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Słowem naczelnego

nA WsTĘPiE

Liczba, która cieszy

W numerze m.in.

Sancta Piva

Trwa wyburzanie starosądeckiego gościńca, słynnej Przystani – przedwojennej 
restauracji i hotelu. Nowy właściciel zamierza podążyć śladem dawnej tradycji i wy-
budować tam rzemieślniczy browar z miejscem do degustacji.

Miejsce to na pewno jest wyjątkowe. Umiejscowione bezpośrednio przy szlaku ro-
werowym prowadzącym do innej Przystani, bo Rowerowej było świadkiem zarówno 
tragedii, jak i hucznych zabaw. Starosądeczanie mawiają, że to miejsce nawiedzone. 

W otulinie popradzkiej rzeki, w zaciszu lasu i na historycznym szlaku handlowym 
starosądecka Przystań gościła niebanalnych ludzi. Miejsce to upodobał sobie mię-
dzy innymi sam generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski, pierwszy ułan Rzeczpo-
spolitej, znany z temperamentu i miłości do kobiet. Ten sam, który w ramach zakła-
du konno wjeżdżał po schodach na pierwsze piętro hotelu Bristol i uznawany jest 
za najbarwniejszą postać polskiego dwudziestolecia międzywojennego. Bolesław 
Wieniawa-Długoszowski podczas swoich krótkich acz licznych wizyt musiał próbo-
wać lokalnego piwa, zwłaszcza że tradycje piwowarskie na Sądecczyźnie sięgają 
zamierzchłej przeszłości; jego zagłębiem był Grybów, gdzie znajdowało się aż sześć 
znakomitych piwiarni nagradzanych wielokrotnie złotymi medalami na wystawach 
m.in. w Wiedniu. Nasze rodzime piwo było tak cenione, że prawdą musi być, jak 
zapisano to w szacownych kronikach, że Konrad, proboszcz wrocławski, zrzekł się 
arcybiskupstwa salzburskiego na wieść o tamtejszej nieznajomości piwa pszenne-
go. Znana jest też inna opowieść, związana z papieżem Klemensem VIII, który, jako 
nuncjusz w Polsce, przywykł do piwa wareckiego tak bardzo, że później trawiony 
gorączką w obłożnej chorobie wzdychał: „Piva di Varca", zaś będący obok kardyna-
łowie, rozumiejąc, że chodzi o nieznaną im świętą, włączyli do litanii westchnienie: 
„Sancta Piva, ora pro nobis". Oby ta tradycja powróciła w jak najlepszej formule.

Wojciech Waliszewski
red. naczelny Kuriera Starosądeckiego
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15., 16. i 17. sesja Rady Miejskiej 

Prorozwojowy budżet na rok 2020 
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budżetowa. Rada Miejska w starym 
sączu przyjęła jednogłośnie przedsta-
wiony przez burmistrza Jacka Lelka 
projekt budżetu na rok 2020. Rekor-
dowy budżet jest pokłosiem rozpo-
czętych już inwestycji, przygotowa-
nych wcześniej od strony formalnej 
i dokumentacyjnej.

Tak jest w przypadku największego 
w historii Starego Sącza przedsięwzię-
cia, czyli rozbudowy sieci kanalizacji,  
a także budowy ścieżki spacerowej na 
Miejskiej Górze czy remontu i rozbudo-
wy kamienicy, w której mieściła się Gale-
ria Pod Piątką i informacja turystyczna. 
W 2016 roku wydatków inwestycyjnych 
było znacznie mniej niż w roku 2019 czy 
niż będzie w 2020, ale za to około mi-
lion złotych wydano właśnie na doku-
mentacje projektowe. Teraz zbieramy 
tego owoce. – Dziś, po przeanalizowa-
niu ponad dwudziestu projektów, któ-
re wtedy przygotowywano, okazało się, 
że tylko dwa nie doczekały się jeszcze 
realizacji – podkreślał burmistrz Jacek 
Lelek.  – W budżecie na 2020 rok zno-
wu zabezpieczyliśmy środki na przygo-
towanie kolejnych inwestycji. W 2020 
roku budżet Starego Sącza wyniesie 

160 mln zł wydatków, w tym 52 mln na 
inwestycje. Wyzwań nie zabraknie, ale 
jestem optymistą, bo to nie tylko bu-
dżet rekordowy, ale przede wszystkim 
inwestycyjny, obliczony na rozwój, nie 
na trwanie. Budżet będzie żył i będzie 
się zmieniał. Chciałbym podziękować 
pani skarbnik za projekt budżetu. Dzię-
kuję też radzie. To jednomyślne głoso-
wanie nie oznacza, że mamy jednako-
we wizje. Potrafimy się jednak wznieść 
ponad to, co nas dzieli w sprawach na-
prawdę ważnych. Osobiście biorę odpo-
wiedzialność za przygotowanie i reali-
zację tego budżetu. Dziękuję, że macie 
Państwo odwagę go wesprzeć, robimy 
to wspólnie dla mieszkańców. 

