Małopolska walczy ze smogiem Najwyższe standardy
Styczeń – luty 2018
nr 242
Rok XXX
issn 1508-9290

egzemplarz
bezpłatny
Dwumiesięcznik informacyjno-kulturalny miasta i gminy Stary Sącz

Marzenia
się spełniają

NA WSTĘPIE
W numerze m.in.

Słowem naczelnego

Informacje

W kręgu miast papieskich

s. 4

Jeden procent dla Starego Sącza

s. 5

W tym roku rozliczenie podatku dla osób pracujących może okazać się dla
wielu Czytelników miłą niespodzianką. Wystarczy odwiedzić rządowy portal
podatkowy i w ciągu kilku minut zaakceptować wstępnie już wypełniony przez
Urząd Skarbowy e-PIT. Łatwo, szybko, przyjemnie i ekologicznie.

Informacje

Konwent wójtów
i burmistrzów
Ekonomia i pieniądze

Stypendia dla zdolnych
uczniów

s. 6

Ekonomia i pieniądze

Małopolska walczy
ze smogiem

s. 7

Temat wydania

Będziemy budować
kanalizację i wodociągi

s. 10

Z kart historii

Jeszcze łatwiej możemy przeznaczyć 1% naszego podatku na cele charytatywne wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wpisać numer KRS wybranej organizacji. To jest rzeczywiście demokracja bezpośrednia, bo to my decydujemy, kogo chcemy wspierać. W zeszłym roku Polacy
przekazali na rzecz OPP aż 760 milionów złotych. Mimo że nic nas to nie kosztuje, wciąż nie wszyscy korzystają z tej możliwości.
Warto poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z różnymi organizacjami
i zadbać, by nasze wsparcie trafiło na wybrany przez nas cel. W przeciwnym
razie trafią do Skarbu Państwa i nie będziemy już mieli wpływu na co zostaną przeznaczone. W tym roku możemy wybrać jedną z 8 860 organizacji pożytku publicznego. Jeden procent możemy zostawić również w Starym Sączu, wspierając Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO
(KRS: 0000254637) lub Fundację Będzie Dobrze (KRS: 0000429493). Zostawiając 1% w Starym Sączu na pewno oddajemy je w dobre ręce wspierając
ochronę zdrowia, pomoc społeczną i usługi socjalne.
Wojciech Waliszewski
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Liczba, która cieszy
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Tyle lat będzie liczyć w roku 2019 Miejska Orkiestra Stary Sącz.
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Rada Miejska w Starym Sączu
5. sesja Rady Miejskiej

FOT. Rafał Kamieński

Fundusze na Galerię pod Piątką

V

sesja Rady Miejskiej w Starym
Sączu przyniosła przede wszystkim uchwałę zmiany w budżecie dotyczącą dodatkowych pieniędzy na
przebudowę i rozbudowę Galerii pod
Piątką.

Starosądeckie
centrum
kultury ogłaszało postępowanie już kilka
razy Po ostatnim przetargu do którego przystąpiły cztery firmy okazało
się, że najniższa cena jaką zaoferował
oferent wyłoniony ostatecznie w postępowaniu jest jednak wyższa od zabezpieczenia w budżecie gminy i dofinansowania wynoszącego 5,2 mln
zł. Tak wiec Rada Miejska zgodziła się
wydać na nowa siedzibę centrum kultury więcej. Pierwotnie planowano że
inwestycja kosztować będzie 9,5 mln
zł. Cena robót po przetargu ostatecznie wyniesie 11 108 360 zł. Inwestycji podejmie się firma Budmex..
– Ceny dyktuje rynek i są w tym
momencie wysokie – komentuje zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. – Chcąc tę inwestycję zrealizować
w terminie i zrealizować ją w ogóle,
nie mieliśmy innego wyjścia, bo dofinansowanie obwarowane jest terminem realizacji inwestycji.
Przebudowa i rozbudowa Galerii
pod Piątką jest współfinansowana
ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020, w poddziałaniu
rewitalizacji miast średnich i małych.

Radni zadecydowali też, że gmina
dorzuci się do kursowania szynobusu.
Coraz chętniejsze wykorzystywanie
przez starosądeczan i mieszkańców
doliny Popradu tego szybkiego, ekologicznego i, co najważniejsze, omijającego korki środka lokomocji skłoniło
radę do podjęcia uchwały w sprawie
wsparcia Miasta Nowego Sącza kwotą 10 tys. zł. Ciekawą uchwałą była
ta dotycząca upoważnienia burmistrza do wystąpienia o dofinansowanie sporządzenia Strategii Rozwoju
Elektromobilności, która w perspektywie może pomóc w zdobyciu dofinansowania na przykład na budowę
stacji ładowania elektrycznych pojazdów. Jest szansa zdobyć na ten cel 50
tys. zł.
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Ważną uchwałą była ta, w której
rada wyraziła zgodę na przyjęcie ponad 30 mln zł dofinansowania na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Mostkach, Moszczenicy Wyżnej i Niżnej
i Gołkowicach Dolnych. Gmina podpisała już umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozszerzenie
o wymienione miejscowości zadania
pn. Rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Piszemy o tym
szerzej w środku tego numeru Kuriera.
Inne uchwały przyjęte na V sesji
Rady Miejskiej VIII kadencji to między innymi wyrażenie zgody na zawarcie porozumień z gminami Rytro,
Piwniczna-Zdrój i Łącko w sprawie objęcia mieszkańców tych gmin usługami świadczonymi przez Środowiskowy
Dom Samopomocy w Starym Sączu
i uchwała w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na
terenie gminy Stary Sącz”.
To była pierwsza sesja tej kadencji,
podczas której radni używali nowoczesnego systemu obejmującego elektroniczne głosowanie, porządkowanie kolejności zabierania głosu i relację na
żywo. Efekt głosowania jest od razu
wyświetlany na monitorach, widoczny jest on też dla oglądających relację
w sieci. (RKA)
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Foto flash – realizowane inwestycje
Konsultacje w Barcicach

FOT. Rafał Kamieński

Dworzec autobusow
y

Hala Sportowa przy
SP

1

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 87
(Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój) w
km około 11+000 ÷ km 13+400
(wraz z budową obejścia m.
Barcice).
Termin konsultacji: 21 marca
2019 r. o godz. 1600 – Biblioteka publiczna – filia w Barcicach.
Przedmiot konsultacji: Rozwiązania projektowe rozbudowy drogi krajowej nr 87 wraz z budową
obejścia m. Barcice (km 11+000
– 13+400) w 3 wariantach (A,B,C).
Dokumentacja dostępna jest do
wglądu: strona internetowa Gminy
Stary Sącz; wersja papierowa (Warianty A,B,C) – w Gminie Stary Sącz
(red)

W kręgu miast papieskich

FOT. UMIG

Jak co roku, w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie opłatkowe prezydentów i burmistrzów miast papieskich. Stary Sącz reprezentowali zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki
i sekretarz gminy Daniel Śmierciak.

4 styczeń – luty 2019

Przed spotkaniem odbyła się konferencja, na której kardynał Kazimierz Nycz
metropolita warszawski i przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, ogłosił hasło Dnia Papieskiego 2019 r. XIX Dzień Papieski obchodzony będzie 13 października 2019 r. pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”, nawiązującym
do tytułu jednej z książek papieża Jana Pawła II.
– Nie chodzi o to tylko, aby wspominać tamten czas, kiedy ukazała się książka
i końcówkę jego pontyfikatu, ale żeby wstać i zabrać się do przybliżania papieża,
jego osoby i dzieła. „Wstańmy i chodźmy” ma przypominać innym 40-lecie pielgrzymki papieża do Polski w 1979 roku – mówił kardynał. 16 czerwca tego roku
minie 20 lat od pamiętnej wizyty Jana Pawła II w Starym Sączu i kanonizacji św.
Kingi. (red)

KURIER

Konwent wójtów i burmistrzów

Sołtysa wybierzemy
po nowemu

FOT. UMIG

Wybory sołtysów, rad sołeckich
i zarządów osiedli odbędą się
w niedzielę 7 kwietnia.

– Dziękuję staroście nowosądeckiemu za reaktywowanie Konwentu – powiedział marszałek Witold Kozłowski.
– Mam nadzieję, że będziemy się spotykać regularnie i omawiać najważniejsze sprawy dla Sądecczyzny.
Po tym, jak Marta Maj – dyrektor
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, przedstawiła informację na temat
sieci ścieżek rowerowych oraz realizacji inwestycji drogowych w Województwie Małopolskim, marszałek odpowiadał na pytania posłów i włodarzy gmin.
Większość dotyczyła połączeń drogowych i szans na ich budowę. Poruszono m.in. temat budowy mostu w Kurowie i „Sądeczanki” oraz kolejnego
mostu na Dunajcu w Nowym Sączu, a
także połączenia północnej obwodnicy
Nowego Sącza z zachodnią.
Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski mówił natomiast o zrealizowanych przez Powiat Nowosądecki inwestycjach i planach na najbliższe lata.

– W planach na ten rok mamy między
innymi zakończenie we wrześniu budowy hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu – dodał
starosta Marek Kwiatkowski. –Wartość robót to ponad pięć milionów
złotych.
– Takie spotkania są bardzo pożyteczne – podkreśla burmistrz Jacek
Lelek. – Interesuje nas, co dzieje się
za miedzą, u naszych sąsiadów w innych gminach, bo Sądecczyzna to jeden obszar funkcjonalny i o najważniejszych dla mieszkańców sprawach,
jak choćby komunikacji, musimy rozmawiać wspólnie i to w jak najszerszym gronie.
W konwencie prócz wójtów i burmistrzów wzięli udział posłowie Andrzej
Czerwiński, Jan Duda, Wiesław Janczyk, Józef Leśniak i Arkadiusz Mularczyk, marszałek małopolski Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz
Smółka, radni wojewódzcy Grzegorz
Biedroń, Marta Mordarska i Patryk
Wicher, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego: starosta Marek Kwiatkowski,
wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu: Edward Ciągło, Marian
Dobosz i Zofia Nika – przewodniczący RPN Roman Potoniec, radny Antoni
Poręba – szef Klubu PiS w Radzie PN
oraz Marta Maj, p.o. dyrektora Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Krakowie. (red)

A to ciekawe...

