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Husaria istniała w Polsce przez prawie trzy stulecia i przeszła do historii
wielkimi czynami bojowymi. Husarskich chorągwi jako najwięcej mieć życzę,
ponieważ i teraźniejsza, i dawniejsza pokazała to na oko eksperiencja [doświadczenie], że to jest robur militiae [siła wojska] [...] bo z nich i ozdoba,
i obrona, a nade wszystko, że takiej milicji [siły zbrojnej] żaden inszy nad polski naród nie ma i mieć nie może [...] – taką opinię wydał husarii Jan III Sobieski w projekcie wojskowym przedstawionym sejmowi w 1676 roku.
Dzisiaj zamiast koni mamy konie mechaniczne i husarię drogową. Jak podaje Komenda Główna Policji, od początku 2019 roku do 29 kwietnia br. funkcjonariusze drogówki zatrzymali 14 527 praw jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h, notując tym samym
niechlubny wzrost aż o 55% rok do roku. Nie lepiej jest z amatorami jazdy
na podwójnym gazie. W tym samym okresie ponad 31 tys. osobom kierującym pod wpływem alkoholu odebrano prawo jazdy. Tylko w ciągu czterech dni
świąt wielkanocnych drogówka złapała 1 450 pijanych za kółkiem.
Zbliża się czas letnich wyjazdów i wakacji. Pamiętajmy, że na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego wpływa wiele czynników m.in. sprawność pojazdu, stan psychofizyczny kierujących pojazdami, pogoda, a przede
wszystkim respektowanie przepisów ruchu drogowego. Nie zapominajmy
o kulturze jazdy i wzajemnym szacunku zarówno na starosądeckim rynku,
drogach gminnych jak i autostradach.
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Liczba, która cieszy

19 300 233 zł
Taką kwotę wydał Ośrodek Pomocy
Społecznej w Starym Sączu na program
500+ w 2018 roku.
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Rada Miejska w Starym Sączu
6. i 7. sesja Rady Miejskiej

FOT. Rafał Kamieński

Plany w perspektywie 2030 roku

VII

sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się tym razem w starosądeckiej bibliotece, a to ze względu
na uroczyste wręczenie postanowień
o wyborze sołtysom i członkom zarządów osiedli oraz gratulacje dla nowych samorządowców. Krótkie podsumowanie wyborów przedstawił
sekretarz Gminy Stary Sącz. Ślubowanie złożył nowy radny Rady Miejskiej w Starym Sączu Andrzej Myjak,
który w radzie zastąpi Stanisławę
Mardułę (która złożyła rezygnację
z funkcji).

unijnych i do pieniędzy krajowych,
a co za tym idzie skutecznie, tak jak
do tej pory, skutecznie po nie sięgać.
Pięć lat trwało przygotowywanie inwestycji budowy hali sportowej, którą państwo dzisiaj oglądali. Dlatego
już wkrótce przystąpimy do prac nad
Strategią Rozwoju Gminy Stary Sącz
na lata 2021–2030, bo jesteśmy odpowiedzialni jako samorząd za jakość życia naszą i tych co po nas
przyjdą.

Burmistrz w sprawozdaniu przedstawił postęp prowadzonych inwestycji i plan remontów dróg dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych
i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Przy wsparciu tego ostatniego gmina
przeprowadzi modernizację i przebudowe dróg na Jachlówkę, Lipie – do
Kożuchów i w Gaboniu – do Dunajca.

Była też okazja do obejrzenia w terenie postępów prac przy hali sportowej (SP nr 1 w Starym Sączu) i centrum przesiadkowego przy ul. Pod
Ogrodami. Dalsza część sesji odbywała się już w sali obrad Urzędu Miejskiego. Radni przyjęli zmiany w budżecie i WPF oraz szereg uchwał
dotyczących wydzierżawienia nieruchomości gruntowych i zgody na
sprzedaż nieruchomości.

– Wiele inwestycji prowadzimy, wiele zakończyliśmy, ale już dzisiaj musimy myśleć w perspektywie roku 2030
– zaznaczył burmistrz. – W samorządzie długofalowy plan, dalsza pespektywa jest najważniejsza. Musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć za dekadę
już dziś, żeby dobrze być przygotowanym do nowego rozdania funduszy

Natomiast poprzednią, VI sesję
Rady Miejskiej zdominowały sprawy
komunikacji, a to za sprawą Funduszu Dróg Samorządowych, inwestycji
drogowych w gminie i wizyty na sesji Posła na Sejm RP Arkadiusza Mularczyka, który przedstawił kwestie
związane ze stanem prac projektowych kluczowych dla Sądecczyzny
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Budowa centrum pr
zesiadkowego
Park & Ride przy ul.
Pod Ogroda
mi w Starym Sączu-

Odeszła Matka Elżbieta
Wielebińska, była
przełożona zakonu sióstr
klarysek

inwestycji: linii kolejowej Podłęże –
Piekiełko i drogi „Sądeczanki”. Parlamentarzysta odpowiadał również na
pytania radnych, m.in. w sprawie planów odciążenia ul. Węgierskiej.

Była ksieni
starosądec kiego zgromadzenia
pochodziła z Poznania. Miała 69
lat, z czego
za klasztornymi murami
w Starym Sączu spędziła 41 lat.
Matka Elżbieta Wielebińska przewodniczyła klaryskom w latach
2000–2006 oraz od 2015 do 2018
roku, kiedy zastąpiła w tej funkcji
siostrę Teresę Izworską.
Powołana do życia w klauzurze, skupiona na obecności i działaniu Boga dbała jednocześnie
o codzienne sprawy klasztoru.
Działalność śp. Matki Elżbiety Wielebińskiej daleko wykraczała poza
życie kontemplacyjne. Zdawała sobie sprawę z odpowiedzialności za
sanktuarium św. Kingi, które jest
prawdziwym duchowym centrum
Starego Sącza i Sądecczyzny i swoje obowiązki wypełniała wzorowo.
Pozostanie w naszej pamięci jako
osoba życzliwa różnym inicjatywom
odbywającym się na klasztornym
dziedzińcu i kościele pw. Św. Trójcyi cały świat. Niech Pan przyjmie
Ją do swojej chwały. (red)

Tradycyjnie sesję rozpoczęły sprawozdanie burmistrza i temat inwestycji. Burmistrz Jacek Lelek przybliżył
krótko Fundusz Dróg Samorządowych
(dla województwa małopolskiego to
prawie 300 mln zł), nową inicjatywę
rządu, dzięki której można będzie realizować również zadania wieloletnie.
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– To oczekiwana zmiana – podkreślał burmistrz. – Dotychczas nawet
duże inwestycje trzeba było zamknąć
w ciągu jednego roku, pośpiech nie
sprzyjał czasem racjonalnym wydatkom, a inwestycje kończyły się późną jesienią. Korzystając z obecności
pana posła, muszę podkreślić, że jest
to bardzo dobry program i samorządy
wiążą z nim duże nadzieje. Stary Sącz
bardzo aktywnie korzystał z wcześniejszych programów, najaktywniej
w województwie.
Z Funduszu Dróg Samorządowych
jeszcze w tym roku uda się dokończyć przebudowę ul. Trakt św. Kingi. Na wysokości stadionu Sokoła ulica zyska chodnik (rów wzdłuż muru
klasztornego zostanie przykryty płytami), oświetlenie i nową nawierzchnię. – Przygotowujemy dokumentację
do złożenia wniosku do tego funduszu na budowę drogi na Targowisko wraz z budową mostu na Potoku
Przysietnickim (745 800 zł) i budowę
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FOT. R. Kamieński

Budowa hali sportow
ej przy
SP nr 1 w Starym Są
czu

drogi na Jachlówkę w Gaboniu wraz
z zabezpieczeniem koryta potoku
(523 200 zł).
Gmina Stary Sącz rozstrzygnęła
przetarg na budowę kanalizacji przy ul.
Węgierskiej. Wyłoniono wykonawców
inwestycji drogowych: rozbudowy drogi
wojewódzkiej wraz z rondem i budowy
drogi dojazdowej do Strefy Aktywności
Gospodarczej (dalszy odcinek ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Na tę
drogę Stary Sącz pozyskał dofinansowanie z funduszy europejskich (85%
dofinansowania). Inwestycję wykona
firma ZIBUD za prawie 5 mln zł w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Termin
wykonania: do listopada 2020 roku.
Natomiast rondo przy Park and Ride
na styku ul. Jana Pawła II i Pod Ogrodami wybuduje Komplex-Bud. Tutaj
oferta przekraczała nieco zakładaną
kwotę 1 348 800 zł przy planwanych
1 200 000 zł) stąd przyjęte przez radę
zmiany w budżecie i przesunięcie pieniędzy na to zadanie.
Poseł Mularczyk gratulował burmistrzowi i radnym wyniku ostatnich wyborów samorządowych i inwestycyjnego rozmachu w gminie. – Gmina Stary
Sącz to ważny region na mapie Sądecczyzny – podkreślił poseł. – Wszyscy znamy walory historyczne, ale też
piękne położenie Starego Sącza. Dzisiaj widzimy, że Sądecczyzna jest jednym organizmem, którego samorządy
muszą współpracować i to pokazuje
choćby połączenie rowerowe. Na innych polach też musimy znaleźć płaszczyznę do współpracy. (RKA)

Stary Sącz na Europejskim
Kongresie Samorządów

Sołtysi po wyborach

FOT. EKS

Wyniki tegorocznych wyborów na
sołtysów:

V Europejski Kongres Samorządów
trwał dwa dni. Na zróżnicowany program składało się siedem ścieżek tematycznych, obejmujących ponad 80
wydarzeń: bloków programowych,
raportów, paneli, warsztatów, wykładów i prezentacji.

