
w kosmos – w czerwcu 1978 roku kiedy wspólnie z radziec-
kim kosmonautą Piotrem Klimukiem, odbył lot na statku So-
juz-30 (po 27 godzinach lotu dołączyli do stacji orbitalnej 
Salut-6). W ciągu tych 8 dni Ziemię okrążyli 126 razy, wy-
konując w tym czasie 14 eksperymentów naukowych. Być 
może opowie, od czego zależy długość nocy na orbicie i sko-
mentuje najnowsze pomysły prosto z kosmosu. (WW)

Podróże wielkie i małe
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12. Dni Księdza 
Tischnera
Towarzystwo Miłośników Starego 
Sącza serdecznie zaprasza na 12. 
Dni Księdza Tischnera, które odbę-
dą się w dniach 14 – 17 marca 2018 
r. pod honorowym patronatem Jac-
ka Lelka Burmistrza Starego Sącza.  

W programie m.in.: 
• 14.03.2018 r. (środa), godz. 

1700, Muzeum Regionalne, Ry-
nek 6, „Rewolucja w Koście-
le czy głęboka reforma? Piąta 
rocznica pontyfikatu papieża 
Franciszka” – wykład Janusza 
Poniewierskiego.

• 15.03.2018 r. (czwartek), 
godz. 1700 Muzeum Regional-
ne, Rynek 6, „Wizja Kościoła w 
Polsce według Jerzego Turowi-
cza” – wykład Anny Matei.

• 16.03.2018 r. (piątek), godz. 
1700, Muzeum Regionalne, Ry-
nek 6, „Józefa Tischnera roz-
ważania o dobru i złu” – wy-
kład dr Izabeli Marszałek.

• 17.03.2018 r. (sobota), godz. 
1000, klasztor Sióstr Klary-
sek, Msza Święta w intencji 
ks. Józefa Tischnera – cele-
bruje ks. kapelan Stanisław 
Śliwa, oprawa liturgiczna 
dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Ks. Prof. Józefa 
Tischnera w Starym Sączu. 

Na wszystkie wydarzenia wstęp 
wolny. (red) 

Wielkie otwarcie 
festiwalu Pannonica

4 marca, w Programie Pierw-
szym Polskiego Radia, w audy-
cji na żywo „Muzyka Nocą” Woj-
ciech Knapik i Urszula Nowak 
zaprezentowali program tegorocz-
nej edycji festiwalu Pannonica.   
Wiemy już, że w tegorocznej edy-
cji wystąpi 12 zespołów, z czego aż 
siedem po raz pierwszy w Polsce. W 
tym roku na Pannonice zagrają ta-
kie osobistości muzyczne jak: Kroke 
– Polska; Nadara Gypsyband – Ru-
munia; Marko Marković Brass Band 
– Serbia; Fanfara Transilvania – Ru-
munia; Tibble Transsibiriska – Szwe-
cja;  She'Koyokh – Wielka Brytania; 
Bojan Krstic – Serbia; Barcelona 
Gipsy Balkan Orchestra – Hiszpania. 
(red)
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W najbliższym czasie w starosądeckim Sokole 
i okolicy…

Swap party + Babskie pogaduchy

9 marca, piątek, Galeria pod Piątką, godz. 1600

Z okazji Dnia Kobiet Galeria pod Piątką proponuje odświeżenie szafy, czyli 
SWAP PARTY. Przy kawie i herbacie będzie można wymieniać się przyniesiony-
mi ubraniami i dodatkami. Druga część spotkania będzie poświęcona szeroko 
rozumianemu kobiecemu pięknu. W programie prezentacje: Małgorzaty Berna-
dy „Zdrowie, odżywianie i zdrowy tryb życia” oraz Anny Bocheńskiej „Wiosenne 
metamorfozy”. Wstęp wolny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

2. Urodziny Starosądeckiego Chóru Gospel i Muzyki Rozrywkowej 

11 marca, niedziela, Sokół, godz. 1700

Koncert z okazji drugiego roku działalności starosą-
deckiego Chóru. W programie utwory muzyki rozrywko-
wej i Gospel. Serdecznie zapraszamy do wspólnego śpie-
wania. Wstęp wolny.