Mieszkańcy wybiorą swoich
przedstawicieli nie na zebraniu
wiejskim czy osiedlowym, ale
wrzucając głos do urny w lokalu
wyborczym – tak samo, jak wybierają radnych i burmistrza. We
wszystkich miejscowościach naszej gminy i osiedlach w Starym
Sączu wybory zarządzone zostały na niedzielę, 7 kwietnia 2019
roku w godz. 700 – 15 00.
Swoich przedstawicieli wybierzemy w 23 obwodach. Kandydatów na sołtysów, do rad sołeckich i zarządów osiedli należało
najpierw zgłosić Gminnej Komisji
ds. Wyborów, która ma siedzibę
w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, na specjalnych drukach, do 4
marca. Kandydatów do sołeckich
komisji wyborczych i osiedlowych
można zgłaszać do 8 marca.
– Mam nadzieję, że nowy sposób wyborów będzie dla mieszkańców wygodniejszy i będzie
okazją do większego obywatelskiego zaangażowania. Ma wywołać jeszcze mocniejsze zainteresowanie współdecydowaniem
o tym, kto będzie reprezentantem mieszkańców przez najbliższe pięć lat – mówi burmistrz Jacek Lelek. – Gorąco zachęcam do
udziału. (red)

Gości przywitali burmistrz Starego Sącza
Jacek Lelek i zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. Następnie delegaci pojechali obejrzeć najnowsze inwestycje
realizowane na terenie naszej gminy.
Tę część wizyty nasi goście zakończyli
w oddanym do użytku w zeszłym roku
budynku Biblioteki Publicznej przy ulicy
Mickiewicza w Starym Sączu, gdzie burmistrz D. Csaba dokonał wpisu do księgi pamiątkowej. (red)

Samorządowcy z Węgier
w Starym Sączu
4 stycznia 2019 r. z wizytą do Starego Sącza przybyli przedstawiciele partnerskiego miasta Dunakeszi
na Węgrzech. Delegacji, w składzie
której znaleźli się przedstawiciele tamtejszej Rady Miejskiej przewodniczył burmistrz Dióssi Csaba.
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FOT. UMIG

Burmistrz Jacek Lelek uczestniczył
w konwencie wójtów i burmistrzów
naszego powiatu. Oprócz starosty
Marka Kwiatkowskiego i członków
zarządu powiatu, wójtów i burmistrzów z naszego regionu w spotkaniu wziął również udział Marszałek
Województwa Małopolskiego Witold
Kozłowski.
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Ekonomia i pieniądze

Stypendia dla zdolnych uczniów
Na wniosek burmistrza Jacka Lelka Rada Miejska Starego Sącza uchwaliła programy wspierania uzdolnionej
młodzieży. Jeden dotyczy dzieci i młodzieży oraz studentów do 25 roku życia, którzy są na stałe zameldowani w
Gminie Stary Sącz, a drugi dzieci i młodzieży kształcącej się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Stary Sącz.

FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI

O stypendium Burmistrza Starego Sącza za szczególne osiągnięcia
w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej dla wybitnie zdolnych uczniów, które wypłacane byłoby
przez 12 miesięcy, można się ubiegać
już teraz. Wnioski należy złożyć w terminie do 30 czerwca roku do Urzędu
Miejskiego w Starym Sączu. Zgłoszenia składa się w formie pisemnej na
druku wniosku, który można pobrać
w Urzędzie Miejskim.
– Kilka razy zwracali się do mnie rodzice z prośbą o dofinansowanie działalności ich dzieci, czy to artystycznej czy naukowej – mówi burmistrz
Jacek Lelek. – Nie mieliśmy takiego
narzędzia do nagradzania. Myślę, że
stać nas na to i chcielibyśmy, żeby
naprawdę wybitni młodzi ludzie, którzy osiągają sukcesy na miarę Polski
czy międzynarodową otrzymali od nas
wsparcie. Stypendium w kwocie 500
zł miesięcznie przyznawane byłoby na
rok. Tych stypendiów przewidujemy
nie więcej niż 5 w roku. Mowa o na-

prawdę uzdolnionej młodzieży na skalę krajową.
Program finansowany będzie ze
środków własnych Gminy Stary Sącz,
z uwzględnieniem środków pochodzących z innych źródeł, w tym z programów współfinansowanych ze środków
europejskich. Studentów szkół wyższych, uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych do stypendium
Burmistrza Starego Sącza zgłaszają
sami zainteresowani, rodzice, opiekunowie prawni, a wręczanie przez
Burmistrza Starego Sącza decyzji
o przyznaniu stypendium odbywa się
uroczyście podczas Sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu.
Z tym że w przypadku, gdy uczeń
jest uprawniony jednocześnie do
otrzymania nagrody z tytułu Programu wspierania uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest
Gmina Stary Sącz, stypendium przyznawane jest tylko z jednego programu. (red)

Nabór wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie
odpadów zawierających azbest
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu prowadzi nabór wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ramach realizacji „Programu usuwania odpadów zawierających azbest
z terenu powiatu nowosądeckiego” na lata 2019
–2020.
Obecnie realizowany jest projekt „Likwidacja wyrobów
zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie
systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Cel programu ukierunkowany jest na pomoc w usuwaniu odpadów zawierających azbest, polegającą na odbiorze tych odpadów z terenu nieruchomości należących
do mieszkańców powiatu, tj. pokrycie kosztów pakowania, załadunku, transportu i przekazania do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.
W ramach zadania przewidziane jest usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia 3 000 ton odpadów za-
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wierających azbest z 1 111 posesji zlokalizowanych na
terenie powiatu nowosądeckiego. W 2018 roku usunięto i przekazano do unieszkodliwienia łącznie 1 727,61
ton odpadów zawierających azbest z 679 posesji zlokalizowanych na terenie powiatu nowosądeckiego.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie –
przez właściciela lub osobę posiadającą inny tytuł prawny do obiektu – wniosku o usunięcie i unieszkodliwienie
odpadów zawierających azbest na odpowiednim druku
wniosku.
Druk wniosku dostępny jest w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, pok. 115
oraz na stronie internetowej Starostwa: www.bip.nowosadecki.pl
Termin składania wniosków: nabór przez cały rok
– bezterminowo. Mieszkańcy powiatu mają gwarancję bezpłatnego pozbycia się odpadów zawierających
azbest i otrzymują dokumenty świadczące o należytym
ich unieszkodliwieniu.
Zgodnie z „Krajowym planem usuwania wyrobów zawierających azbest” rozwiązanie problemu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powinno nastąpić przed rokiem 2032. (red)

Małopolska walczy ze smogiem
W związku z bardzo złą jakością powietrza w sezonie zimowym, spowodowaną ogromną emisją zanieczyszczeń
z domowych palenisk na węgiel i drewno, od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje uchwała anytsmogowa. Wszyscy mieszkańcy Małopolski są zobowiązani stosować się do postanowień
uchwały.

Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce
nie można eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka
na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu
(emisja pyłu do 40 mg/m3). Parametry te należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli.
Za niedostosowanie się do przepisów
wynikających z uchwały antysmogowej grozi mandat do 500 zł. Gdy sytuacja będzie się powtarzać sprawa
może zostać skierowana do sądu –
kara może wynieść nawet 5 000 zł.
Wszystkie stare kotły, tzw. „kopciuchy” powinny zostać wymienione do
końca 2022 r.

Od 1 stycznia 2023 roku nie będzie
można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno. Należy je wymienić na kocioł gazowy, przyłączenie
do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł
na paliwo stałe spełniający wymogi
ekoprojektu.
Od 1 stycznia 2023 wszystkie kominki będą musiały:
• spełniać wymagania ekoprojektu (albo ich sprawność cieplna powinna wynosić co najmniej 80% )
lub
• być wyposażone w urządzenie
redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu (emisja pyłu do
40 mg/m3). Parametry te należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli.

Całkowity zakaz użytkowania kotłów
klasy 3. i 4. nastąpi od 2027 roku. Do
końca 2026 roku należy wymienić kotły, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN
303-5:2012.
Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje także zakaz stosowania mułów i flotokoncentratów czyli odpadu węglowego o bardzo drobnej
frakcji zawierającego duże ilości wilgoci, siarki, popiołu i innych zanieczyszczeń, które podczas spalania emitowane są do atmosfery. Od tej daty
obowiązuje również zakaz spalania
drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Drewno przed spaleniem powinno być sezonowane. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą
kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drewno wilgotne. (WW)

OG ŁOSZENIE

Wszystkie nowe kotły instalowane
w nowych budynkach lub remontowanych kotłowniach muszą spełniać odpowiednie parametry.

KURIER
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Ekonomia i pieniądze

Dla przedsiębiorców, dla rozwoju
W siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli gmin, które
mają na swoim terenie Specjalne Strefy Ekonomiczne i firm, które w nich zainwestowały.
oferta pomocy dla przedsiębiorców
podejmujących decyzję o przeprowadzeniu nowej inwestycji. Mam nadzieję, że ustawa o wspieraniu inwestycji
stanie się nowym impulsem do rozwoju nie tylko firm, ale także, w związku
z ich działalnością, gmin otwartych na
przedsiębiorców, takich jak nasza.

FOT. UMIG

Stary Sącz to coraz lepsze miejsce
do inwestowania. Gmina scala działki i oferuje firmom dobrze skomunikowane atrakcyjne tereny. W podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej już
zainwestował duży podmiot, w Starym
Sączu działa kilka firm o międzynarodowej renomie, które szykują się do
budowy swoich siedzib i zakładów.