FOT. OSP GG

Dużo miejsca na V Europejskim Kongresie Samorządów zajęła kultura
w różnych wymiarach (ekonomia, społeczeństwo, integracja, promocja regionu). Do tej grupy tematów zaliczamy
także panel „Recepta festiwalowych
miast na śpiewający sukces”, w którym wziął udział burmistrz Jacek Lelek.
Tym sposobem Stary Sącz po raz kolejny zaznaczył swoją obecność na Europejskim Kongresie Samorządów. Panel poprzedziła prezentacja „Tradycja
i współczesność w muzyce. Na przykładzie Idanha-a-Nova – Kreatywnego

Miasta Muzyki UNESCO”. Kraków gościł w tym roku 600 gości z zagranicy,
m.in. z Europy Zachodniej i Środkowej,
a także z krajów takich jak Ukraina, Rosja czy Gruzja.
– Obok dużych miast, na przykład
Orleanu, Bordeaux, Edynburga i największych polskich samorządów jest
też miejsce dla takich jak nasz gród
świętej Kingi– mówił burmistrz Jacek
Lelek. – Panel, w którym miałem przyjemność uczestniczyć dotyczył miast
festiwalowych, a do takich już można
myślę zaliczyć Stary Sącz z Pannonicą, Starosądeckim Festiwalem Muzyki
Dawnej, Strefą Chwały czy Jarmarkiem
Rzemiosła, który nigdy bez dobrej muzyki się nie obywa. Te i wiele innych
naszych wydarzeń kulturalno-muzycznych buduje markę miejsca. W Krakowie była okazja do dobrej promocji Starego Sącza w Europie. (red)

Nowoczesny pogromca ognia
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołkowicach Górnych otrzymała nowy wóz bojowy.
Jest nim MAN 18.340 4X4
BB DMC 18 600 KG o napędzie 4X4 i mocy 250 KW (340
KM). Kabina wozu może pomieścić 6 osób, a zabudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej
i kompozytów i liczy sobie aż 9
skrytek. Samochód może zabrać ze
sobą 5 000 litrów wody.
Cena nowego wozu to 861 tys. zł, z czego 250 tys. pochodzi z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska, 200 tys. z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a kolejne 260 tys. przekazała gmina Stary
Sącz (w tym 10 tys. zł to środki przekazane z Funduszu
Sołeckiego Sołectwa Gołkowice Górne na 2018 rok). Swój
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• Okręg nr: 9 Barcice – KOSZKUL Tomasz Piotr (lat: 40): 280 głosów;
• Okręg nr: 10 Barcice Dolne – MAIRER Przemysław Tomasz (lat: 41):
106 głosów na TAK, 4 głosy na NIE;
• Okręg nr: 11 Gaboń – KRÓL Maria
(lat: 63) 187 głosów;
• Okręg nr: 13 Gołkowice Dolne –
MYJAK Andrzej (lat: 54) 83 głosów
TAK, 19 głosów NIE;
• Okręg nr: 14 Gołkowice Górne –
KUROWSKI Józef Adam (lat: 68)
104 głosy TAK, 4 głosy NIE;
• Okręg nr: 15 Łazy Biegonickie –
RAMS Włodzimierz Witek (lat: 61)
147 głosów;
• Okręg nr: 16 Mostki – BAWEŁKIEWICZ Janina (lat: 58) 154 głosów
na TAK, 30 głosów na NIE;
• Okręg nr: 17 Moszczenica Niżna –
FLOREK Władysław Michał (lat: 56)
214 głosów na TAK, 27 głosów na
NIE;
• Okręg nr: 18 Moszczenica Wyżna –
MAJEWSKI Jan (lat: 49) 102 głosy;
• Okręg nr: 19 Myślec – WĘGRZYN
Maria (lat: 68) 91 głosów na TAK,
4 głosy na NIE;
• Okręg nr: 20 Popowice – JURECKI
Wojciech Stanisław (lat: 61) 191
głosów;
• Okręg nr: 21 Przysietnica – OGORZAŁY Bożena Stanisława (lat: 54)
187 głosów;
• Okręg nr: 22 Skrudzina – SZEWCZYK Lidia (lat: 56) 77 głosów na
TAK, 15 głosów na NIE;
• Okręg nr: 23 Wola Krogulecka –
KANTOR Piotr Leon (lat: 50) 66 głosów. (red)

udział w sfinansowaniu
auta
miała też sama
OSP, której udało się wygospodarować na ten cel
151 tys. zł.
Uroczystego
przekazania samochodu dokonali Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Marek Bębenek
w asyście posła Edwarda Siarki – Przewodniczącego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego związku OSP RP w Krakowie oraz Witolda Kozłowskiego- Marszałka Województwa
Małopolskiego. Towarzyszyli im burmistrz Jacek Lelek, st.
bryg. w stanie spocz. Piotr Konar – przedstawiciel WFOŚiGW w Krakowie oraz dh Antoni Majerski – prezes OSP
Gołkowice Górne. Pojazd odebrał dh Paweł Banach – naczelnik gołkowickiej OSP. (red)
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Wojciech Knapik – Człowiek Roku 2018

FOT. GK

Gazeta Krakowska nagrodziła 12 Małopolan prestiżowym tytułem „Człowieka Roku 2018”. Jest wśród nich Wojciech Knapik dyrektor CKIS im. Ady Sari w Starym Sączu. Twórca Festiwalu Panonnica wyróżnienie odebrał
w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

Wśród Osobowości Roku 2018 jest
jeszcze m.in Andrzej Bargiel, który jako pierwszy człowiek na świecie
zjechał na nartach z K2. Wśród laureatów znalazła się też jedna z najwybitniejszych współczesnych polskich
poetek Ewa Lipska. Za jej ostatni tomik „Pamięć operacyjna” została nominowana do Nagrody Literackiej

Nike. Tytuł otrzymał
również Krzysztof Jasiński, aktor, reżyser
i szef krakowskiego teatru STU. Tuż po nim
statuetkę „Człowieka
Roku” odbierał Wojciech Knapik, twórca,
jak pisze Gazeta Krakowska „innego fenomenu kulturalnego
- folk festiwalu Pannonica, który z końcem
lata, co roku, odbywa
się w maleńkich Barcicach pod Starym Sączem”.
– Naturalne jest, iż ludzie z małych
miejscowości przyjeżdżają do Krakowa, by „zażyć” tu kultury, chociażby właśnie w kultowym Teatrze STU
– mówił laureat. – My jednak postanowiliśmy to odwrócić. Organizując
„Pannonicę”, przyjęliśmy sobie za cel,
żeby stworzyć taki festiwal, na który

do maleńkich Barcic będą przyjeżdżać ludzie z Krakowa, z Warszawy,
z Rzymu i z Paryża. Czy nam się to
udało? Na razie nie, ale jesteśmy na
bardzo dobrej drodze.
Tytuły otrzymali ponadto profesorowie krakowskich akademii, naukowcy
i lekarze. Dwunastu Ludzi Roku wybrała Kapituła, w której skład wchodzą: prof. Józef Lipiec – etyk i filozof,
prof. Jerzy Sadowski – znany kardiochirurg ze szpitala Jana Pawła II
w Krakowie, ksiądz infułat Bronisław
Fidelus – wieloletni archiprezbiter bazyliki Mariackiej, dr Krzysztof Pawłowski – fizyk, przedsiębiorca, były
senator, założyciel i prezydent Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu,
Dariusz Kołacz – wiceprezes oddziału Polska Press w Krakowie, Jerzy
Sułowski – redaktor naczelny „Gazety Krakowskiej” oraz Teresa Brandys
– redaktorka „Gazety Krakowskiej”.
(red)

XXV Kongres Związku Euroregion TATRY

FOT. EUROREGION TATRY

Obrady kongresu prowadził wybrany przez delegatów przewodniczący – burmistrz Jacek Lelek, który wszedł w skład rady
Związku Euroregion Tatry.

W Kongresie uczestniczyli delegaci – przedstawiciele
członków Związku Euroregion „Tatry” oraz goście: Honorowy Prezes Euroregionu „Tatry” Wendelin Haber i
Honorowi Członkowie Euroregionu „Tatry”: Antoni Nowak – długoletni Dyrektor Biura Związku Euroregion
„Tatry”, Czesław Borowicz i Stanisław Hodorowicz, Wicekonsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie
Slavomir Nagy, Kierownik Oddziału Europejskiej Współ-
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pracy Terytorialnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Stanisław Pajor, Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o., Agnieszka
Pyzowska, Wiceprezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie Jerzy Prażuch, Prezes Nowotarskiej Izby Gospodarczej Marek Teper, Prezes Stowarzyszenia Kombinat Podhale Andrzej Kiernoziak oraz
Sołtys Łopusznej Kazimierz Dziga.
Združenie Euroregion Tatry w Kieżmarku reprezentowała p.o. Dyrektora biura Lívia Kredatusová oraz członkowie Rady Združenia Ľuboš Tomko i Peter Petko.
Kongres miał charakter sprawozdawczo-wyborczy.
Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki przedłożył Sprawozdanie Rady Związku Euroregion „Tatry”
z działalności w okresie od 01.04.2018 do 21.03.2019
roku, a Sprawozdanie Komisji rewizyjnej Związku Euroregion „Tatry” za rok 2018 przedłożył Przewodniczący
Komisji Edward Tybor. Delegaci w głosowaniu tajnym
wybrali nowe władze Związku Euroregion „Tatry” na kadencję 2019–2022: Przewodniczącym Rady został ponownie pan Bogusław Waksmundzki – Wicestarosta
Powiatu Nowotarskiego.
Kongres podjął uchwały w sprawach:
• zatwierdzenia Sprawozdań Rady i Komisji rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium Radzie;
• utraty członkostwa zwyczajnego Gminy Kamienica;
• polsko-słowackiej współpracy transgranicznej
w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
w latach 2021–2027. (red)

Powalcz o stypendium burmistrza
Jeżeli jesteś uczniem, albo studentem i masz ponadprzeciętne osiągnięcia w sporcie, nauce, twórczości artystycznej możesz złożyć wniosek o stypendium specjalne w ramach "Programu wspierania uzdolnionej młodzieży mieszkającej w Gminie Stary Sącz". Wnioski można złożyć od 15 maja do 30 czerwca w Urzędzie Miejskim.
Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i studentów do 26 roku życia w ramach „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży
zamieszkałej w Gminie Stary Sącz” w roku szkolnym/akademickim 2019/2020.
– Program stypendialny, który uruchomiliśmy ma stworzyć trwały system pomocy i zachęty dla młodzieży oraz popularyzować ponadprzeciętne osiągnięcia w nauce, sporcie
– mówi burmistrz Jacek Lelek. – Mam też nadzieję, że przyczyni się do zwiększenia aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów i studentów. Ważne są prócz tego oczywiście
pozytywne wzorce dla społeczności uczniowskiej i studenckiej oraz promocja Gminy Stary Sącz poprzez osiągnięte
wyniki uczniów i studentów na różnych polach. Warunkiem
ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyzna-

nie stypendium dla uczniów i studentów, którzy spełniają
kryteria określone w „Regulaminie przyznawania stypendiów Burmistrza Starego Sącza dla uczniów i studentów, za
szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej”. Z kryteriami można się zapoznać załącznikiem do Uchwały Nr IV/67/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia
„Programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej
w Gminie Stary Sącz”. Treść „Regulaminu” dostępna jest na
stronie BIP Stary Sącz. Wniosek można pobrać elektronicznie lub uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25, I p., pok. nr 28. O dochowaniu terminu
decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego
w Starym Sączu. Stypendium przyznawane będzie w formie
pieniężnej i wypłacane w okresie od 1 września 2019 r. do
31 sierpnia 2020 r. (RKA)