INDIALUCIA 

16 marca, piątek, Sokół, godz. 1930

Ten projekt muzyczny, który powstał w roku 1999 w In-
diach wśród nauczycieli i uczniów Akademii Muzycznej 
w Nagpur, to niecodzienne połączenie muzyki hiszpań-
skich Cyganów i indyjskiej. Pomysłodawcą, producen-
tem oraz szefem artystycznym jest gitarzysta Michał 

Czachowski. Owocem tego muzycznego spotkania była płyta wydana w 2005 
roku, która zdobyła uznanie w Polsce i na świecie. Album został laureatem na-
gród Wirtualne Gęśle oraz Folkowy Fonogram Roku przyznawane przez Polskie 
Radio za najlepszą płytę 2005 roku oraz nominowany do nagrody Fryderyki 
2006. Bilety: 39 zł (z KDR: 27 zł).

8. Festiwal Podróży i Przygody Bonawentura 

23 – 25 marca, piątek – niedziela, Sokół, cały dzień
Festiwal podróżniczy o międzynarodowej sławie. Więcej informacji na stronie 

obok. Bilety od 25 zł (z KDR: 17,50 zł).
  
DON KICHOT – Royal Lviv Ballet 

11 kwietnia, środa, Sokół, godz. 1900

Don Kichot – to więcej niż balet. To barwne widowisko 
z udziałem blisko czterdziestu tancerek i tancerzy baletu 
klasycznego, zachwycające bogactwem tańców i kostiu-
mów oraz dowcipną narracją do muzyki Ludwiga Minku-
sa. Po znakomitym przyjęciu „Dziadka do Orzechów” na 

deski starosądeckiego Sokoła znowu wraca „Royal Lviv Ballet” skupiający Soli-
stów i Luminarzy Lwowskiego Narodowego Akademickiego Teatru Opery i Bale-
tu im. S. Kruszelnickiej. A występy klasycznych tancerzy z Lwowa to zawsze gwa-
rancja widowiska na najwyższym poziomie artystycznym. Bilety: 95 zł (z KDR: 
66,50 zł).

Sorry Boys w trasie AMOR TOUR

14 kwietnia, sobota, Sokół, godz. 1900

Zespół Sorry Boys zadebiutował w 2010 r. albumem 
„Hard Working Classes”. Płyta spotkała się z entuzja-
stycznym przyjęciem wśród słuchaczy i recenzentów.  
W 2009 r., decyzją kapituły PAM London, Sorry Boys 
otrzymał nagrodę „Największa Nadzieja 2009” w ra-

mach PAM London Awards. Bilety: 40 zł (z KDR: 28 zł). 
W każdą sobotę o godz. 1000 – bezpłatne Poranki Filmowe      Zapraszamy!
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Towarzystwo Miłośników Starego Sącza
A.D. 2018

11 lutego 2018 roku w Muzeum Regionalnym 
członkowie Towarzystwa Miłośników Starego 

Sącza podsumowali bardzo pracowity 2017 rok. Pre-
zes Andrzej Długosz przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności zarządu i plan pracy na 2018 rok. Podczas 
zebrania wybrano zarząd i prezesa, na kolejne cztery 
lata. 

TMSS to najstarsze prężnie działające Towarzystwo 
w Starym Sączu. Istnieje od 1948 roku, a jego podstawo-
wym zadaniem jest ochrona zabytków, gromadzenie i za-
bezpieczenie pamiątek minionych lat oraz popularyzowa-
nie historii miasta. Obecnie liczy 82 członków. Obecny 
Zarząd otrzymał jednogłośne absolutorium, dlatego też 
został złożony wniosek formalny o ponowny wybór tego 
samego składu. Wszyscy członkowie wyrazili chęć kan-
dydowania. Jednak z powodu rezygnacji jednego członka 
zarządu – Andrzeja Sojki, zgłoszono kandydaturę pana 
Wojciecha Setlaka.