Stary Sącz reprezentowali zastępca
burmistrza Kazimierz Gizicki, Marek
Kaleta, prezes zarządu firmy Kalmar,
która inwestuje w SSE przy ul. Wielki
Wygon i kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu Piotr
Dyrek.
W spotkaniu wziął również udział wojewoda małopolski Piotr Ćwik. – Lubię
przyjeżdżać do KPT, bo tutaj wspiera
się rozwój firm – powiedział wojewoda. – Państwa sukces to sukces województwa małopolskiego. W 2018
roku KPT wydał 9 zezwoleń na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej i 5 decyzji o wsparciu. Gratulujemy

przedsiębiorcom i gminom.
– Cieszymy się, że możemy dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju gospodarczego Małopolski i Sądecczyzny –
mówi wiceburmistrz Kazimierz Gizicki.
– Rozwój przedsiębiorczości w gminie to jeden z naszych obszarów strategicznych. Dlatego scalamy działki
i przygotowujemy w planie zagospodarowania przestrzennego tereny pod
działalność gospodarczą. Mamy tych
terenów już kilkadziesiąt hektarów.
Po zmianie przepisów ruszyła Polska
Strefa Inwestycji, czyli program wsparcia dla firm, który zastąpi znane przez
ponad 20 lat specjalne strefy ekonomiczne. To nie znaczy, że kończy się

A to ciekawe...

Za pomyślność starosądeckiego
biznesu

FOT. UMIG

Po raz szósty na zaproszenie burmistrza Jacka Lelka na toast noworoczny starosądeckiego biznesu odpowiedzieli przedsięborcy inwestujący w Gminie Stary
Sącz.
Przedsiębiorcom za odwagę i inwestowanie w gminie dziękowali przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
Andrzej Stawiarski i radna Powiatu Nowosądeckiego Ewa Zielińska. Poruszano sprawy
współpracy władz lokalnych z przedsiębiorcami branży turystycznej, informacji turystycznej, poprawy dostępno-
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– Kształtujemy coś na kształt starosądeckiej Strefy Aktywności Gospodarczej i odzew przedsiębiorców,
którzy szukają przestrzeni do działania i stabilnej polityki podatkowej samorządu jest duży – dodaje burmistrz
Jacek Lelek. – Pod te potrzeby kształtujemy plany zagospodarowania przestrzennego. Musimy szukać rozwiązań. Komfort życia mieszkańców jest
najważniejszy – nowe biblioteki, sale
gimnastyczne, place zabaw, trasy rowerowe, sieć kanalizacyjna i wodociągowa pociągają za sobą spore wydatki, dlatego ten aspekt ekonomiczny
jest bardzo ważny. Powtórzę po raz
kolejny przedsiębiorstwa są jednym
z najważniejszych składowych samorządu. (RKA)

ści komunikacyjnej. Kolejne tematy dotyczyły bogatej oferty
wydarzeń kulturalnych, współpracy z gminami powiatu nowosądeckiego na rzecz rozwoju turystyki, udziale samorządu w lokalnych organizacjach turystycznych, współpracy na
rzecz rozwoju turystyki z instytucjami zewnętrznymi oraz
podejmowaniu inicjatyw w branży turystycznej w
partnerstwie publiczno-prywatnym.
– Strefa Aktywności Gospodarczej to tylko jeden z naszych obszarów, ale kluczowy jest również rozwój turystyki. Nasza
oferta będzie miała sens jeśli przedsiębiorcy zagospodarują turystów. My budujemy różne atrakcje, natomiast bez udziału firm, które mogłyby i chciały się w ten
plan wpisać nie będzie to tak owocne. Idea
jest taka, by nasi przedsiębiorcy korzystali z
tego w co inwestujemy – podkreślał burmistrz Jacek
Lelek. (red)

NOWE PRAWO W WALCE Z LICHWĄ
Bezpieczne zakupy na raty, „chwilówki” bez zdzierstwa,
koniec z odbieraniem mieszkań za niespłacone pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości, limity kosztów dodatkowych i surowe kary za lichwę – to pakiet rewolucyjnych zmian w prawie, które przygotowało Ministerstwo
Sprawiedliwości.
JEST

BĘDZIE

wysokość pożyczki

1 000 zł

1 000 zł

wysokość odsetek (suma należ-

do 100 zł

do 100 zł

dodatkowe opłaty

np. 3 000 zł

do 450 zł

RAZEM:

np. 4 100 zł

do 1 550 zł

Ile naprawdę kosztuje 1000 zł
„chwilówki” (wziętej na rok)

nych odsetek zależy od sposobu spłaty)

– Projekt uderza w patologie związane z plagą lichwiarskich pożyczek. Firmy pożyczkowe wykorzystują często
swoją uprzywilejowaną pozycję i zarabiają krocie żerując na ufności, niewiedzy czy trudnej sytuacji materialnej
polskich rodzin. To problem, który dotyczy milionów ludzi
w Polsce. Można mówić o zniewoleniu tych, którzy popadli
w spiralę zadłużenia; istnieje swoiste niewolnictwo pożyczkowe – powiedział na konferencji prasowej minister Zbigniew Ziobro.
Zmiany w prawie mają skutecznie chronić Polaków przed
plagą lichwiarzy i nadużyciami firm pożyczkowych. Mają
położyć kres wykorzystywaniu niewiedzy i ufności klientów.
Mają skończyć z żerowaniem przez naciągaczy na biedzie
i tragediach życiowych ludzi zmuszanych do zaciągania pożyczek o lichwiarskim oprocentowaniu. – Wyobraźmy sobie kobietę, która zaciągnęła pożyczkę o wartości 650 zł,
spłaciła 21 tys. zł, a zostało jej do spłaty 52 tys. zł. To nie
jest przykład z sufitu, lecz realny przypadek. Prokuratura
w latach 2008–2010 umorzyła prawie 90 proc. takich postępowań. W tej konkretnej sprawie odmówiła wszczęcia
postępowania – podkreślił wiceminister Marcin Warchoł,
który nadzorował prace nad projektem.
Najważniejsze rozwiązania zawarte w projekcie ustawy
antylichwiarskiej:
1. Nowe przepisy kończą z dowolnością w ustalaniu dodatkowych opłat za zakupy na raty. Nie będzie już można
bez ograniczeń doliczać prowizji, marży, opłat za złożenie
czy rozpatrzenie wniosku albo obowiązkowego ubezpieczenia, co prowadzi do sytuacji, w któej nieświadomi klienci
nie są często w stanie spłacić rzekomo atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki. Okazuje się bowiem, że mimo atrakcyjnej oferty „zerowych odsetek” za nowo kupiony sprzęt
muszą płacić znacznie więcej, niż wynikałoby to z ceny na
etykiecie. Maksymalny limit dodatkowych opłat w przypadku zakupów ratalnych zostanie ustalony na 45 proc. kwoty
pożyczki w skali roku. A jeśli zdecydujemy się na rozłożenie rat na 6 miesięcy, to dodatkowe koszty nie będą mogły
przekroczyć 32,5 proc. Limit odsetek pozostanie na obecnym poziomie, czyli maksymalnie 10 proc. w skali roku.
2. Restrykcyjne zasady będą obowiązywać przy zaciąganiu krótkoterminowych pożyczek na niewielkie kwoty, czyli „chwilówek”. Dziś zachęcani umiarkowanym oprocentowaniem nominalnym klienci często nie zdają sobie sprawy,
jak wysoką kwotę będą musieli w rzeczywistości spłacić.

KURIER

Koszty pożyczki, jak przy zakupach na raty, są bowiem powiększane o wyśrubowane prowizje, marże czy opłaty. Limit dodatkowych opłat w przypadku „chwilówek” zostanie
radykalnie ograniczony, do 45 proc. kwoty pożyczki w skali roku. Przy pożyczce na okres miesiąca limit ten wyniesie
jednak tylko 22 proc. Limit odsetek od samej pożyczki będzie, jak dotąd, wynosił do 10 proc. w skali roku.
3. Nie będzie więcej odbierania mieszkań i domów, pozbawiania dorobku całego życia osób, które nie spłaciły pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości. Nowe prawo
wprowadzi ścisłe limity w zakresie ustanawianych zabezpieczeń. Zabezpieczenie pożyczek (np. w postaci hipoteki na nieruchomości) nie będzie mogło przekraczać wysokości pożyczonej kwoty powiększonej maksymalnie o 45
proc. Niedopuszczalne będzie żądanie przenoszenia własności nieruchomości na zabezpieczenie zaciągniętych
zobowiązań. Wyeliminowana też zostanie możliwość prowadzenia egzekucji komorniczej z mieszkania, jeżeli wysokość zadłużenia nie przekracza 5 proc. wartości domu lub
lokalu.
4. Skończy się dowolność w ustalaniu dodatkowych opłat
przez banki pożyczające pieniądze osobom fizycznym. Podobnie będzie w przypadku pożyczek udzielanych na podstawie umów cywilno-prawnych, a więc zaciąganych np.
u prywatnej osoby. Dziś windowanie dodatkowych opłat to
częsta metoda wykorzystywana przez lichwiarzy, by pozbawić ludzi majątków. Biorący pożyczki, którzy podpisują długie i skomplikowane umowy, często nie zdają sobie sprawy
z dodatkowych kosztów, jakimi się ich obciąża. W przypadku bankowej pożyczki konsumenckiej (to pożyczka do
255 550 zł udzielona na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim) dodatkowe opłaty nie będą mogły przekroczyć
45 proc. kwoty pożyczki w skali roku. Maksymalne odsetki to 10 proc. w skali roku. Wskazany limit będzie także
obowiązywał w przypadku bankowej pożyczki dla osoby fizycznej na wyższą kwotę. Przy pożyczce udzielanej na podstawie umowy cywilno-prawnej limit dodatkowych opłat wyniesie 25 proc. pożyczonej kwoty.
5. Nowe przepisy wyraźnie zdefiniują, które pożyczki
mają charakter lichwiarski, a za złamanie prawa będzie
grozić więzienie. Skończą z zasadą, która uzależniała ściganie lichwiarza od tego, czy wiedział, że osoba biorąca pożyczkę jest „w przymusowym położeniu”, a więc np. w trudnej sytuacji życiowej i dramatycznie potrzebuje pieniędzy
na zapewnienie sobie podstawowych warunków do życia,
jak jedzenie, leki, opłatę rachunków. Ta uznaniowość prawa była dotąd przyczyną bezkarności lichwiarzy.
Projekt przewiduje karę pozbawienia wolności na okres
od 3 miesięcy do 5 lat dla każdego, kto w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne, wynikające
m.in. z umowy pożyczki, żąda od niej zapłaty kosztów dodatkowych dwukrotnie wyższych niż maksymalne lub żąda
od niej zapłaty odsetek w stopie dwukrotnie wyższej niż
maksymalna.
Polska dołączy do krajów, które bezwzględnie i skutecznie walczą z lichwą. Są wśród nich Austria i Kanada, gdzie
za udzielanie lichwiarskich pożyczek można trafić na 5 lat
do więzienia. W Niemczech kary za lichwę sięgają 10 lat
pozbawienia wolności, a w Stanach Zjednoczonych – nawet 20 lat. (red)
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Gmina Stary Sącz kontynuuje realizację największej inwestycji infrastrukturalnej.