FOT. ARCHIWUM WŁASNE

Wspólne doświadczenia

3
dr. med. dent. Małgorzaty Endres, sądeczanki uhonorowanej Węgierskim Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta
Węgier Janosa Adera
Jak trzeba zapracować na Węgierski
Złoty Krzyż Zasługi?
Odznaczenie to dowód uznania za
działalność na rzecz zacieśniania
i rozwoju węgiersko-polskich relacji
i propagowania kultury węgierskiej na
Sądecczyźnie. Przyznaje je Prezydent
Węgier, w tym wypadku Janos Ader.
Uroczystość odbyła się w ambasadzie węgierskiej w Warszawie w obecności pani Ambasador Węgier dr Orsolyi Zsuzsanny Kovács i doskonale
znanej w Starym Sączu i na Sądecczyźnie Konsul Generalnej Republiki
Węgierskiej w Krakowie pani dr Adrienne Körmendy. To były bardzo miłe
chwile. Stary Sącz od wielu lat utrzymuje ożywione kontakty z węgierskimi miastami partnerskimi Keszthely
i Dunakeszi, a starosądeckie sołectwo Gaboń z miejscowością Kosd.
Nowy Sącz partneruje natomiast miastu Kiskunhalas. Kontakty te owocują wizytami w miastach partnerskich,
wymianą uczniów, wymianą samo-

rządowych doświadczeń, koncertami i innymi wydarzeniami kulturalnymi pozwalającymi nam lepiej poznać
swoje kraje. Nasze narody wiele łączy,
szczególnie z Węgrami złączony historią i teraźniejszością jest Stary Sącz.
Nie waham się nazwać go najbardziej
węgierskim z polskim miast. Kontakty Starego Sącza z Dunakeszi, z Kesthley są bardzo żywe. Staram się, na
ile obowiązki zawodowe mi pozwalają, zawsze wspierać Stary Sącz i inne
samorządy w tych, nie mam wątpliwości, wartościowych kontaktach.
Skąd ta chęć naszych samorządów
do szukania partnerskich gmin i kontaktów nad Dunajem?
Wspólne doświadczenie monarchii austro-węgierskiej, pamięć o odleglejszej historii, bo Węgrzy o wiele bardziej niż Polacy pamiętają dziś
o wiedeńskiej wiktorii Sobieskiego
i dokonaniach Józefa Bema, przez
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setki lat sąsiadowaliśmy z Górnymi
Węgrami. Łączy nas podobne podejście do wielu spraw, zamiłowanie do
biesiady, do muzyki, zabawy. Składowych pewnie jest wiele, mimo bariery
językowej Węgier dla Polaka to bratnia dusza i odwrotnie.
Jeśli miałaby Pani wymienić pomysły, które udało się zrealizować to...
Tak bardzo pobieżnie i na szybko to
oficjalna reprezentacja Starego Sącza miała zaszczyt uczestniczyć w jubileuszu 40. rocznicy uzyskania praw
miejskich przez Dunakeszi i w podobnej uroczystości w Keszthely, które
świętowało 770-lecie. Wymiana młodzieży pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
i Radnóti Miklós Gimnázium w Dunakeszi ma już wieloletnią tradycję.
W 2016 roku gościliśmy węgierską
sztafetę konną, która przemierzyła szlak z Wiednia do Starego Sącza
w 333. rocznicę odsieczy wiedeńskiej. Znakomity występ dały orkiestra
i chór Filharmonii Dziecięcej z Siedmiogrodu, a niedługo potem Szomora
Zsolt z zespołem z Budapesztu. Tego
ostatniego starosądeczanie mogli wysłuchać w ramach Roku Kultury Węgierskiej w Polsce. To oczywiście tylko
część owoców współpracy. Udało się
zainicjować i przeprowadzić wiele cennych wydarzeń i zapewniam, że to nie
koniec. (RKA)
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Ekonomia i pieniądze

Nowa jakość w Gołkowicach

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Nowe komfortowe wnętrza, nowi specjaliści i nowy sprzęt.
Przebudowa i rozbudowa ośrodka zdrowia kosztowała 2 mln złotych.

– To chyba jedyna w ostatnich latach tak duża inwestycja zrealizowana w całości z budżetu gminy – mówił burmistrz Jacek Lelek. – To rzadki
przypadek, żebyśmy przy inwestycjach nie sięgali po dotacje. Dzięki projektom unijnym czy wsparciu
pieniędzy krajowych wiele udało się
zdziałać. Tutaj trudno jednak było
wpisać się w jakiś konkretny program
dotacyjny. Niemniej to na pewno jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat. Ośrodek w Gołkowicach zapewnia opiekę medyczną bardzo
dużej grupie mieszkańców gminy
i bardzo się cieszę, że będą mogli się

leczyć w komfortowych warunkach.
Dziękuję radnym ubiegłej i tej kadencji za decyzję o rozbudowie, która jak
już wspomniałem była finansowana
tylko z naszego budżetu.
W uroczystości wzięła udział Marta
Mordarska dyrektorka Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która, składając gratulacje,
z zadowoleniem zauważyła, że obiekt
jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Zupełnie nowy
obiekt oglądali również przedstawiciele Rady Miejskiej w Starym Sączu
na czele z przewodniczącym Andrze-

A to ciekawe...

Ekointerwencja w walce ze
smogiem

FOT. UMWM

Można już skorzystać z tzw. ekointerwencji. To specjalny elektroniczny
formularz, który ma pomóc w walce
ze smogiem i trującymi sąsiadami.
Został uruchomiony na stronie powietrze.malopolska.pl.
W ten sposób można zgłaszać przypadki łamania ustawy antysmogowej. Za jego
pośrednictwem można zgłaszać – również anonimowo – wszelkie przypadki łamania przepisów środowi-
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jem Stawiarskim, zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki i przedstawiciele duchowieństwa.
Radości nie ukrywała również szefowa NZOZ Medicina i lekarka Zuzanna Rejowska. – Bardzo się cieszę, że
dzięki rozbudowie zyskaliśmy dodatkowe przestrzenie i mogliśmy pozyskać specjalistów, tak potrzebnych
mieszkańcom.
W ośrodku przyjmują teraz kardiolog, ginekolog, stomatolog, protetyk
stomatologiczny, pediatra i oczywiście lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Zuzanna Rejowska. (RKA)

skowych, niezależnie od miejsca pobytu, bez potrzeby
szukania aktualnych danych kontaktowych do przesłania zgłoszenia. Każde zgłoszenie zostaje automatycznie
przekierowane do właściwego organu kontroli.
W ciągu czterech tygodni od uruchomienia
systemu mieszkańcy regionu informowali
o przypadkach spalania odpadów, eksploatacji kotłów i kominków niespełniających wymagań uchwały antysmogowej oraz sprzedaży węgla złej jakości.
Najwięcej zgłoszeń dotyczyło unoszących się nad kominami słupów czarnego,
gryzącego dymu – wskazującego na to, że
w danym miejscu pali się nie tylko węglem, ale
i śmieciami. Na czarnej liście nie ma jeszcze zgłoszeń
z terenu Gminy Stary Sącz. (red)

Centrum integracji społecznej
Centra integracji społecznej to jednostki umożliwiające
osobom pozostającym bez pracy nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, przyuczenie się do zawodu
oraz przekwalifikowanie. Ich wsparcie wykracza poza obszar zawodowy, obejmując swym zakresem także naukę
planowania życia oraz przejmowania inicjatywy i odpowiedzialności za swoje życie.
W kwietniu tego roku zakończono pierwszy nabór do projektu „CIS – aktywnie i skutecznie” w Starym Sączu. Przedsięwzięcie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach IX Osi priorytetowej Region Spójny
Społecznie Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014–2020. Projekt realizowany jest przez Lokalną Grupę
Działania „Brama Beskidu” we współpracy ze Spółdzielnią
Socjalną „Serwis” w Tarnowie oraz Powiatowym Urzędem
Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej kilkudziesięciu osób z powiatu
nowosądeckiego oraz miasta Nowego Sącza zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Aktywizacja zawodowa jest szeroko rozumianym pojęciem, które od zawsze
funkcjonowało w naszym społeczeństwie. Jest ona podstawą, punktem wyjścia do osiągnięcia sukcesu/celu, jakim
jest rozpoczęcie pracy. Wsparcie CIS szczególnie dedykowane jest osobom niepełnosprawnym. Niepełnosprawność jest
niewątpliwie czynnikiem utrudniającym wejście lub powrót
na rynek pracy, jednak nie powinna być powodem do wykluczenia z obszaru zawodowego. Aktywność, zwłaszcza ta zawodowa jest w przypadku osób niepełnosprawnych najkrótszą droga do integracji społecznej, jest istotną wartością nie
tylko dla jednostki, ale również dla społeczeństwa.
Na często bardzo niski stopień aktywności zawodowej
osób niepełnosprawnych wpływają przede wszystkim bariery psychologiczne oraz mentalne. Ograniczenia psychologiczne obejmują przede wszystkim trudności dotyczące
zaakceptowania sytuacji związanej z posiadaną niepełnosprawnością. Łączą się z silnymi emocjami, które utrudniają racjonalne spojrzenie na sytuację i blokują podejmowanie odpowiednich działań. Owe bariery psychologiczne mogą
również dotyczyć braku wiary w możliwość poprawy obecnej
sytuacji życiowej. Brak właściwej kondycji psychicznej prze-