– Ubiegły rok to 60. rok działalności naszego muzeum 
–mówił prezes Andrzej Długosz. – W 1957 r. na 700-le-
cie założenia Starego Sącza odnowiono generalnie budy-
nek Domu Na Dołkach a w ubiegłym roku doczekaliśmy 
się remontu zewnętrznego. Można śmiało powiedzieć, 
że na jubileusz nasze Towarzystwo otrzymało wspaniały 
prezent od władz miasta w postaci odnowionej elewacji 
Domu na Dołkach. Rok 2018 zapowiada się bardzo pra-
cowicie. Najważniejsze nasze plany to:

1. Doprowadzenie do końca remontu ka-
pliczki „Pod Bożą Męką” i organizacja po-
święcenia kapliczki po jej wykonaniu.

2. Opracowanie i wydanie broszurki „70- 
lecie działalności TMSS”

3. Uroczyste spotkanie członków i sympa-
tyków TMSS z okazji 70-lecia działalności.

4. Dni Księdza Tischnera 14 – 17 marca 
2018 r.

5. Akcja dla szkół „100 wizyt w muzeum 
na 100-lecie Niepodległości”

6. Posadzenie „Dębu Wolności” 1918 
– 2018.

7. Udział w obchodach jubileuszowych 
200-lecia urodzin i 120-lecia śmierci 
Szczęsnego Morawskiego i 50-lecia śmier-
ci Ady Sari oraz 100-lecia odzyskania 
Niepodległości

8. Renowacja kolejnych wytypowanych nagrobków na 
starosądeckich cmentarzach

9. Kwesta we Wszystkich Świętych na rzecz rato-
wania zabytkowych nagrobków na starosądeckich 
cmentarzach

10. Ogłoszenie i przeprowadzenie 3. edycji konkursu 
fotograficznego Stary Sącz – kreatywnie Kapliczki, krzy-
że przydrożne na terenie miasta i gminy Stary Sącz.

11. Przygotowanie i otwarcie pokonkursowej wystawy 
fotograficznej

12. Renowacja obrazu olejnego „Madonna 
z Dzieciątkiem”

13. Praca stała: udostępnianie muzeum, biblioteki, ar-
chiwum, oprowadzanie i lekcje muzealne.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Starego Sącza oraz 
Władze Starego Sącza serdecznie zapraszają do wzię-
cia udziału w akcji dla dzieci i młodzieży szkolnej pod 
nazwą „100 wizyt w muzeum na stulecie odzyskania 
niepodległości”. Akcja ma na celu kształtowanie wśród 
uczniów postaw patriotycznych jak również bliższe zapo-
znanie z tematem odzyskania niepodległości w 1918 r. 
w tym działania na obszarze Starego Sącza. Po ekspo-
zycji oprowadzają kustosze muzeum. Wstęp do muzeum 
dla uczniów szkół z terenu miasta i gminy Stary Sącz – 
bezpłatny. W dniu 26 lutego br. nastąpiła inauguracja 
projektu, w zwiedzaniu muzeum wzięła udział cała Rada 
Miejska oraz dyrektorzy placówek kultury. (WW)
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W tym roku Orszak Trzech Króli po raz pierwszy 
przeszedł przez Stary Sącz. Trasa wiodła od kościo-
ła p.w. Miłosierdzia Bożego na osiedlu Słonecznym 
przez Rynek do klasztoru klarysek. Wraz z bardzo 

licznym gronem mieszkańców w orszaku wzięli udział 
burmistrzowie Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki, ksiądz 
Stanisław Olesiak oraz przewodnicząca Rady Miasta 
Ewa Zielińska. Na klasztornym dziedzińcu podopiecz-
ni stowarzyszenia Gniazdo wystawili Jasełka. Panie 

z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały ciasto i go-
rącą herbatę. (WW)
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