Będziemy budować kanalizację i wodociągi

Kilometry
wykonanej
kanalizacji

Ilość
przyłączonych
mieszkańców

Wartość
inwestycji

Stary Sącz

15,0

2 228

27 mln zł

Mostki

7,5

686

10 mln zł

Gołkowice Dolne

12,3

1 114

10 mln zł

Moszczenica Niżna

9,7

883

9 mln zł

Moszczenica Wyżna

6,5

589

7 mln zł

Razem

51,0

5 500

63 mln zł

Zakres projektu

Gołkowice Dolne

Mostki

Moszczenica Niżna

Moszczenica Wyżna

Burmistrz Jacek Lelek podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie budowy kanalizacji w Mostkach, Moszczenicy Wyżnej, Moszczenicy Niżnej i Gołkowicach Dolnych.
Umowa rozszerza o cztery nowe zadania realizowany obecnie projekt wart 27 mln zł. Teraz cała inwestycja z nowymi odcinkami będzie warta 63 mln zł przy dofinansowaniu z unijnego Funduszu Spójności rzędu 30,7 mln zł.
Mimo olbrzymich nakładów i proaktywnego działania
Gminy Stary Sącz i spółki Sądeckie Wodociągi mamy
świadomość, że sieć nie jest pełna i mieszkańcy czekają
na tę inwestycję – mówi burmistrz Jacek Lelek. – By ta
sieć była kompletna, by jak najwięcej osób mogło skorzystać z dobrodziejstwa sieci kanalizacyjnej i żyć w zdrowym środowisku, zdecydowaliśmy się – i tutaj dziękuję
Radzie Miejskiej za przychylność – rozszerzyć realizowany w tym momencie projekt o nowe odcinki kanalizacji
sanitarnej w Mostkach, Gołkowicach Dolnych, Moszczenicy Niżnej i Moszczenicy Wyżnej. To kontynuacja inwestycji, które Sądeckie Wodociągi realizowały w ramach
projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i trwającej budowy kanalizacji w Starym Sączu,
którą budujemy samodzielnie.
Żeby ten system był efektywny, niezbędna jest również
budowa wodociągu w Moszczenicy Wyżnej. Budowa sieci wodociągowej będzie ściśle powiązana z budową sieci
10 styczeń – luty 2019
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FOT. Rafał Kamieński

TEMAT WYDANIA

kanalizacyjnej w tej miejscowości i będzie dotyczyła tych
samych mieszkańców. Woda będzie pochodzić z nowo wybudowanej stacji uzdatniania wody w Gaboniu. Ta część
inwestycji nie będzie jednak dofinansowana. Tak zadecydował fundusz.
Mostki
Łączna długość kanalizacji 9 309 m. Planowana liczba
osób do podłączenia – 659. Planowana jest budowa sieciowej przepompowni ścieków. Trasa projektowanej sieci
kanalizacyjnej będzie przebiegać wzdłuż istniejącej zabudowy w pasie drogi gminnej.
Moszczenica Niżna
Łączna długość kanalizacji 11 997 m. Planowana liczba osób do podłączenia – 790. Planowana jest budowa
sieciowej przepompowni ścieków. Zaplanowano przełożenie gazociągu. Ten odcinek zostanie włączony do wybudowanej sieci kanalizacyjnej przy potoku Moszczeniczanka

czenia – 742. Rejon obejmuje około 404 istniejących i planowanych
budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przewidzianych do
podłączenia. Planuje się budowę
czterech w pełni zautomatyzowanych pompowni ścieków.

(rejon ul. Partyzantów) oraz do istniejącej studni rewizyjnej w ul. Witosa.
Moszczenica Wyżna
Łączna długość kanalizacji 8 700
m. Łączna długość wodociągu 7 km.
Planowana liczba osób do podłączenia – 435. Rejon obejmuje około 125
istniejących i planowanych budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przewidzianych do podłączenia. Planuje się dwie przepompownie
ścieków. Sieć wodociągowa zostanie
włączona do istniejącej sieci wodociągowej w Przysietnicy.

W ramach tych czterech zadań
nowe odcinki kanalizacji będą miały
długość 42 606 m i obejmą 2 626
osób, a długość wodociągu w Moszczenicy Wyżnej to 7 kilometrów dla
435 osób.
Wartość budowanej i planowanej
kanalizacji: 62,4 mln zł przy dofinansowaniu z unijnego Funduszu
Spójności rzędu 30,7 mln zł. (RKA)

Gołkowice Dolne
Łączna długość kanalizacji 12 600
m. Planowana liczba osób do podłą-

Budujemy kanalizację

Wystarczy do 27 mln złotych dodać wiele miesięcy
pracy koncepcyjnej, projektowej, starań o dofinansowanie, robót budowlanych, południową i zachodnią część
Starego Sącza z ulicami Partyzantów, Dunajcową, Bazielicha, Tischnera, Źródlaną, Żwirki i Wigury, Węgierską
i Piłsudskiego i otrzymamy ponad 15 km sieci kanalizacyjnej i 2 228 nowych użytkowników kanalizacji. Prace
trwają, inwestycję podzielono na zadania.
• Zadanie 1
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla południowej części Starego Sącza o długości 2,076 km.
Na ul. Partyzantów mieszkańcy będą mieli możliwość
podłączenia się do sieci jeszcze w I połowie tego roku,
projektowane są przyłącza.
• Zadanie 2
Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Bazielicha i Dunajcowej oraz w ulicy Węgierskiej wraz z zabudową 1 mikroelektrowni fotowoltaicznej na przepompowni ścieków w Starym Sączu. Ul. Bazielicha i Dunajcowa (sieć:
853 m, tutaj zrealizowana jest główna linia i projektowane są przyłącza); ul. Węgierska (sieć: 1 522 m, tutaj
rozstrzygnięto już przetarg).

A to ciekawe...

• Zadanie 3
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Starego Sącza (zrealizowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości 10,732 km). Prace trwają na
ul. Źródlanej i ul. Żwirki i Wigury.
• Zadanie 4
Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym
m.in. wymiana armatury oraz napędów dostosowanych
do płynnej regulacji siecią w sieciowych pompowniach
ścieków oraz hydroforniach, instalacja punktów pomiarowych zapewniających optymalną identyfikację i sterowanie systemem wod–kan. Projekt wiąże się z oszczędnością wody oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii, przez co przyczyni się do poprawy efektywności
energetycznej.
Zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014–2020, Działanie 2.3 „Gospodarka
wodno – ściekowa w aglomeracjach” 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 dofinansowania z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności)
wynosi 13 363 310,28 złotych. (RKA)

Wysokość dotacji może wynieść maksymalnie 10 000 zł do jednego wybudowanego
przyłącza kanalizacyjnego. Do wykonania
przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, Wnioskujący może uzyskać dotację w wysokości maksymalnie do 100 zł do 1 metra bieżącego
kanalizacji grawitacyjnej, do 130 zł do
przyłącza ciśnieniowego, oraz do 500 zł
na każdą konieczną do zabudowania na
przyłączu studnię rewizyjną. (red)

Gmina dofinansuje
przyłącza do sieci
Gmina Stary Sącz realnie wspiera
mieszkańców, którzy chcą przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej. Do
tej pory przeznaczyła na to z budżetu
gminy około 1 700 000 zł.
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FOT. UMIG

Za 27 milionów złotych można kupić samolot, jacht
czy nawet udziały w klubie piłkarskim. Ale co zrobić,
by te pieniądze miały wpływ na rozwój gminy i poprawę życia mieszkańców? Przepis jest prosty.
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TEMAT WYDANIA
60 milionów zł zainwestowały Sądeckie Wodociągi na terenie Gminy Stary Sącz.

Bezpieczeństwo i komfort

FOT. SĄDECKIE WODOCIĄGI

Stacja uzdatniania wo
dy

w Gaboniu

Zmodernizowany zakład uzdatniania wody w Starym Sączu

Wartość inwestycji zrealizowanych przez Sądeckie Wodociągi na terenie Gminy Stary Sącz wyniosła 60 miliony zł. Inwestycja została zakończona w roku 2016 przyłączeniem 5 284 nowych mieszkańców do sieci.