jawia się utratą nadziei, rezygnacją, a niekiedy załamaniem.
Trudności mentalne związane są z kolei z negatywnymi postawami i reakcjami otoczenia względem osób niepełnosprawnych. Niechęć, dyskryminacja oraz obojętność to często reakcje okazywane przez sprawną część społeczeństwa
wobec problemów osób niepełnosprawnych. Różnorakie bariery prowadzą w konsekwencji do izolacji. Mogą zniechęcać
do podejmowania działań w sferze aktywności zawodowej
i społecznej.
Ogromną rolę z procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych odgrywają przede wszystkim najbliżsi oraz
otoczenie, w którym spędzają najwięcej czasu. Nie bez znaczenia jest też pomoc fachowców, a takimi w CIS są: psycholog, doradca zawodowy, pośrednik pracy, trener zatrudnienia
wspieranego i trenerzy zawodu.
W przypadku uczestników CIS każda wskazówka, zachęta
i wsparcie prowadzi u osób, które chcą znaleźć swoje miejsce na rynku pracy, do podniesienia poczucia własnej wartości i skutkuje ich ogromnym zaangażowaniem. Wsparcie
uczestnika CIS, zwłaszcza niepełnosprawnego, w procesie
aktywizacji zawodowej jest niekiedy długotrwałe. Wymaga pracy na wielu płaszczyznach. Przynosi jednak wymierne efekty w postaci uzyskanej pracy i satysfakcji uczestnika,
który czuje się potrzebny, kompetentny i tak samo wartościowy jak każdy z nas. Centrum Integracji Społecznej „Aktywnie i skutecznie” w Starym Sączu oferuje wsparcie w postaci
indywidualnego oraz grupowego doradztwa psychologicznego, społecznego oraz zawodowego. Ponadto w ofercie są
warsztaty edukacyjne, terapeutyczne oraz z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy mogą liczyć także na
giełdy oraz pośrednictwo pracy. Uczestnicy CIS będą także
zdobywać nowe kwalifikacje zawodowe podczas warsztatów gastronomicznych oraz wikliniarsko-pamiątkarskich. Za
udział w Centrum Integracji Społecznej każdemu uczestnikowi przysługuje świadczenie integracyjne w postaci 100%
zasiłku dla bezrobotnych, zwrot kosztów dojazdu, bezpłatna
odzież ochronna, środki czystości oraz gorący posiłek.
Wszelkie informacje o Centrum Integracji Społecznej
„Aktywnie i skutecznie” w Starym Sączu można uzyskać
w Mostkach 86, telefonicznie pod numerami: 786 917
272 lub 18 547 66 80, a także na stronie internetowej:
www.bramabeskidu.pl, e-mail: cis@bramabeskidu.pl. (red)

Rodzina 500+ na każde dziecko

Zgodnie z projektem zmian w programie Rodzina 500+ od 1 lipca
2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przyznawane również na
pierwsze dziecko w kwocie 500 zł
na każde dziecko, bez względu na
dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Finansowe wsparcie trafi w sumie
do 6,8 mln dzieci w całej Polsce.

Program Rodzina 500+ realizuje trzy podstawowe cele: wpływa na
wzrost liczby urodzeń (współczynnik
dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 roku
do 1,45 w 2017 roku), ogranicza ubóstwo, w szczególności wśród dzieci
(w latach 2015–2017 ubóstwo skrajne spadło z 6,5 do 4,3%.) oraz stanowi inwestycję w rodzinę.
Elektroniczne wnioski będzie można składać za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.
Dokumenty w formie tradycyjnej (od
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1 sierpnia) przyjmowane będą również przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu przy ul. 11
Listopada 11. Jak zapewnia kierownik Ośrodka, Franciszek Tudaj,
pracownicy są już przygotowani do
obsługi wszystkich zainteresowanych i dodaje: W Gminie Stary Sącz
w 2018 roku z programu 500+ skorzystało
3 575 dzieci spośród
2 059 rodzin. Na ten cel wydatkowano kwotę 19 300 233 zł., co stanowi
56% całego budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu. (red)
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15 lat Starego Sącza w Unii Europejskiej

Rozwój
i nowe możliwości

200
milionów zł
całkowita wartość
pozyskanego dofinansowania UE

W strukturach Unii Europejskiej Polska znalazła się 1 maja 2004 r. Od wejścia Polski do strefy Schengen w 2007
roku możemy swobodnie podróżować bez kontroli na granicach państw członkowskich, otworzyły się dla nas rynki
pracy, Polska jest jednym z największych beneficjentów budżetu unijnego. Unijne wsparcie można rozpatrywać na
poziomie regionalnym i lokalnym, w wymiarze całego kraju, województwa i gminy.
Nasza młodzież korzysta z nowej i zmodernizowanej
bazy dydaktycznej uczelni wyższych w ośrodkach akademickich, możemy podróżować po świecie korzystając z nowoczesnych lotnisk, jeździć autostradami. Z tych
efektów pozyskania unijnych pieniędzy korzystamy my
i korzystać będą nasze wnuki. Obwodnica Starego Sącza czy most na Dunajcu wrosły już w krajobraz. Trudno
przecenić ich znaczenie dla naszego codziennego życia.
Warto przypomnieć, że ta kluczowa dla Gminy Stary Sącz
i całej Sądecczyzny inwestycja kosztowała samorząd województwa 57 mln zł przy 36 mln zł dofinansowania.
Uważam, że wykorzystaliśmy szansę na rozwój, jaką
dały pieniądze Unii Europejskiej również w wymiarze lokalnym. Wsparcie finansowe z UE sprawiło, że Gmina
Stary Sącz dynamicznie się rozwija i jest miejscem coraz bardziej przyjaznym ludziom, w którym warto mieszkać i można liczyć na wysoką jakość życia. Te pieniądze
wspierają realizację odważnych wizji i planów w rozsądnych horyzontach czasowych. Dla ich efektywnego zagospodarowania niezbędne było przemyślane gospodarowanie środkami własnymi i setki godzin pracy całych
zespołów ludzi.
Projekty związane z ochroną środowiska, czyli kanalizacja i wymiana pieców, inwestycje w bazę szkolną i sportową oraz atrakcje turystyczne kosztowały dziesiątki mi10 marzec – kwiecień 2019
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lionów złotych. A przecież to nie wszystko, bo pieniądze
unijne, kilkanaście milionów złotych zdobyła też Lokalna
Grupa Działania Brama Beskidu na różnorodne projekty społeczne adresowane między innymi do uczniów. Miliony złotych trafiły do rolników w ramach dopłat bezpośrednich. Unijne dofinansowanie przy roztropności Rady
Miejskiej, wyrozumiałości i aktywności mieszkańców,
sprawiło, że przez 15 lat udało się zrobić to, co w najbardziej optymistycznym wariancie zajęłoby nam kilkadziesiąt lat, a może nie powstałoby nigdy. Ten proces dalej
trwa.
Myślę, że ostatnie lata udało nam się wykorzystać do
budowania Gminy Stary Sącz, takiej, jaka nam się zamarzyła kilkanaście lat temu. Ten mały dodatek do tradycyjnego Kuriera Starosądeckiego przypomni nam, jakie
najważniejsze inwestycje i projekty wsparła nasza aktywność w strukturach Unii Europejskiej. Zapraszam do
lektury.

				

Burmistrz Starego Sącza

FOT. Rafał Kamieński, RYSZARD KUMOR, WOJCIECH WALISZEWSKI, ARCHIWUM UMIG STARY SĄCZ

TEMAT WYDANIA
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TEMAT WYDANIA

Program

Nazwa
projektu

SAPARD
(2000–2003)

Budowa sieci wo- Wykonano sieć wodociągową rozdzielczą o długości 6 876 metrów
dociągowej w Ga- oraz przyłącza wodociągowe do 16 budynków o łącznej długości
boniu, Skrudzinie 2 525 metrów.
i Gołkowicach G .

2003 –
2003

Całkowita wartość projektu:
704 581,00 zł
Kwota dofinansowania:
525 828,80 zł

SAPARD
(2000–2003)

Budowa sieci
oświetlenia ulicznego – Gaboń
i Łazy Brzyńskie.

W wyniku realizacji projektu wybudowano sieć oświetlenia ulicznego o długości 2 916 metrów, zamontowano 64 szt. lamp oraz urządzenia towarzyszące i sterujące.

2003 –
2003

Całkowita wartość projektu:
107 965,00 zł
Kwota dofinansowania:
79 518,00 zł

SAPARD
(2000–2003)

Przebudowa drogi gminnej „Ćwierci–Opalana”
w Gaboniu.

Wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku o długości
1,74 km, szerokości jezdni 3,0 m. Zakres robót obejmował: przebudowę drogi, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie obustronnych utwardzonych poboczy oraz odwodnienie korpusu drogi.

2004 –
2004

Całkowita wartość projektu:
492 780,42 zł
Kwota dofinansowania:
305 128,03 zł

SAPARD
(2000–2003)

Przebudowa
drogi gminnej
w Gołkowicach
Dolnych.

W ramach projektu wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku o długości 768 metrów, szerokości jezdni 5,0 metrów. Zakres robót obejmował: przebudowę korpusu jezdni, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wykonanie
obustronnych chodników o szerokości 1,5 metra.

2004 –
2004

Całkowita wartość projektu:
912 512,65 zł
Kwota dofinansowania:
479 150,67 zł

Dobudowa wo- Zakres projektu: sieć wodociągowa magistralna – 2 013 metrów, sieć
dociągu wiejskie- wodociągowa rozdzielcza – 4 590 metrów , przyłącza wodociągowe
go we wsi Gołko- – 124 szt., hydranty – 20 szt.
wice Górne III.

2005 –
2006

Całkowita wartość projektu:
533 444,92 zł
Kwota dofinansowania:
181 371,29 zł

PHARE – INRED
(2004–2006)

12 marzec – kwiecień 2019

Opis projektu

Okres
Całkowita wartość projektu
realizacji

KURIER

Program

Nazwa
projektu

Opis projektu

Okres
Całkowita wartość projektu
realizacji

Zintegrowany
Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego
(2004–2006)

Obwodnica
Starego Sącza
wraz mostem na
Dunajcu

W ramach zadania wykonano obwodnicę starego Sącza wraz
z mostem o długości 328,8 metra. Zużyto na niego 5 700 m3 betonu i ponad 800 ton stali. Maksymalna masa pojazdu dopuszczonego do ruchu po moście: 60 t. 3,5-kilometrowa obwodnica była
pierwszym elementem budowy trasy usprawniającej ruch w całym
powiecie.