OG ŁOSZENIE

Wybudowano ponad 77 km sieci. W Barcicach, w Starym Sączu (ul Jana Pawła II, os. Cyganowice), Przysietnicy,
Barcicach Dolnych i w Łazach Biegonickich podłączono do
sieci kanalizacyjnej 1 211 nieruchomości. Realną pomocą
dla mieszkańców było dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych, na co samorząd przeznaczył 1 633 231 zł.
Gmina jest coraz lepiej zabezpieczona w wodę. We wrześniu 2016 roku uruchomiono stację uzdatniania wody
w Gaboniu. Nowa stacja oczyszcza wodę z istniejącego
ujęcia na potoku Jaworzynka. Koszt inwestycji zrealizowanej przez Sądeckie Wodociągi to niemal 1,5 mln złotych.
Wybudowano ją przy wsparciu pieniędzy unijnych. Woda
ma charakter źródlany i jest bardzo dobrej jakości. Jednak opady atmosferyczne czy zrywka drewna każdorazowo sprawiają, że przestaje nadawać się do celów spożywczych. Dlatego w procesie oczyszczania (filtry piaskowe,
lampa UV, dezynfekcja) przywraca się jej zdatność do picia. Pracę stacji wspiera zbiornik o pojemności 100 m3.
Zapewnia on stabilność zaopatrzenia w wodę okolicznych
miejscowości, gdzie okresowo występowały dotkliwe jej
braki.
Nowa stacja oraz istniejąca sieć wodociągowa sprawiły,
że ten dokuczliwy dla mieszkańców problem został rozwiązany. Maksymalna wydajność stacji to 375 m3/dobę. Na
terenie gminy znajdują się teraz dwa ujęcia wody ze stacjami uzdatniania. Dodatkowo sześć zbiorników o pojemności 3 340 m3 i sieć wodociągowa zabezpieczają potrzeby 18 420 osób. (red)
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3
Janusza Adamka – prezesa
Sądeckich Wodociągów
Jak podsumowałby Pan zrealizowane na terenie Gminy Stary Sącz inwestycje Sądeckich Wodociągów?
Na wstępie trzeba zaznaczyć,
że przeprowadzenie inwestycji dla
tak dużej grupy mieszkańców i na
tak rozległym terenie, było możliwe przede wszystkim dzięki bardzo
dobrej współpracy z włodarzami
gmin, w tym także z przedstawicielami miasta i gminy Stary Sącz.
Mało kto z nas zdaje sobie sprawę, że dziś dostęp do bezpiecznej
i dobrej jakościowo wody to jedno z podstawowych praw człowieka. A zadanie dostarczania jej do
mieszkańców spoczywa właśnie na
gminach. Dzięki dwóm projektom
unijnym zrealizowanym na terenie
miasta i gminy Stary Sącz dostęp
do czystej i na bieżąco badanej
wody zyskało ponad 2,5 tysiąca
mieszkańców. W ramach projektów
zbudowaliśmy ponad 23 kilometry
sieci wodociągowej. Z kolei z sieci
kanalizacyjnej skorzystało około 12
tysięcy osób. Łącznie inwestycje na
terenie miasta i gminy Stary Sącz
kosztowały 60 milionów złotych.
W ramach projektów powstała także nowa stacja uzdatniania wody
w Gaboniu oraz została rozbudowana i zmodernizowana ta w Starym Sączu. Dzięki dofinansowaniu
z Unii Europejskiej Sądecczyzna
dokonała skoku cywilizacyjnego.
Bez tego wsparcia inwestycje musiałyby zostać rozłożone na około
70–80 lat. Wielu mieszkańców tak-

Czysta woda z zakładu uzdatniania wody w Starym Sączu

FOT. SĄDECKIE WODOCIĄGI

Najwyższe
standardy

że miasta i gminy Stary Sącz czekałoby wiele lat na przyłączenie do
sieci Sądeckich Wodociągów.

odbyły się w ramach projektu edukacyjnego przedsiębiorstwa Akademia Wodnika®.

Jaka jest woda, którą piją starosądeczanie z kranu?
Woda spełnia wszystkie restrykcyjne normy, zarówno te polskie,
jak i zagraniczne. Jesteśmy kontrolowani przez instytucje zewnętrzne,
które sprawdzają jakość naszych
usług. Wszystkie dotychczasowe kontrole potwierdzają najwyższe parametry wody. Zdaję sobie
sprawę, że picie wody bezpośrednio z kranu nie do wszystkich przemawia. Zmiana przyzwyczajeń wymaga czasu. Zaczęliśmy od dzieci
inicjatywą „Woda zamiast gazowanych napojów”. W ramach kampanii montujemy zdroje wody pitnej
w szkołach, zachęcając do zdrowych nawyków żywieniowych. Do
działań przyłączył się także Urząd
Miasta w Starym Sączu. W budynku zamontowaliśmy dwa urządzenia podające wodę bezpośrednio
z sieci. Takich zdrojów mamy na
terenie działania spółki już ponad
70. Nasza woda jest dobra, co potwierdzają badania, ale także bezpieczna dzięki nowoczesnemu
systemowi jej uzdatniania i rozbudowanemu systemowi monitoringu w sieci. O tym także przekonały
się dzieci, młodzież, studenci między innymi Uniwersytetu III Wieku
ze Starego Sącza, którzy odwiedzili zakład uzdatniania wody. Wizyty

W jaki sposób rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wpływa
na nas samych i otaczające środowisko naturalne?
Skala projektów unijnych zrealizowanych wspólnie przez spółkę
i gminy jest naprawdę duża. Łącznie na terenie kilku gmin i Nowego Sącza powstało ponad 200 kilometrów sieci kanalizacyjnej i ponad
100 kilometrów sieci wodociągowej. Ponad 24 tysiące ludzi zyskały dostęp do sieci kanalizacyjnej
i 12 tysięcy – do sieci wodociągowej. Dzięki wspólnym inwestycjom
dziś ścieki trafiają do oczyszczalni,
a nie do rowów, potoków, zatruwając środowisko. Poprawia się tym
samym jakość sądeckich cieków
wodnych, a także Jeziora Rożnowskiego. W znacznym stopniu zlikwidowane zostały uciążliwe zapachy
związane z opróżnianiem zawartości przydomowych szamb na własną rękę przez jej użytkowników.
Poprawiła się jakość parametrów
wody dzięki rozbudowie i modernizacji zakładu uzdatniania wody
w Starym Sączu oraz budowie stacji uzdatniania wody w Gaboniu.
A co bardzo ważne, rośnie świadomość społeczna na temat korzyści
związanych z racjonalnym korzystaniem z zasobów wodnych i ochroną
środowiska naturalnego. (WW)
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Z KART HISTORII

STARY SĄCZ NA DAWNYCH FOTOGRAFIACH
Paweł Glugla

Prezentowane widoki Starego Sącza pochodzą z Biblioteki Narodowej. Przybliżają nam dawny czar i urok miasteczka. Zarówno zabytki, jak i uliczki, domy są wizytówką Starego Sącza. Wiele obiektów z prezentowanych
na fotografiach dawno już nie istnieje. Dzięki fotografiom możemy podziwiać, a starsi mieszkańcy wspominać,
dawne czasy. Niech przemówią do nas stare widoki. Kultywowanie pamięci o Małej Ojczyźnie, którą jest Stary
Sącz, jest ze wszech miar godne poparcia i propagowania. Chrońmy pamięć o starym grodzie dla potomnych.
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WYDARZENIA

FOT. Rafał Kubik

Nowe przestrzenie biblioteczne – czy warto?

Działalność kulturalno-edukacyjna biblioteki w Gołkowicach w roku:

LICZBA ZAJĘĆ

2014 przed otwarciem

157

2015 do października stara
siedziba, od listopada nowa

222

2016

257

2017

367

W branżowym piśmie „Bibliotekarz”
ukazał się interesujący artykuł autorstwa Marii Sosin, podsumowujący inwestycje w nową bibliotekę
w Gołkowicach Dolnych współfinansowaną ze środków budżetowych
Gminy Stary Sącz. Poniżej prezentujemy jego najciekawsze fragmenty.
Wieś Gołkowice jest jedną z miejscowości gminy Stary Sącz, liczy
2 211 mieszkańców. Jest malowniczo
położona wśród wzgórz i lasów. We
wsi jest Szkoła Podstawowa, w której znajdowała się Filia Biblioteki Publicznej, są trzy przedszkola, Ośrodek
Zdrowia, Kościół, Ochotnicza Straż Pożarna. Społeczność gołkowicka jest
bardzo aktywna, kreatywna i chętna
do współpracy, a Biblioteka Publiczna mieściła się w jednej klasie szkoły i to w piwnicy. Stąd nasz pomysł na
wybudowanie nowej, pięknej biblioteki. Podejmując się realizacji budowy,
w pierwszej kolejności analizowaliśmy
z całym zespołem bibliotecznym, potrzeby i możliwości jakie muszą być
spełnione, aby biblioteka mogła dobrze funkcjonować. Przede wszystkim ważne było miejsce (blisko szkoły,
kościoła, przychodni). Z tym problemem udałyśmy się do władz. Mamy to
szczęście, że rozumieją one potrzeby
16 styczeń – luty 2019

LICZBA
UCZESTNIKÓW

związane z kulturą i wspierają oddolne inicjatywy,
a umiejętnie przedstawio2 592
ne potrzeby z omówieniem
projektów, z których można
3 667
skorzystać są konsultowane i otrzymują zgodę na ich
4 286
realizację z zapewnieniem
wkładów własnych. Środki
7 420
na budowę filii bibliotecznej pochodziły z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet
2 Biblioteka+ Infrastruktura za lata
2011–2015 oraz ze środków własnych
Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz. Filia starosądeckiej biblioteki w Gołkowicach nowy budynek otrzymała w listopadzie 2015 r. Do dziś dźwięczy mi
w uszach pytanie jednej z dziennikarek zadane podczas otwarcia nowej
biblioteki, drugiej z kolei w naszej gminie – Pani dyrektor nie boi się pani, że
to wyrzucone pieniądze, bo kto to dzisiaj czyta? – Moja reakcja była natychmiastowa, ani przez chwilę nie miałam
takich obaw. Tym bardziej, że podczas budowy filii w Gołkowicach odwiedziła nas inna dziennikarka i była
zainteresowana tytko tymi dwiema
placówkami, tj. Filią w Barcicach oddaną pod koniec 2012 r, i tą budowaną w Gołkowicach, która mieściła się
wtedy w szkole w jednej klasie w piwnicy, obok nowo budowanej. Tymi
wspomnieniami pragnę wytłumaczyć,
dlaczego pytanie dziennikarki (przy
otwarciu biblioteki) nie wyprowadziło
mnie z równowagi. Spróbuję odtworzyć z pamięci mniej więcej prowadzoną rozmowę. Tak w jednej, jak i w drugiej bibliotece dziennikarka chciała
rozmawiać tylko z czytelnikami tychże
bibliotek, ja słuchałam tylko z boku,
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nie uczestnicząc w rozmowach. Nie
były one wcześniej zapowiedziane,
a duża liczba osób, tak dorosłych, jak
i dzieci w obu placówkach była przypadkowa, zgodnie z harmonogramem
pracy. W Gołkowicach na powierzchni
około 50 m2 w piwnicy spotkanie miały panie z klubu „Szafirki” działającego
przy bibliotece, był to okres przed Bożym Narodzeniem i panie pod okiem
bibliotekarki wykonywały ręcznie robione ozdoby choinkowe, posiłkowały się wzorami z książki Zofii Woźniak
„Choinka Mojej Mamy”. Rozmowa rozpoczęła się od zadania pytania: Czemu tak bardzo pragną i czekają na
otwarcie nowej biblioteki? Na zadane pytanie czytelniczki odpowiedziały
zapytaniem – A czy podoba się Pani
ta ciasnota, ograniczona liczba komputerów dla naszych dzieci i wnuków
z powodu braku miejsca, nie wszyscy
mają je w domu, a tu za darmo dostęp
do Internetu, a my jak gęsi zbite, a na
te prace potrzeba przestrzeni? My już
mamy więcej czasu, wnuki odchowane, a nasze dzieci długo pracują, a my
jesteśmy pozostawione same sobie,
ciekawe świata, właśnie tu się realizujemy. Czytamy nowości, chodzimy na
spotkania autorskie, które bibliotekarka urządza nam na korytarzu, chciałoby się mieć takie warunki jak barciczanie. Oni już od trzech lat mają swoją
nową bibliotekę. My też tu pod okiem

LICZBA
CZYTELNIKÓW

LICZBA
ODWIEDZIN

LICZBA
WYPOŻYCZEŃ

LICZBA
UDZIELONYCH
INFORMACJI

2014 przed otwarciem

611

8 887

13 106

2 106

2015 do października stara
siedziba, od listopada nowa

649

14 487

13 830

3 597

2016

871

28 169

22 143

9 634

2017

907

30 257

18 382

9 338

Podstawowa działalność
biblioteki w Gołkowicach
w roku:

pani Grażynki uczymy się korzystać
z komputerów, ale co to za nauka,
jak jedna nad drugą stoi i wymieniamy się co chwila, żeby przećwiczyć to,
co w teorii się dowiedziałyśmy. Dziwi
się pani, że my też chcemy mieć taką
śliczną i przestrzenną bibliotekę? –
Rano to w bibliotece jeszcze ciaśniej,
bo maluchy przedszkolne też tu mają
swoje zajęcia, dopiero dla nich trzeba
przestrzeni. To właśnie ich trzeba nauczyć kochać książki. Następnie pojechałyśmy do nowo wybudowanej filii
w Barcicach. W tym czasie odbywały
się tam zajęcia z maluchami, a w sali
szkoleniowej język angielski. Maluchy
przyprowadzili rodzice i to z nimi pani
redaktor rozmawiała, była zaskoczona tak dużym ruchem w bibliotece.
Zdumieni pytaniami czytelnicy chętnie opowiadali o założonym przy bibliotece Stowarzyszeniu Mieszkańców
Barcic, o Dyskusyjnym Klubie Książki.
Z dumą pokazali salę wielofunkcyjną
ze sceną, na której ćwiczy założona
przy bibliotece dziecięco-młodzieżowa
grupa teatralna oraz gdzie odbywają
się integracyjne spotkania barciczan
z różnych okazji, np. świątecznych
spotkań pod choinką, Dnia Seniora,
Dnia Dziecka, Z książką na walizkach
itp. Pani dziennikarka wyjechała z naszych bibliotek bardzo podbudowana
i napisała piękny artykuł. […]
W snach nie moglibyśmy sobie wyobrazić piękniejszej biblioteki. Mając
takie wymarzone warunki nasze seniorki z Gołkowic swój klub nazwały
„Szafirki”. Są one współorganizatorami wielu działań biblioteki. Swój czas
poświęcają na własny rozwój oraz
chętnie dzielą się umiejętnościami
z młodym pokoleniem. Ostatnio napisały projekt do gminnego budżetu
obywatelskiego i otrzymały pieniądze
na warsztaty, wycieczki krajoznawcze,
pozwalające im na poznanie swojego
kraju. Biblioteka aktywnie współpracuje z przedszkolami (trzema) i szkołą,
prowadząc zajęcia literackie, warsztaty plastyczne, językowe (angielski, niemiecki), komputerowe; teatralne. Przy
bibliotece działa też koło plastyczne,
stąd często organizowane są wernisa-

że prac poplenerowych. Bardzo aktywnie działa też Dyskusyjny Klub Książki oraz Młodzieżowy Klub Filmowy.
Odbywa się tu też wiele imprez kulturalnych związanych z regionem, jego
tradycją. Biblioteka bierze udział we
wszystkich ogólnopolskich akcjach
związanych z książką i promocją czytelnictwa. Tutaj odbywają się wiejskie zebrania, konsultacje społeczne,
spotkania z władzami itp. Wszystkie
te działania możemy realizować dzięki nowym przestrzeniom. Bibliotekarze otrzymali możliwość różnorodnego
działania. Nasi czytelnicy nie wyobrażają sobie powrotu do starej, ciasnej
biblioteki. Nowe miejsce ich inspiruje
do wielokierunkowych zadań, cieszą
się, że mogą przyjść tu bez okazji, porozmawiać z przyjaciółmi przy kawie,
podyskutować z bibliotekarką o nowej przeczytanej książce, wziąć udział
w spotkaniu autorskim, w wernisażu
znanych lokalnych malarzy, a nawet
tylko wypożyczyć książkę, na którą się
czekało w kolejce. W tytule artykułu
zadałam pytanie „Czy warto? ” – oczywiście, że tak, ale żeby czytelnicy mieli
taką samą pewność jak ja, przedstawię parę liczb obrazujących pracę Filii
w Gołkowicach przed budową i po oddaniu nowej pięknej przestrzennej (dla
nas i naszych czytelników) biblioteki.
Patrząc na obie tabele, możemy
śmiało powiedzieć, że z roku na rok biblioteka ma coraz więcej stałych czytelników, jak na 2 211 mieszkańców
907 czytelników to całkiem dobry wynik; połowa czyta (odliczając niemowlęta i dzieci do 3 roku życia), oczywiście
zawsze można powiedzieć, że wynik mógłby być lepszy. Można śmiało
stwierdzić, że odwiedziny w bibliotece
związane z wzięciem udziału w imprezie czy spotkaniu są okazją do wypożyczenia książek i nieprawdą jest to, że
imprezy zwiększają tylko liczbę odwiedzjących. To jest promocja biblioteki,
a tylko od nas zależy treść tych spotkań i imprez. Za tym też idzie zmiana form pracy biblioteki, to nie jest już
miejsce ciszy i spokoju. Z roku na rok
zwiększa się liczba osób korzystających z ofert kulturalno-edukacyjnych
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promujących czytelnictwo i bibliotekę,
ale i też współtworzących różne własne działania lokalne. Jest coraz więcej nowych działań, które realizowane
są przez bibliotekę wspólnie z różnymi
instytucjami pracującymi w tym środowisku. Świadczy to o tym, że odmieniona biblioteka w Gołkowicach daje
możliwość nowego działania bibliotekarzom i czytelnikom. Często to oni
są współorganizatorami wielu imprez
(ale żeby przygotować jakąkolwiek imprezę potrzebna jest biblioteka i książka, a o to nam chodzi). Zawsze w każdej sytuacji najważniejsi są ludzie, bo
dzięki nim ta instytucja żyje i służy potrzebom lokalnej społeczności. Nie
byłoby tej biblioteki i naszych dwóch
innych, gdyby nie mądrość naszych
władz, które wraz z Radą Miejską
dają możliwość realizowania projektów poprawiających standard placówek. Chylę też czoła przed MKiON, że
razem z Programem Rozwoju Bibliotek wszedł Ministerialny Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” w 2011
r., że Instytut Książki prowadzi ten program, pomagając w każdej potrzebie
przez kolejne lata. Dla wielu bibliotek problem infrastruktury był bardzo
istotny. Nie najlepszy jest stan budynków, ciasnota i przestarzałe meble.
Problem ze sprzętem technicznym został rozwiązany dla tych przynajmniej
placówek, które dostały się do Programu Rozwoju Bibliotek. Z nowym programem, pozwalającym bibliotekom
zmieniać swój wizerunek, było o wiele
łatwiej.
Należało przekonać władze, że wejście do tego programu to pieniądze
na remonty i budowę nowych placówek. Nasze argumenty zadziałały (wejście z całym powiatem do PRS i otrzymanie sprzętu teleinformatycznego;
napisany wspólnie z czteroma powiatami projekt pozwalający nam na
zakup programu bibliotecznego SOWA
2 i darmową realizację przez 5 lat).
W naszej gminie wybudowaliśmy 3 biblioteki z Narodowego Programu Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek z 3 naborów. Ponadto z tego
programu w powiecie wybudowano
też 3 biblioteki. Inne się remontowały
i rozbudowywały, ale z innych programów. Te ostatnie lata dla moich koleżanek były naprawdę ciężkie i gdyby
dla nich to była tylko praca (na dodatek uciążliwa) nic by z tego nie było,
ich serce, upór, determinacja, kreatywność pozwoliły na takie osiągnięcia, za co im serdecznie dziękuję. […]
(oprac W.W.)
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Karnawałowe spotkanie seniorów

11 lutego 2019 roku w domu parafialnym w Starym Sączu odbyło się coroczne, karnawałowe spotkanie Fundacji Rozwoju Sądecczyzny. Dla seniorów była to nie tylko rozrywka, ale też sposobność do spotkania w gronie
przyjaciół i dobroczyńców.

OG ŁOSZENIE

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz szef PSL – który gratulował i przekazał słowa uznania co do rozwoju polityki senioralnej w Starym Sączu, poseł
Jan Duda, prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech, radna Sejmiku
WM Urszula Nowogórska, burmistrz Jacek Lelek i jego zastępca Kazimierz Gizicki, sekretarz gminy Daniel Śmierciak,
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dyrektorzy szkół, dyrektor OPS Franciszek Tudaj, dyrektor biblioteki Maria Sosin, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej
Stawiarski i przedstawiciele organizacji pozarządowych.
– Nasze spotkanie ubarwiły przepięknie wystrojone Panie z KGW z Kamienicy Górnej i Dolnej, Zalesia i Koniny –
mówiła Anna Majda, prezes Fundacji Rozwoju Sądecczyzny. – Całość uświetnił występ koła teatralnego ze Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego pod przewodnictwem pani Zofii Trzcińskiej, występ Góralek z Kamienicy
Górnej. Wszystkich porwał występ młodych górali z Niedźwiedzia. Kapela Huberta Rapciaka dostała owacje na stojąco. (AM)

FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI

GENIALNI – LOKALNI – GLOBALNI

Wojciech Knapik – dyrektor Centrum
Kultury im. Ady Sari w Starym Sączu wspólnie z Ryszardem Krukiem
– wiceprezesem Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości
w latach 1991–2005, a obecnie prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny powołali do życia
nową inicjatywę promującą lokalnych artystów, twórców oraz animatorów kultury, których osiągnięcia
wykroczyły daleko poza Sądecczyznę. Uroczysta gala związana z przyznaniem tegorocznej nagrody im. Danuty Szaflarskiej „Globalni – Lokalni
– Genialni” odbędzie się w starosądeckim Sokole.