2006 –
2008

Całkowita wartość projektu:
57 000 000,00 zł
Kwota dofinansowania:
36 000 000,00 zł (EFRR)

Zintegrowany
Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego
(2004–2006)

Przebudowa średniowiecznego
rynku
w Starym Sączu

Przebudowa dróg i ulic i placów o powierzchni 2,13 ha w samym centrum Starego Sącza. Ponadto wymieniono i zmodernizowano całą
infrastrukturę techniczną: sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
wodociągową, gazową, teletechniczną, energetyczną oraz kablową.

2006 –
2007

Całkowita wartość projektu:
9 939 093,55 zł
Kwota dofinansowania:
6 250 011,98 zł (EFRR)

Zintegrowany
Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego
(2004–2006)

Dobudowa sali
gimnastycznej przy Gimnazjum i SP
w Gołkowicach.

Wykonano salę gimnastyczną o pow. zabudowy 783,73m2 , pow.
użytkowej 1 181,55 m2 i kubaturze 5 693,05 m3.

2006 –
2007

Całkowita wartość projektu:
798 888,34 zł
Kwota dofinansowania:
446 886,00 zł (EFRR)

Zintegrowany
Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego
(2004–2006)

Budynek Miejskiej Przychodni Rejonowej
w Starym Sączu
– docieplenie
i remont.

Przedmiotem projektu była:
•
wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
•
wymiana stolarki okiennej,
•
ocieplenie elewacji.

2005 –
2008

Całkowita wartość projektu:
354 156,55 zł
Kwota dofinansowania:
134 150,52 zł (EFRR)
75 000,00 zł (PFRON)
49 700,00 zł (WFOSiGW)

SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora
Żywnościowego (2004–2006)

Świetlica wiejska
przy remizie OSP
w Barcicach

Wybudowano obiekt o pow. zabudowy 331 m2, pow. użytkowej
473 m2 i kubaturze 2 375 m3.

2007 –
2008

Całkowita wartość projektu:
1 009 462,41 zł
Kwota dofinansowania:
266 187,00 zł (EFRR)

INTERREG IIIA
Polska- Republika Słowacka
(2004–2006)

Restauracja par- Przedsięwzięcie polegało na doprowadzeniu do poprawy stanu
przestrzeni publicznej – jedynego parku gminnego położonego
ku miejskiego
w Starym Sączu w strefie ochrony konserwatorskiej.
– miejsce spotkań
przyjaciół.

2005 –
2008

Całkowita wartość projektu:
645 998,35 zł
Kwota dofinansowania:
215 973,72 zł (EFRR)
34 496 zł (WFOŚiGW)
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INTERREG IIIA
Polska – Republika Słowacka
(2004–2006)

Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej dolin Popradu i Dunajca
w gminie Stary
Sącz

W wyniku realizacji projektu opracowano koncepcję – dokument
wskazujący sposób rozwiązania problemu podtapiania przez wody
opadowe budynków mieszkalnych, przedsiębiorstw, gruntów rolnych oraz infrastruktury poprzez przebudowę systemu odprowadzania wód opadowych, a tym samym usunięcie jednej z największych barier rozwojowych miejscowości położonych w dolinach
rzek.

2006 –
2007

Całkowita wartość projektu:
59 977,00 zł
Kwota dofinansowania:
44 982,00 zł (EFRR)

Program Europejska Współpraca Transgraniczna
Rzeczpospolita
Polska – Republika Słowacka
(2007–2013)

Stary Sącz
i Lewocza – karpackie miasteczka z klimatem.
Nowatorski,
transgraniczny
produkt turystyki
kulturowej.

Projekt zakładał waloryzację dziedzictwa kulturowego Lewoczy
i Starego Sącza. Obejmował działania w zakresie: edukacji mieszkańców, wymiany i promocji dobrych wzorców i praktyk, działań
inwestycyjnych poprawiających estetykę historycznej przestrzeni
miejskiej i dostępność turystyczną (oznakowanie, informacja), organizację bliźniaczych imprez kulturowych: starosądecki „Jarmark
Rzemiosła” oraz „Dni Mistrza Pawła” w Lewoczy.

2009 –
2011

Całkowita wartość projektu:
543 738,00 €
Kwota dofinansowania:
462 177,30 € (EFRR)

Program Operacyjny Kapitał
Ludzki (2007 –
2013)

W nowe jutro dziś Działania w ramach projektu miały na celu wyrównywanie szans
idziemy
edukacyjnych gimnazjalistów z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz.
Polegały na zwiększaniu aktywności, zachęcaniu do zdobywania
wiedzy i poszerzania umiejętności ponad 700 uczniów.

2009 –
2010

Całkowita wartość projektu:
1 044 429,00 zł
Kwota dofinansowania:
1 044 429,00 zł (EFRR)

Program Operacyjny Kapitał
Ludzki (2007 –
2013)

Program aktywizacji społecznej i zawodowej – Czas na
aktywność
w grodzie Kingi

W ramach projektu zawarto dziesięć kontraktów socjalnych, odbywały się cykle szkoleń, warsztatów i konsultacji aktywizujących
osoby długotrwale bezrobotne. Po zakończeniu szkoleń uczestniczki
projektu zostały skierowane na kursy nauki zawodu w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu.

2009 –
2011

Całkowita wartość projektu:
1 018 985,58 zł
Kwota dofinansowania:
876 639,29 zł (EFRR)

Małopolski Regionalny Program Operacyjny (2007–2013)

Przebudowa budynku Starosądeckiego Centrum
Kultury i Sztuki
„SOKÓŁ”

Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki „Sokół” w Starym
Sączu wraz z budową parkingu na 59 miejsc postojowych. W ramach
inwestycji przebudowano i zmodernizowano układ funkcjonalny
budynku oraz wyposażono salę widowiskową i pozostałe pomieszczenia w nowoczesne urządzenia.

2009 –
2010

Całkowita wartość projektu:
9 020 954,82 zł
Kwota dofinansowania:
5 669 000,00 zł (EFRR)
1 000 000,00 zł (UM)

Małopolski Regionalny Program Operacyjny (2007–2013)

Rozwój sfery
związanej
z wydarzeniami
kulturowymi: Źródełko św. Kingi –
przebudowa przestrzeni pieszej

W ramach inwestycji zaplanowano: budowę nowego muru oporowego u podstawy skarpy, przebudowę ciągu pieszego – z systemem
placów i podestów w rejonie kaplicy i źródła, realizację obiektów
małej architektury, instalację nowego ujęcia źródełka, budowę systemu kanalizacji deszczowej, realizację nowego oświetlenia terenu,
budowę nowych ogrodzeń.

2009 –
2010

Całkowita wartość projektu:
950 565,46 zł
Kwota dofinansowania:
665 395,82 zł (EFRR)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
(2007 – 2013)

Budowa budynku zaplecza dla
wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz
z placem zabaw
w Przysietnicy

Wybudowanie zaplecza dla ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego
boiska sportowego w Przysietnicy obejmowało: budynek zaplecza
wraz z instalacjami wewnętrznymi; przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i gazowe; plac zabaw; wewnętrzny
układ komunikacyjny oraz ogrodzenie.

2010 –
2012

Całkowita wartość projektu:
396 000,00 zł
Kwota dofinansowania:
232 000,00 zł (EFR)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
(2007 – 2013)

Budowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości
Popowice

W ramach projektu powstał wielofunkcyjny budynek pełniący funkcje kulturalno-oświatowe.

2013 –
2014

Całkowita wartość projektu:
1 700 000,00 zł
Kwota dofinansowania:
500 000,00 zł (EFR)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2007
– 2013)

Sieć wodociągowo-kanalizacyjna

W ramach zadania w Barcicach, w Starym Sączu (ul Jana Pawła II, os.
Cyganowice), Przysietnicy, Barcicach Dolnych i w Łazach Biegonickich dostęp do czystej i na bieżąco badanej wody zyskało ponad 2,5
tysiąca mieszkańców. Wybudowano ponad 23 kilometry sieci wodociągowej. Z kolei z sieci kanalizacyjnej skorzystało około 12 tysięcy
osób. Projekt Partnerski. Liderem projektu były Sądeckie Wodociągi.

2013 –
2016

Udział Gminy Stary Sącz:
8 227 569,59 zł
Kwota dofinansowania:
5 335 627,00 zł (EFR, FS)
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
(2007 – 2013)

Świetlica wiejska
w Gaboniu

W ramach projektu wykonano: drogę dojazdową, plac manewrowy
i parking, ogrodzenie, osadnik ścieków z przyłączem, instalacje odgromową, zakupiono wyposażenie świetlicy.

2010 –
2010

Całkowita wartość projektu:
291 651,73 zł
Kwota dofinansowania:
187 442,00 zł (EFR)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
(2007 – 2013)

Remont boiska
wielofunkcyjnego
przy SP
w Skrudzinie

Wykonano boisko wielofunkcyjne, w skład którego wchodzą:
boisko do gry w piłkę ręczną o wymiarach 16x32 m, boisko do gry
w koszykówkę o wym. 15x19,2 m, boisko do gry w siatkówkę o wym.
9x18 m. Boiska posiadają nawierzchnię poliuretanowo-gumową.

2010 –
2010

Całkowita wartość projektu:
299 111,12 zł
Kwota dofinansowania:
190 547,00 zł (EFR)

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich (2007
– 2013)

Kanalizacja sanitarna wsi Barcice
Dolne

Wykonano kanalizację sanitarną o długości 11 203,5 metra.

2010 –
2011

Całkowita wartość projektu:
7 681 448,29 zł
Kwota dofinansowania:
4 000 000,00 zł (EFR)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
(2014 – 2020)

Budowa placu
zabaw i boiska
w Gołkowicach
Dolnych

Wykonano uniwersalne boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki
ręcznej koszykówki i siatkówki, plac zabaw z torem przeszkód, mini
altanką i huśtawką, ławeczkami, teren ogrodzony.

2017 –
2022

Całkowita wartość projektu:
299 742,00 zł
Kwota dofinansowania:
190 726,00 zł (EFR)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
(2014 – 2020)

Budowa kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Łazach
Biegonickich

Wykonano wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki
ręcznej, koszykówki i siatkówki, plac zabaw z huśtawką, ławeczkami, teren ogrodzony wraz ze siłownią zewnętrzną. Przebudowano
również odcinek wodociągu oraz wykonano instalacje elektryczne
i oświetleniowe.

2017 –
2017

Całkowita wartość projektu:
638 819,42 zł
Kwota dofinansowania:
190 890,00 zł (EFR)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
(2014 – 2020)

Rozbudowa drogi powiatowej
Barcice – Wola
Krogulecka wraz
z parkingiem

Przebudowano 230 metrów drogi, zbudowano chodnik lewostronny i prawostronny, wykonano miejsca postojowe, zatoki postojoweh
(lewo i prawostronne), parking na działce przyległej do pasa drogowego, kanalizację deszczową i odwodnienia drogowe.

2018 –
2020

Całkowita wartość projektu:
914 442,00 zł
Kwota dofinansowania:
500 000,00 zł (EFR)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
(2014 – 2020)

Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Barcicach

Wykonano ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne. Realizacja zdania
wpłynęła na poprawę i rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

2018 –
2020

Całkowita wartość projektu:
269 316,17 zł
Kwota dofinansowania:
171 365,00 zł (EFR)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2007
– 2013)

Stacja uzdatnia- Jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie stacji uzdatniania wody w Sta- nia wody w Polsce. W ramach prowadzonych prac zmodernizowano
rym Sączu
od podstaw liczące 40 lat budynki. Wybudowano również dwa nowe
zbiorniki na wodę, każdy o pojemności 750 m3, baseny nawadniające.
Stacja jest w stanie wyprodukować 14 tysięcy m3 wody na dobę.

2011 –
2012

Całkowita wartość projektu:
37 000 000,00 zł
Kwota dofinansowania:
26 000 000,00 zł (FS)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2014
– 2020)

Rozbudowa sieci
wodociągowej
i kanalizacyjnej
na terenie Gminy Stary Sącz

2018 –
2020

Całkowita wartość projektu:
26 968 906,56 zł
Kwota dofinansowania:
13 363 310,28 zł (FS)

Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu
środowiska naturalnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na
terenie Gminy Stary Sącz i usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym, spełniając jednocześnie wymagania Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
(2007–2013)

Budowa ogólnodostępnego
punktu widokowego w Woli
Kroguleckiej

Zakres prac obejmował budowę platformy w kształcie tzw. ślimaka wraz z wiatą grillową, placem zabaw i miejsc postojowych dla
samochodów osobowych (w tym jedno przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych) oraz ciągów spacerowych z nasypami
i murkami.

2013 –
2014

Całkowita wartość projektu:
711 000,00 zł
Kwota dofinansowania:
462 000,00 zł (EFRR)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
(2007–2013)

Targowica

Na pow. 1,62 ha wykonano: wiaty handlu zwierzętami, rampę do
rozładunku zwierząt, wiatę handlu rzemiosłem i stragany, adaptację
części istniejącego budynku na sanitariaty, drogi (4,8 tys. m2), parkingi, oświetlenie placu, instalacje wod.-kan. oraz elektryczne.

2013 –
2014

Całkowita wartość projektu:
2 400 000,00 zł
Kwota dofinansowania:
1 000 000,00 zł

Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego
(2014–2020)

Budowa Strefy Aktywności
Gospodarczej
w Gminie Stary
Sącz

Głównym celem projektu było stworzenie komfortowych warunków
technicznych sprzyjających lokowaniu nowych inwestycji na terenie
strefy aktywności gospodarczej w gminie Stary Sącz poprzez stworzenie dogodnych warunków komunikacji w obrębie SAG oraz zapewnienie korzystnych warunków do inwestowania.

2016 –
2018

Całkowita wartość projektu:
1 509 673,36 zł
Kwota dofinansowania:
896 088,53 zł (EFRR)

Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego
(2014–2020)

Kompleks wodny Stawy

W ramach projektu wybudowano: budynek socjalno-sanitarny, budynek magazynowy na sprzęt pływający, pomost kąpieliska z wieżą
dla ratowników, przystań z pomostem, pochylnie do wodowania
sprzętu pływackiego, kąpielisko z plażą, elementy małej architektury wraz z placem zabaw dla dzieci i boiskiem plażowym, układ drogowy wewnętrzny, miejsca postojowe.

2016 –
2018

Całkowita wartość projektu:
2 687 488,75 zł
Kwota dofinansowania:
2 500 000,00 zł (EFRR)

Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego
(2014–2020)

Głęboka modernizacja energetyczna SP
im. Franciszka
Świebockiego
w Barcicach

Głównym celem projektu była poprawa dostępności placówek edukacyjnych oraz poprawa jakości kształcenia poprzez podniesienie
poziomu nauczania w Szkole Podstawowej w Barcicach, stworzenie
przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni publicznej, która wspiera rozwój
kapitału społecznego. Celem bezpośrednim tego przedsięwzięcia
jest rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Barcicach.

2017 –
2018

Całkowita wartość projektu:
1 031 169,53 zł
Kwota dofinansowania:
528 778,24 zł (EFRR)

Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego
(2014–2020)

Ochrona bioróżnorodności
w widłach Dunajca i Popradu

Realizacja tego projektu obejmowała utworzenie kładki przyrodniczej wraz z infrastrukturą służącą ochronie przyrody, czyli tzw. „bobrowiska”. Ścieżka położona jest na terenach zalewowych Dunajca
i Popradu. W ramach projektu zostały także nabyte gniazda, które
przyrodnicy zamontowali w miejscach, gdzie ptaki mają możliwość
bezpiecznej opieki nad potomstwem.

2017 –
2018

Całkowita wartość projektu:
1 520 612,10 zł
Kwota dofinansowania:
1 292 520,28 zł (EFRR)

Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego
(2014–2020)

Dzienny Dom
Seniora

Celem projektu jest zwiększenie dostępnu osób starszych, niesamodzielnych do dziennych usług świadczonych w społeczności lokalnej
w gminie Stary Sącz. Placówka będzie oferować opiekę w ciągu dnia,
posiłki, rehabilitację, zajęcia kulturalno-oświatowe, terapię zajęciową grupową i indywidualną i wspólne spędzanie wolnego czasu
z innymi osobami starszymi.

2018 –
2021

Całkowita wartość projektu:
2 836 821,40 zł
Kwota dofinansowania:
2 411 298,19 zł (EFRR)
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Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego
(2014–2020)

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę
kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły
gazowe w Gminie
Stary Sącz

W ramach przedsięwzięcia nastąpi wymiana systemu ogrzewania
w budynkach mieszkalnych osób fizycznych z terenu Gminy Stary Sącz, polegająca na trwałej zmianie dotychczasowego systemu
ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczny system
ogrzewania na gaz. W ramach niniejszego projektu planuje się dofinansowanie zakupu i montażu 150 pieców na gaz.

2016 –
2020

Całkowita wartość projektu:
1 737 200,00 zł
Kwota dofinansowania:
1 699 997,12 zł (EFRR)

RPOWM
(2014–2020)

Rozbudowa niskoemisyjnego
systemu transportu publicznego aglomeracji
sądeckiej

Park & Ride, czyli Parkuj i Jedź to parking zlokalizowany w pobliżu
peryferyjnych przystanków, przeznaczony dla osób korzystających
z publicznego transportu zbiorowego. W ramach projektu powstaje
nowoczesny dworzec autobusowy wraz z parkingiem oraz rondem.
Projekt partnerski. Liderem projektu jest MPK Sp. z o. o. w Nowym
Sączu.

2016 –
2019

Udział Gminy Stary Sącz:
9 800 000,00 zł
Kwota dofinansowania:
7 500 000,00 zł (EFRR)

RPOWM
(2014–2020)

Realizacja Projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym
trasy biegowo-rowerowe

W ramach projektu w Starym Sączu powstało 5,5 km ścieżek biegowych i rowerowych na Górze Miejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: ławki, stojaki rowerowe, parking, oznakowanie. Liderem
projektu jest Fundacja Sądecka.

2017 –
2018

Całkowita wartość projektu:
2 299 301,55 zł
Kwota dofinansowania:
1 197 936,10 zł (EFRR)

RPOWM
(2014–2020)

Przebudowa
i rozbudowa budynku SP im. Ks.
Prof. J. Tischnera
w Starym Sączu

Przebudowa obejmuje budowę nowej sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem, zapleczem sanitarnym oraz budowę 38 miejsc parkingowych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych. Projekt
będzie wykorzystany na cele edukacyjne i społeczne, udostępniany
bezpłatnie.

2017 –
2019

Całkowita wartość projektu:
7 168 229,84 zł
Kwota dofinansowania:
5 368 912,35 zł (EFRR)

RPOWM
(2014–2020)

Przebudowa
i rozbudowa budynku SP w Barcicach wraz
z infrastrukturą
techniczną

Projekt obejmuje rozbudowę Szkoły Podstawowej w Barcicach o 4
sale lekcyjne wraz z wyposażeniem oraz zapleczem socjalnym. Dzięki temu poprawie ulegną warunki kształcenia uczniów, polepszą się
również warunki bytowe kadry nauczycielskiej, pedagogicznej oraz
personelu administracyjnego i pomocniczego tej placówki.

2017 –
2019

Całkowita wartość projektu:
2 822 600,34 zł
Kwota dofinansowania:
1 470 292,46 zł (EFRR)

RPOWM
(2014–2020)

Trasa rowerowa EuroVelo 11 (Barcice
– Wielogłowy)

W ramach zadania wykonano odcinek trasy rowerowej EuroVelo 11
od Barcic do Nowego Sącza o długości około 15,3 km z kładką na Popradzie. Trasa EuroVelo 11 należy do grupy będącej główną osią międzynarodowych tras rowerowych. Na trasie w Barcicach powstało
Miejsce Obsługi Rowerzystów.

2017 –
2018

Całkowita wartość projektu:
10 018 386,00 zł
Kwota dofinansowania:
7 349 101,00 zł (EFRR)

Program Operacyjny Polska
Cyfrowa (2014–
2020)

Inter-aktywni
w Gminie Stary
Sącz

W ramach projektu odbędzie się 352 godzin szkoleń rozłożonych na
22 spotkania, których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych. Projekt skierowany jest do osób w wieku od 25 lat. Dla uczestników przewidziany jest catering, a nad całością czuwać będzie odpowiednio wykwalifikowana kadra.