– Ranking jest inicjatywą społeczną, której celem jest doroczne wyróżnianie i promowanie osób związanych z Sądecczyzną: artystów oraz
twórców wybitnych współczesnych
wydarzeń artystycznych, które miały miejsce w minionym roku i które
zostały dostrzeżone oraz docenione w Polsce, a także poza nią – informuje Wojciech Knapik. Inicjatywę
wspierają medialnie m.in. Kurier Starosądecki, DTS oraz Stowarzyszenie
Przyjaciół Almanachu Muszyny. Zakres tematyczny Rankingu obejmuje
dokonania artystyczne oraz wydarzenia, zarówno jednostkowe, jak i cykliczne w następujących dziedzinach:

muzyka, teatr, taniec, film, literatura, sztuki wizualne i performatywne, architektura, moda
i wzornictwo oraz sektory kreatywne, w tym nowe media, multimedia i gry video, inne pokrewne z wcześniej wymienionymi
i interdyscyplinarne. – Głównym
przesłaniem naszego rankingu
będzie promowanie i pokazywanie sądeczan, którzy odnieśli
sukces na polu kultury, dostrzegany nie tylko na Sądecczyźnie,
ale także poza nią – podkreśla Ryszard Kruk. Przy ustalaniu listy rankingowej Kapituła weźmie pod uwagę przede
wszystkim nowoczesność oraz
artystyczną unikalność dzieła,
jak i całoroczną aktywność artystyczną i efektywny wkład w promowanie
Sądecczyzny w Polsce i na świecie
poprzez związek autora/autorki z naszym regionem.
Obecnie kapituła pracuje w składzie: dr Monika Bryl, Anna Florek, Maria Ekier, Katarzyna Gajdosz-Krzak,
Agnieszka Kilańska-Cypel, Wojciech
Knapik (przewodniczący), Ryszard
Kruk, Krzysztof Kuliś, dr Maria Molenda, Wojciech Molendowicz, Dariusz Prończuk, Rafał Skąpski, Karol
Szafraniec, Agnieszka Szling. W kolejnym numerze Kuriera Starosądeckiego przedstawimy więcej szczegółów na ten temat. (WW)

A to ciekawe...

Rok znaczących jubileuszy

Z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości z inicjatywy burmistrza Jacka Lelka Towarzystwo przeprowadziło akcję edukacyjną dla dzieci
i młodzieży ze szkół z terenu miasta i gminy Stary Sącz, pn. „Sto klas z wizytą w muzeum”. Miniony rok to także jubileusze zasłużonych starosądeczan – Szczęsnego Morawskiego i Ady Sari. W roku
2018 udało się także, dzięki hojności sponsorów,
odremontować kapliczkę „Bożej Męki” przy bocznej ulicy Polnej oraz 5 nagrobków na cmentarzu.
Towarzystwo istnieje od 1948 roku, a jego podstawowym zadaniem jest ochrona zabytków, gromadzenie i zabezpieczenie pamiątek minionych
lat oraz popularyzowanie historii miasta. (red)

KURIER

FOT. STAROSĄDECKIE.INFO

17 lutego 2019 roku Towarzystwo Miłośników
Starego Sącza podsumowało 2018 rok w Muzeum Regionalnym. Był to rok obfitujący w kilka
znaczących jubileuszy.
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Co nas czeka
na Bonawenturze?

Kaja Kraska

ki
Krzysztof Starnaws

Mariusz Szczygieł

W pierwszy weekend kalendarzowej wiosny, w dniach 22 – 24 marca, w starosądeckim Sokole po raz
dziewiąty odbędzie się kultowy już
Festiwal Podróży i Przygody Bonawentura. Piątkowy blok pokazów
rozpoczną Giganci – goście specjalni, specjaliści w swoich dziedzinach, którzy z pasją potrafią o tym
opowiadać.
Marek Tomalik – podróżnik, publicysta, pisarz, dziennikarz radiowy, z wykształcenia geolog. Pasjonat
i znawca Australii, do której jeździ systematycznie od 1989 roku. Podróżnik
powraca na walkabout (aborygeński
odpowiednik naszej pielgrzymki) poprowadzi nas po swoich ścieżkach, na
„swojej” ziemi. Jego opowieści przenika głęboki duch zrozumienia i szacunku dla odmienności. Natomiast
prezentacja podsumowująca dorobek Krzysztofa Starnawskiego poświęcona będzie jego najtrudniejszym
eksploracjom przeprowadzonym we
Włoszech, w Albanii, Czechach, Meksyku i Francji, gdzie kontynuuje kilka
zaawansowanych projektów, które
doprowadziły m.in. do największych
odkryć geograficznych w dziedzinie
20 styczeń – luty 2019

speleologii w tych rejonach, w tym
najgłębszej zalanej jaskini na świecie!
A na koniec wieczoru coś dla miłośników czeskiej Pragi: Mariusz Szczygieł
– uznany reporter i pisarz, czechofil,
autor kilku bestsellerowych książek
o Czechach („Gottland”, „Zrób sobie
raj”, „Laska nebeska”), .
W sobotę odbędzie się cieszący
się olbrzymią popularnością maraton dziewięciu podróżniczych pokazów biorących udział w plebiscycie na
najlepszy pokaz i nagrodę publiczności Bonawentura 2019. Ten dziesiąty,
to spotkanie z Pawłem Cywińskim –
guru świadomego podróżowania, który wyczuli nas na to, że sposób w jaki
opowiadamy o świecie i swoich podróżach ma nieprawdopodobną siłę,
która może być albo dobra albo destrukcyjna. W tym roku po raz pierwszy Bonawentura wspólnie z portalem
post-turysta przyzna nagrodę za narrację, która łączy ludzi i promuje świadome podróżowanie.
W niedzielę będziemy chcieli przybliżyć widzom Bonawentury świat influencerów czyli wpływowych osób
w świecie mediów społecznościowych, które mogą mieć wpływ na
decyzje wielu ludzi. Internet od przynajmniej kilku już lat jest miejscem,
w którym dzieje sie bardzo wiele fascynujących procesów. Z każdym rokiem rośnie rola „interentowych guru”
jako źródła informacji i inspiracji. Festiwale podróżnicze straciły wieloletni monopol na rząd dusz w tym zakresie. tzn. w zakresie wyznaczania
trendów i punktów odniesienia dla
osób, dla których podróże są czymś
ważnym w życiu. Pojawili się właśnie
influenserzy, często pasjonaci w wybranych dziedzinach, osoby odważne, które kiedyś zdecydowały, że dla
osobistej wolności i czasu na podróże zostaną wolnymi strzelcami. Jakie
są blaski i cienie tej drogi? Chcemy
Wam je przybliżyć. A Wy zdecydujecie, czy przypadkiem nie jest to droga
w sam raz dla Was? Poznamy osobiście gwiazdy Internetu takie jak Kaja
Kraska – dziennikarkę, pasjonatkę
podróżowania w pojedynkę i opowiadania historii filmem. Prowadzi blog
i kanał podróżniczy Globstory, którego
oglądalność sięga milionów odsłon.
Na zakończenie festiwalu, dla koneserów muzyki świata, wystąpi legendarna Dikanda! (WW)
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Program 9. Festiwalu
Bonawentura
Piątek (22 III) blok A (godz. 1800–2230)
• Marek Tomalik (gość specjalny) –
Australia. Gdzie kwiaty rodzą się
z ognia;
• Krzysztof Starnawski (gość specjalny) – Eksploracje jaskiń na najgłębszych poziomach;
• Mariusz Szczygieł (gość specjalny) – Kultura czeska – moja laska
nebeska.
Sobota (23 III) blok B (godz. 1115–1630)
• Grzegorz Smułek – Kazachstan –
droga daleka do domu;
• Ewa Cieslik – Romantyczno-archeologicze wędrówki po Ukrainie;
• Alicja Rapsiewicz – Zimbabwe za 5
milionów;
• Marek Kramarczyk – Jachtostopem
na Karaiby i dalej, przez Pacyfik;
• Paweł Cywiński (gość specjalny) – Jak Post-Turysta opowiada
o podróżach?
Sobota (23 III) blok C (godz. 1730–2245)
• Jadwiga Marchwica – Bike Jamboree. Zimą przez Ałtaj;
• Maciej Grzelczyk – Sztuka naskalna
regionu Kondoa w Tanzanii;
• Krzysztof Story – Cape Wrath Trail,
Szkocja;
• Edyta Stępczak – Burka w Nepalu
nazywa się sari;
• Bart Rubik – Mozaika Latynoamerykańska. Święta, wierzenia, rytuały.
Niedziela (24 III) blok D
• Poranny blok filmowy.
Niedziela (24 III) blok E
(godz. 1500–1930)
• Nowe trendy – Podróże w mediach
społecznościowych jako sposób na
życie (i poznawanie świata);
• Ewa Chojnowska-Lesiak, blog Szpilki w Plecaku – Autorski przegląd najciekawszych miejsc na świecie;
• Aleksandra Świstow, blog Pojechana
– Laowai w wielkim mieście – zapiski z Chin;
• Kaja Kraska Globstory – Kirgistan,
Rumunia, Gruzja – kraje (bardzo)
niedocenione, do których każdy
może pojechać;
• Panel dyskusyjny – Podróże wg.
influenserów.
Niedziela (24 III) blok F
(godz. 2000–2130)
• Koncert zespołu Dikanda.

Rekord WOŚP
w Starym Sączu
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W Królestwie Niebieskim jest to znany fakt
I niewątpliwie jest Boskim Sekretem,
By w raju zapewnić i piękno i ład
Pan Bóg jako pierwszą stworzył kobietę.
Pan był zadowolony z aktu stworzenia
Tak piękne dzieło to zjawisko rzadkie,
Jej codzienną opiekę nad rajem doceniał,
Zaś aniołowie na nią zerkali ukradkiem.
Ewa była ozdobą raju – powiem szczerze –
Lubiła kwiaty, drzewa i owoce,
Uwielbiało ją także każde rajskie zwierzę,
Był jednak problem – z kim ma spędzać noce.
Mnie nie wypada – mówił Pan w żartach –
I zastanawiał się nad tym nieraz,
Bo przecież Ewa była grzechu warta,
Ale do tego trzeba też partnera.
Pan przygotował techniczny projekt
I według niego stworzył Adama,
By Adam z Ewą mogli żyć we dwoje,
By Ewa nigdy nie była już sama.
Na pierwszą randkę pod jabłoni drzewem,
Zerwane kwiaty trzymając w palcach,
Adam z czułością pocałował Ewę,
Było to w Raju 8-go marca.
Ewa tą chwilę chciała zapamiętać,
Czując Adama ciepło przy boku,
Postanowiła, by Kobiet Święto
8 Marca było co roku.
Adam Wkość

A to ciekawe...

Sposób na ferie
Dla wszystkich, którzy szukali pomysłu, jak spędzić czas w okresie ferii zimowych, Gmina
Stary Sącz przygotowała szereg ciekawych propozycji.
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari
w Starym Sączu po raz ósmy zorganizowało FANAB(f)ERIE, czyli codzienne
przedpołudniowe bezpłatne zajęcia artystyczno-filmowe w Sokole. W tegorocznej edycji FANAB(f)ERII wzięło udział około
200 dzieci z terenu Gminy Stary Sącz. Uczestnicy FANAB(f)ERII oprócz repertuaru popularnych filmów
animowanych wyświetlanych na dużym ekranie mogli pobawić się w prawdziwych malarzy – artystów. Podczas ferii odbyły się także pokaz i treningi Aikido, były zespołowe
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Starosądeccy wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz kolejny zebrali rekordową
kwotę 28 355,79 zł z puszek, licytacji i loterii.
Od samego rana na ulice miasta wyszli wolontariusze wyposażeni w identyfikatory. Co kilka godzin
wracali z wypełnionymi puszkami
do sztabu głównego WOŚP w starosądeckim Sokole. Punktualnie
o godzinie 1600 rozpoczął się finał
akcji. Na scenie wystąpiły baletnice ze Studia Tańca Etiuda, Bystro
Kicora z Przysietnicy, teatrzyk integracyjny Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” oraz zespoły Erannie i Kapela
Na Dobry Dzień. Między występami
trwały loterie fantowe i aukcje orkiestrowych gadżetów. Akcję wspierało 23 starosądeckich wolontariuszy w przedziale wiekowym od 9
miesięcy do 60 lat. Nie zawiedli też
starosądeccy sponsorzy. (red)
gry i zabawy sportowe oraz piesze wycieczki.
Gmina Stary Sącz wraz z Województwem Małopolskim
w styczniu br. rozpoczęła realizację projektu nauki jazdy na
nartach „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”. W ramach projektu uczniowie Szkół Podstawowych z Gołkowic oraz Skrudziny od
16 stycznia rozpoczęli naukę jazdy na nartach. Łącznie 24 uczniów klas III–VI w ciągu 6 wyjazdów
i łącznie 18 godzin na Stacji narciarskiej
Cieniawa-Ski z instruktorami narciarstwa
opanowali elementy techniczne służące doskonaleniu poprawnej jazdy na
nartach, kontrolowaniu prędkości jazdy, zatrzymywania się na nartach oraz
bezpiecznego zachowywania się na stoku narciarskim. Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjne i sportowe stanowią alternatywę
dla niedoboru ruchu w trakcie obowiązkowych
zajęć szkolnych i wypoczynku przed telewizorem lub
przy komputerze. Całkowita wartość projektu wynosi
10 518 zł z czego 3 600 zł stanowi dotacja z Województwa małopolskiego. (red)

FOT. ZOFAS

O Dniu Kobiet
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Marzenia się spełniają

FOT. UMIG

Z początkiem nowego roku uczniowie ze szkół w Moszczenicy Niżnej oraz Gaboniu mogą ćwiczyć na nowych salach gimnastycznych. Koszt inwestycji obu hal sportowych wyniósł ponad 4 miliony złotych.

W

Uroczystości na nowej hali sportowej
w Moszczenicy Niżnej

oficjalnych uroczystościach
w Szkole Podstawowej im. ks.
Prałata Płk Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy Niżnej, które odbyły się w drugim tygodniu stycznia
2019 r. wzięli udział poseł na Sejm Andrzej Czerwiński, Małopolski Kurator
Oświaty Barbara Nowak, radni obecnej i przeszłej kadencji, rodzina patrona szkoły ks. prałata płk. Tadeusza
Dłubacza, burmistrzowie Jacek Lelek
i Kazimierz Gizicki, kierownik Referatu
Przygotowania Inwestycji i pracownicy referatu, Stanisław Pasoń, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i oczywiście cała uczniowska społeczność.
List gratulacyjny od marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego odczytał radny Sejmiku
Województwa Małopolskiego Piotr Lachowicz. Gratulacje i podziękowania
przeplatały się z częścią artystyczną
przygotowaną przez szkolny dziecięcy
zespół regionalny prowadzony przez
panią Monikę Wójcik.
– Dzisiaj spełniają się marzenia wielu pokoleń uczniów – mówiła dyrektorka szkoły Barbara Baziak. – Nowy
budynek to nie tylko obiekt sportowy, gdzie uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania sportowe, ale także miejsce
do spędzania wolnego czasu, organizowania spotkań i uroczystości. Oddanie do użytku tej sali otwiera nowy
etap w dziejach Szkoły Podstawowej
w Moszczenicy.
Najbardziej z nowego obiektu radowali się uczniowie, którzy złożyli przysięgę w duchu olimpijskim, obiecując,
że będą brać udział w zawodach sportowych, szanując i przestrzegając zasad, które im przyświecają, w duchu
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Oficjalne otwarcie hali sportowej w Gaboniu

sportu na chwałę sportu i dla honoru
swoich drużyn.
– To rzeczywiście wielkie święto lokalnej społeczności, święto Moszczenicy Niżnej i Moszczenicy Wyżnej –
podkreślał burmistrz Jacek Lelek. – To
miejsce gdzie będą się rodziły i pracowały nad sobą niezwykłe talenty. Życzyłbym Moszczenicy i nam wszystkim, żeby pod tymi kołami olimpijskimi,
które symbolicznie zawisły tutaj na tablicy, rozwinął się talent na miarę reprezentowania Polski na olimpiadzie.
W czerwcu 2017 roku podczas święta
szkoły pokazałem wizualizację tej sali
i wyraziłem nadzieję, że ówcześni szóstoklasiści jeszcze zdążą na tej sali poćwiczyć. Dzisiaj z wielką satysfakcją te
salę, która powstała w błyskawicznym
tempie, oddajemy o użytku.
Salę gimnastyczną w Moszczenicy
Niżnej wybudował Zakład Usługowy
Instalacji Sanitarnej, C.O. i gaz Marcin Pietruszka, z siedzibą w Brzeznej.
Kosztowała prawie 2 000 000 zł. Połowę tej sumy dofinansowało Ministerstwo Spotu i Turystyki, połowę wyłożyła z budżetu Gmina Stary Sącz.
Dwa dni później nastąpiło oficjalne
otwarcie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. 1 Pułku Strzelców
Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu, gdzie oddano do użytku kolejną nową salę gimnastyczną w gminie.
Wydarzeniu towarzyszyła wielka radość zarówno nauczycieli uczniów, jak
i całej społeczności, gdyż do tej pory
zajęcia wychowania fizycznego prowadzone były na zaadaptowanym do tego
celu innym pomieszczeniu.
Wszystkich zaproszonych gości powitali: dyrektor Elżbieta Kruczek i nauczyciele Halina Cabała i Piotr Wań-
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czyk. W uroczystości wzięli udział poseł
na Sejm Jan Duda, Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer, Dyrektor
Delegatury Małopolskiego Kuratorium
Oświaty w Nowym Sączu Dariusz Leśniak, radni powiatowi Ewa Zielińska
i Edward Ciągło, sołtys Gabonia Halina Dara, radni obecnej i przeszłej kadencji, burmistrzowie Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki, pracownicy referatu,
dyrektor PiMG Biblioteki Maria Sosin,
dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice
i oczywiście cała uczniowska społeczność. Piotr Wańczyk, nauczyciel wychowania fizycznego, odczytał list gratulacyjny od marszałka Województwa
Małopolskiego Witolda Kozłowskiego oraz posła Arkadiusza Mularczyka.
Nowej sali gratulowali m.in. poseł Jan
Duda i Halina Cimer. Były gratulacje
i podziękowania oraz część artystyczna. Występy poszczególnych grup przygotowali nauczyciele: Elżbieta Faron,
Zofia Florek, Janina Pelc, Iwona Łukasik, Wanda Janik, Józefa Wnęk, Lucyna Krzak, Ewa Jasińska i Sylwia Kotas.
O oprawę muzyczną zadbał Marek Wastag. Wystąpił również zespół Alegro 2
prowadzony przez Renatę Burzyńską
z Powiatowego Młodzieżowego Domu
Kultury w Starym Sączu.
Rozbudowę Szkoły Podstawowej
w Gaboniu o salę gimnastyczną wraz
z infrastrukturą techniczną realizował Zakład Remontowo-Budowlany Wiesława Czopa, z siedzibą w Podegrodziu. Sala kosztowała prawie
2 120 000 zł. Połowa sumy pochodziła z dotacji Ministerstwa Sportu
i Turystyki (Fundusz Rozwoju Kultury
Fizycznej – Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej), połowa
z budżetu gminy. (red)
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