2018 –
2019

Całkowita wartość projektu:
147 840,00 zł
Kwota dofinansowania:
147 840,00 zł (EFRR)

RPOWM
(2014–2020)

Rozbudowa DW
969 z budową
drogi gminnej
dojazdowej do
Strefy Aktywności Gospodarczej

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegająca na budowie ronda wraz z budową drogi gminnej. Ponadto
powstają systemy kanalizacji i odwodnienia oraz ścieżka rowerowa.
Planowane są także: budowa chodnika, sytemu odwodnienia powierzchniowego (rowy, przepusty), oświetlenie ronda, drogi gminnej oraz przejść dla pieszych.

2018 –
2020

Całkowita wartość projektu:
6 622 075,18 zł
Kwota dofinansowania:
4 966 556,38 zł (EFRR)

RPOWM
(2014–2020)

Hala sportoPrzebudowa obejmuje budowę nowej Sali gimnastycznej wraz
wa przy SP nr 1 z wyposażeniem, zapleczem sanitarnym oraz budowę 38 miejsc
w Starym Sączuj parkingowych, zagospodarowanie terenów zielonych. Dla części
projektowanej przewidziano nowe instalacje kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej i wody oraz oświetlenie zewnętrzne.

2017 –
2019

Całkowita wartość projektu:
7 168 229,84 zł
Kwota dofinansowania:
5 368 912,35 zł (EFRR)

KURIER
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FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI

Historia wyjątkowej orkiestry

Grająca pod patronatem Centrum Kultury i Sztuki im.
Ady Sari Orkiestra Miejska w Starym Sączu obchodzi
w tym roku jubileusz 100-lecia funkcjonowania. To jedna z najdłużej grających orkiestr w regionie. Jej bogata
tradycja na pewno warta jest monografii. Dziś Orkiestra
Miejska grająca pod batutą Georga Weissa liczy prawie
60 muzyków, odnosi sukcesy na konkursach i umila swoją muzyką życie starosądeczan nie tylko z okazji Nowego
Roku, ale również co kilka miesięcy regularnie koncertując. Nie wszyscy już dziś pamiętają, że w swoje stuletniej
historii Orkiestra miała lepsze i gorsze lata.
Niepodległa i muzyka na kolei
W rok po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu niepodległości grupa miłośników muzyki, skupionych w Związku Bratnia Pomoc Pracowników Kolejowych, powołała do
życia w Starym Sączu orkiestrę. Grupa spotykała się i koncertowała do wybuchu II wojny światowej. Tak pierwsze lata
funkcjonowania orkiestry opisuje w broszurce poświęconej
70-leciu orkiestry Marian Palmowski: W szybkim czasie zespół orkiestry dętej PKP opanował odpowiedni poziom gry
na instrumentach, wśród członków panowała wzorowa atmosfera i pełna konsolidacja oraz wzajemne zrozumienie.
Ta koleżeńska współpraca była utrwalana przez prezesa zespołu orkiestry Antoniego Borkowskiego i niezmordowanego dyrygenta Jerzego Malca, a także gospodarza orkiestry
Adama Kornakiewicza. Do czasu wybudowania i oddania
okazałego jak na te czasy budynku przez związek „Bratnia
Pomoc Kolejarzy” przy ul. Staszica – orkiestra prowadziła
regularnie pracę w ciasnej świetlicy kolejarzy, mieszczącej
się w parterowym budynku przy ulicy Kopernika w pobliżu
rynku („70-lecie Orkiestry Dętej PKP w Starym Sączu 1919–
1989”, oprac. M. Palmowski, Stary Sącz 1989, s. 9).
Wojna zatrzymała rozwój orkiestry. Okupację i pierwsze
po niej lata instrumenty przeczekały u jednego z muzyków,
Walentego Wajmana. W 1949 roku zarząd Związku Bratnia
Pomoc Kolejarzy reaktywował orkiestrę, a jej pierwszy występ przypadł na 1 maja 1950 roku. W ciągu następnych
lat często zmieniali się dyrygenci, a orkiestra miała kłopot,
aby skompletować pełny skład muzyków. Bywały okresy,
w których członków orkiestry rekrutowano np. z uzdolnionych muzycznie uczniów Technikum Kolejowego. Okazją do
występów dla nich były przeróżne akademie z okazji rocznic państwowych, ale także np. uroczystości związane
z 700-leciem Starego Sącza. W 1976 roku orkiestra wystąpiła w programie telewizyjnym „Bank 440”, w którym miasta rywalizowały ze sobą na żywo.
18 marzec – kwiecień 2019
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Orkiestra stawia na młodzież
Lata 80. to m.in. sukcesy orkiestry w konkursach w Nowym Sączu i Nowym Targu, gdzie zajmowała drugie miejsca. Po 1989 roku grupa muzyków przeszła pod opiekę
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu, zaś
później pod OSP. W 2000 roku podjęto decyzję o przekształceniu jej w orkiestrę młodzieżową i tak przez następne 14 lat starosądecką orkiestrą kierował Stanisław
Dąbrowski. Jej skład wyłonił się z uczniów starosądeckich
szkół, którym zapewniono liczne kursy muzyczne. Młody
skład zaczął koncertować nie tylko w Starym i Nowym Sączu, ale także na Słowacji, a w 2004 roku orkiestra wyjechała do Włoch, gdzie podczas prywatnej audiencji zagrała Janowi Pawłowi II z okazji imienin. Obok wyróżnień
na takich festiwalach jak Echo Trombity w Nowym Sączu,
starosądeczanie zdobyli brązowy medal na Festiwalu Helikońskim w węgierskim Keszthely.
Od 2014 roku orkiestra działa przy Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu i tworzy ją grupa
około sześćdziesięciu instrumentalistów. Jej dyrygentem
został Georg Weiss, który po latach spędzonych w Niemczech i Szwajcarii zamieszkał w Nowym Sączu. Pod jego
kierownictwem w ciągu tych kilku lat starosądeczanie
przygotowali rozległy repertuar, nabrali doświadczenia
i osiągnęli sporo sukcesów. Występowali z wieloma koncertami, uświetniali noworoczne gale w rodzinnym mieście. Z Rybnika przywieźli Grand Prix Festiwalu Złota Lira,
uznanie zdobyli w Pitesti w Rumunii i Dunakeshi na Węgrzech. W pamięci starosądeczan wciąż są dwa koncerty
sprzed roku: „Star Wars” i koncert poświęcony Adzie Sari.
Ostatnio Miejska Orkiestra Stary Sącz dała popis swoich
możliwości podczas koncertu „My, Małopolanie” w MCK
SOKÓŁ, a wsparli ją wokaliści: Irena Michalska (sopran),
Sebastian Iźwicki (tenor) i Karolina Talarczyk (sopran). (JB)
Redakcja Kuriera Starosądeckiego zwraca się do
Państwa z ogromną prośbą: napiszcie z nami wspólnie historię Orkiestry od jej kolejowych czasów do dzisiejszych. Czekamy na Wasze zdjęcia, wspomnienia
i inne archiwalia. Piszcie na adres: naczelny@kurier.
stary.sacz.pl lub przynieście je osobiście do budynku
Sokoła – Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu przy ul. Stefana Batorego 23. (red)

Orkiestra to gra zespołowa

3
Czym dla obecnego dyrygenta jest
orkiestra o 100-letniej historii?
Z Miejską Orkiestrą Stary Sącz
związany jestem od pięciu lat. Jest
to więc zaledwie mały ułamek czasu w bogatej historii Orkiestry, niemniej bardzo istotny. W tym krótkim
czasie staliśmy się jedną z najlepszych orkiestr dętych w Polsce.
Prowadzenie orkiestry nigdy nie
jest łatwe. Na początku mojej pracy zapytałem muzyków, czego ode
mnie oczekują. Powiedzieli, że chcą
być najlepszą orkiestrą w Polsce
i mam nadzieję, że to się spełni.
To nie jest żadna utopia. Muzycy
kształtują się głównie przez słuch,
a nasi muzycy bardzo lubią słuchać. Nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy stworzyć, to co stworzyliśmy w tak krótkim czasie i na takim
poziomie gdyby nie zaangażowanie
samych muzyków. Nasza orkiestra
skupia wokół siebie dużą grupę ludzi, dla których muzyka jest pasją,
radością oraz sposobem aktywnego zaangażowania się w życie społeczne. Nasi muzycy tworzą wspaniałą wspólnotę, w której zawsze
panuje przyjacielska atmosfera,
ale też chęć ciągłego doskonalenia
się, praca nad wspólnym dobrym
brzmieniem. Mamy też wiele osób,
które nas wspierają: od włodarzy
Starego Sącza po dyrekcję Szkoły
Muzycznej w Starym Sączu, z którą cały czas współpracujemy. Dzięki temu Orkiestra może pochwalić
się prestiżowymi sukcesami w kraju i za granicą.
Jak przebiegać będą uroczystości
rocznicowe?
Obchody rozpoczną się w piątek,
21 czerwca i będą trwały do niedzieli, 23 czerwca. W piątek odbędzie się
uroczysta gala w starosądeckim Sokole, na którą zapraszamy wszystkich obecnych i byłych muzyków oraz

FOT. TOMIKA

Georga Weissa – dyrygenta
Miejskiej Orkiestry Stary Sącz

naszych sympatyków. Spróbujemy
dokonać historycznego podsumowania tych stu lat z muzyką w tle. W sobotę na starosądeckim Rynku zaprezentują się zaprzyjaźnione orkiestry
z całej Polski i nie tylko, w tym m.in.
Miejska Orkiestra z Rybnika, Orkiestra Dęta z Łącka oraz węgierska
orkiestra dęta z Dunakeszi. Będzie
głośno, dostojnie i jednocześnie zabawnie. Natomiast w niedzielę odbędzie się uroczysta wspólna msza
święta z oprawą muzyczną jednej
z zaprzyjaźnionych orkiestr. W te dni
chcemy pokazać, że w Starym Sączu
jest Orkiestra, z której warto być dumnym i którą warto wesprzeć w każdej
formie, aby dać nam motywację do
grania na następne sto lat. Muzyka
jest przecież cudowna i dana nam
od Pana Boga. Muzycy dają z siebie
naprawdę dużo i chcą też przekonać
się, jaki jest odzew z drugiej strony.
Największa część naszych muzyków
ma swoje życie zawodowe i rodzinne,
ale znajduje zawsze czas na wspólne
próby i występy. To jest duży wysiłek
dla nas wszystkich.
Jakie Plany ma Miejska Orkiestra Stary Sącz na najbliższą
przyszłość?
Jestem osobą, która wyznacza
jedynie kierunek, ale zawsze razem z naszymi muzykami. Mamy
jeszcze bardzo dużo do zrobienia.
W tym roku otrzymaliśmy zaproszenia z Włoch, Francji, Rumunii i Li-
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twy. W tym roku jesienią oprócz już
zaplanowanych koncertów chcielibyśmy przygotować się do koncertu muzyki Mozarta. Mamy wspaniałego waltornistę – Zbigniewa Żuka
– wieloletniego solowego waltornisty Filharmonii Bremerhafen, który ostatnio zamieszkał w Starym
Sączu, a Mozart napisał koncerty prawie na wszystkie instrumenty oprócz trąbki, w tym również na
waltornię. Miejska Orkiestra Stary
Sącz współpracuje również ze znaną flecistką – profesor Urszulą Janik – solową flecistką Filharmonii
Narodowej i profesor Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, która również zgodziła się na zagranie
koncertu Mozarta w starosądeckim
Sokole.
W ten sposób chciałbym pokazać muzykom coś nowego i jednocześnie wymagającego, aby utwierdzić ich, że warto jest słuchać tego,
co się gra. Warto się wysilić, dać
z siebie wszystko. Wieczorem, po
próbach i koncertach wszyscy jesteśmy zmęczeni, ale zadowoleni, że poszliśmy dalej, że się cały
czas rozwijamy. Żeby osiągnąć zamierzone efekty, trzeba cały czas
ćwiczyć. W życiu warto zawsze do
czegoś dążyć. Musi to być jednak
wspólna, systematyczna praca, bo
muzyka to gra zespołowa. Jestem
bardzo dumny z tego, jak obecnie
gra Miejska Orkiestra Stary Sącz.
(WW)
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Informacja Turystyczna w tym roku
przy placu Świętej Kingi

W związku z rozbudową Galerii pod
Piątką przy ul. Rynek 5, gdzie mieściła się również Informacja Turystyczna, od 19 marca IT została
przeniesiona – na czas budowy –
na ulicę plac Świętej Kingi 2.

Nowa siedziba Informacji Turystycznej znajduje się obecnie w nowo
wyremontowanym budynku przedwojennej Poczty Polskiej, zaledwie
50 metrów od głównego wejścia do
Klasztoru. – Jesteśmy przygotowani na tegoroczny sezon turystyczny, który w tym roku rozpoczynamy
pierwszego maja. Z roku na rok notujemy coraz większą ilość turystów,
w tym również zagranicznych, zainteresowanych zwiedzaniem Grodu
świętej Kingi. W zeszłym roku Informację Turystyczną w Starym Sączu
odwiedziło 4 244 osób. Najwięcej
zapytań mamy tradycyjnie o to, „co

FOT. MARCIN MARCZYK
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można zobaczyć w Starym Sączu”
oraz o atrakcje turystyczne całej Doliny Popradu. Oprócz fachowej informacji turyści mogą u nas także
nabyć mapy, przewodniki oraz wykonywane przez starosądeckich artystów pamiątki – podkreśla Marcin
Marczyk z Centrum Kultury i Sztuki
im. Ady Sari. Informacja turystyczna otwarta jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9 00–1700,
a od maja do września dodatkowo
w każdą sobotę i niedzielę w godz.
10 00–14 00. Wszystkich, a zwłaszcza
turystów, serdecznie zapraszamy!
(red).

A to ciekawe...

Powstała nowa aplikacja turystyczna pomagająca w odkrywaniu miast
partnerskich Starego Sącza i Lewoczy oraz polsko-słowackiego pogranicza. Apka „Stary Sącz i Lewocza szlakiem tajemnic” jest
wyposażona w bogatą bazę miejsc,
tras i atrakcji turystycznych, cztery
gry miejskie – dwie dla Lewoczy i dwie
dla Starego Sącza, planer, audioprzewodnik, bazę najważniejszych wydarzeń, informacje
o regionie i mapy. Trzy wersje językowe: polska, sło-
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wacka i angielska. Można ją pobrać za darmo
w sklepach Apple i Google.
Aplikacja powstała w ramach mikroprojektu pn. Odkrywanie zatartych
śladów historii – po Starym Sączu
i Lewoczy szlakiem tajemnic, współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska –
Słowacja 2014–2020. (RKA)

FOT. UMIG

Nowa aplikacja turystyczna o Starym
Sączu i Lewoczy

W niedzielę, 19 maja br. o godz.
1800, z inicjatywy Centrum Kultury
i Sztuki im. Ady Sari w starosądeckim Sokole odbędzie się uroczysta
gala połączona z wynikami rankingu Genialni-Lokalni-Globalni im. Danuty Szaflarskiej.
Tegorocznymi laureatami wybranymi
przez kapitułę zostali: Joanna Kulig,
Weronika Gogola, Antoniusz Dietzius,
Jakub Polaczyk, Monika Sznajderman, Wojciech Knapik, Filip Pławiak,
Izabela Szafrańska, Georg Weiss, Antoni Malczak. Szczegółowy ranking
Kapituły owiany jest jeszcze tajemnicą. Wyróżnionych troje laureatów
otrzyma statuetki zaprojektowane
i wykonane osobiście przez córki p.
Danuty Szafrańskiej. Wiemy jednak
już, kto otrzyma nagrodę publiczności. Najwięcej głosów internautów
(1963) otrzymał Antoniusz Dietzius
– aktor, wokalista i reżyser spektakli
muzycznych. Gala będzie miała wyjątkową oprawę muzyczną – na scenie
zaprezentuje się znakomity kwintet
jazzowy Zawartko/Pasecki. Galę poprowadzi niezrównana Lidia Jazgar.

– Intencją organizatorów jest, aby
gala była świętem artystów, twórców
oraz pracowników i działaczy kultury Ziemi Sądeckiej. Kultura stanowi
ważną sferę działalności człowieka,
wzbogaca osobowość, rozwija wrażliwość, daje szansę na rozwijanie pasji. 29 maja obchodzony jest Dzień
Animatora Kultury i chciałbym w ten
sposób wyrazić wdzięczność tym,
którzy na co dzień pracują i działają,
często społecznie, w obszarze kultury i szczególnie te osoby zaprosić na
Galę, która na pewno będzie wyjątkowym wydarzeniem, na którym nikt
nie będzie się nudzić – podkreśla
Ryszard Kruk, członek Kapituły i jeden z pomysłodawców rankingu. Pojęcie „animator kultury” pojawiło się
we Francji już w latach 40. XX wieku.
Jan Paweł II mawiał, że ludzie kultury stoją na straży najbardziej autentycznego dziedzictwa ludzkości i tworzą przyszłość narodów. W ich rękach
znajduje się cywilizacja.
Bilety na galę w ograniczonej ilości
są również do nabycia dla Czytelników
Kuriera Starosądeckiego w Informacji
Turystycznej lub na ekobilet.pl. (red)

A to ciekawe...

Forum Polska–Węgry
Na dwa dni (18–19 maja) Stary Sącz
stanie się miejscem debaty o przyszłości i zacieśnianiu relacji polsko-węgierskich. W Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym
Sączu pojawią ważne postaci polskiej i węgierskiej polityki i biznesu, przedstawiciele władz lokalnych
oraz organizacji pozarządowych. Wydarzeniu patronuje marszałek sejmu Marek
Kuchciński.
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W 2020 roku planowane jest zakończenie inwestycji w Starym
Sączu, Rynek 5, w skład której
będzie wchodzić nowoczesna galeria sztuki (głównie współczesnej
i nowoczesnej).
Galeria ma skupiać życie artystyczne miasta i regionu, ale poprzez swoją działalność i jakość
realizowanych wystaw ma ambicje oddziaływać znacznie szerzej.
Sztuka prezentowana w galerii ma
pobudzać wrażliwość artystyczną, inspirować do myślenia i dialogu o sztuce, życiu i różnorodnych
problemach nurtujących współczesnego człowieka. Nazwa galerii powinna być słowem/zestawem
słów zaczerpniętych z języka polskiego. Dobrze, jeśli będzie budzić
pozytywne i kojarzące się z kreatywną działalnością, chętnie wieloznaczne skojarzenia. Galeria dysponować będzie kilkuset metrami
kwadratowymi powierzchni wystawienniczej, głównie pod powierzchnią ziemi. Nagrodę za nazwę w wysokości 200 zł funduje Centrum
Kultury i Sztuki im. Ady Sari. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie fajnelogo.pl (red)

Polska jako lider inicjatywy Trójmorza jest szczególnie zainteresowana budowaniem silnej pozycji państw
regionu. Dlatego organizowane przez Instytut
Studiów Wschodnich Forum Polska–Węgry
odbywa się pod hasłem „W trosce o poprawę jakości życia w Europie Środkowej”. Inicjatywa Forum Polska–Węgry
jest odpowiedzią na zapotrzebowanie
w zakresie tworzenia przestrzeni spotkania międzynarodowego środowiska
liderów państw regionu, których celem
jest intensyfikacja inwestycji, przyciąganie biznesu, a także wspieranie działalności
badawczo-naukowej i wymiany kulturowej w Europie Środkowej. (red)

FOT. FORUM EKONOMICZNE

FOT. MATERIAŁY KAPITUŁY GLG

WIZUALIZACJA: 55 architekci

Wymyśl nazwę dla
Galerii Sztuki!
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SPORT

Bezkonkurencyjna „Dwójka”
Małopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt, które były finałami wojewódzkimi zawodów ogólnopolskich należały do dziewczyn ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu.

22 marzec – kwiecień 2019

FOT. UMIG

Podopieczne Janusza
Pasiuta wygrały w Krakowie wszystkie cztery
mecze, oddając rywalkom tylko jednego seta
i awansowały do finałów ogólnopolskich. –
Ostatni taki sukces w
kategorii szkól podstawowych mieliśmy w latach 70. ubiegłego wieku – mówi trener Janusz
Pasiut. SP nr 2 reprezentowały
Katarzyna
Dutka, Oliwia Majerska,
Katarzyna Pierzga, Gabriela Orłowska, Julia
Bober, Zuzanna Król,
Maja Kruczek, Laura
Bołoz, Kinga Wańczyk,
Amelia Wokacz, Martyna Jawor, Zuzanna
Obrzud, Amelia Tokarczyk i Joanna Wójcik.
Gratulujemy! (red)

KURIER

FOT. TOMIKA

9. Festiwal Podróży i Przygody

KURIER
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