Nieco wcześniej rada miejska przyję-
ła projekt uchwały w sprawie dopłat do 
taryf za wodę i ścieki dla mieszkańców 
korzystających z sieci Sądeckich Wo-
dociągów. W wyniku tej decyzji Gmina 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 
dopłacać będzie 1,47 zł brutto (1,36 zł 
netto) do każdego metra sześcienne-
go dostarczonej wody i 0,43 zł brutto 
(0,40 zł netto) do opłaty abonamento-
wej na odbiorcę korzystającego z urzą-
dzeń wodociągowych. Z kolei dopłaty 
do taryfy dla zbiorowego odprowadza-
nia ścieków dopłaty wynosić będą 1,78 
zł brutto (1,65 zł netto) do każdego ode-
branego metra sześciennego ścieków 
i 0,79 zł brutto (0,73 zł netto) do opła-
ty abonamentowej. Pod koniec paź-
dziernika rada przyjęła uchwałę w spra-

wie wzrostu podatków. Podatki wzrosły 
„groszowo” (np: o 2 gr za metr miesz-
kalnej powierzchni użytkowej) i nadal 
dalekie są od maksymalnych stawek 
ustawowych. Niemniej na wpływy do 
budżetu wpłynie to pozytywnie.  Miesz-
kańcy tego mocno nie odczują, ale wy-
sokość podatków ma wpływ na poziom 
wyliczonej części wyrównawczej sub-
wencji ogólnej, która jest przecież wy-
datkowana później na wiele zadań po-
trzebnych mieszkańcom. 

Radni starosądeccy podjęli w ostat-
nim czasie również uchwałę związaną 
z przygotowaniem się do uporządko-
wania reklam, tablic i banerów rekla-
mowych nie tylko w Starym Sączu, ale 
w całej gminie. Oznacza to koniec re-
klamowego chaosu; zanim jednak kon-
kretne przepisy wejdą w życie, odbędą 
się konsultacje z mieszkańcami i bizne-
sem. Stary Sącz został niedawno wpisa-
ny na prestiżową listę Pomników Histo-
rii, nagrodzono go za ład przestrzenny 
i dbałość o przestrzeń publiczną. Ta-
kie działania już kiedyś były podjęte i to 
z sukcesem w ramach projektu Stary 
Sącz i Lewocza – miasteczka z klima-
tem, kiedy to w rynku pojawiły się stylo-
we szyldy. Nowa uchwała określa zasa-
dy i warunki sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic i urządzeń reklamo-
wych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, stan-
dardy jakościowe oraz rodzaje mate-
riałów budowlanych, z jakich mogą być 
wykonane.  (RKA) 

RAdA MiEJskA W sTARyM sączu
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Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy 
dla OSP Moszczenica Wyżna 

Foto flash – realizowane inwestycje

Profesjonalne, w pełni wyposażone IVECO jest już na stanie moszczenickiej 
OSP. To było prawdziwe święto dla całej Moszczency Wyżnej.       

Uroczystego przyjęcia samochodu dokonali burmistrz 
Starego Sącza Jacek Lelek; starszy brygadier Piotr Konar; 
były zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkie-
go PSP, a dziś doradca marszałka, starszy brygadier Wal-
demar Kuźma Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu; 
zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki; radny Sejmiku Wo-
jewództwa Małopolskiego Stanisław Pasoń, prezes Ban-
ku Spółdzielczego w Starym Sączu Wojciech Kulak i oczy-
wiście cała strażacka brać OSP z prezesem Stanisławem 
Mardułą na czele. To było święto dla całej Moszczenicy Wy-
żnej – wystarczyło popatrzeć na młodzieżowe drużyny po-
żarnicze i na całe rodziny, które przyszły oglądać nowocze-
sną jednostkę bojową.

Samochód zakupiono dzięki zaangażowaniu i wspar-
ciu wielu instytucji i osób, w tym samych strażaków z OSP 
Moszczenica Wyżna, którzy na zakup auta przekazali  środ-

ki własne w wysokości 
50 tys. zł. Samochód kosztował 759 894 zł. Montaż finan-
sowy wyglądał następująco: Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej – 209 970,71 zł, Gmina 
Stary Sącz – 200 000 zł, Krajowy System Ratowniczo-Ga-
śniczy 150 000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej – 99 986,65 zł, Urząd Marszał-
kowski Województwa Małopolskiego – 50 000 zł.

– Bardzo się cieszę, że Gmina mogła wesprzeć ten za-
kup – zaznacza burmistrz Jacek Lelek.  – To kolejny po 
Starym Sączu i Gołkowicach w ostatnich latach nowy sa-
mochód dla naszych straży, które są coraz bardziej profe-
sjonalne, nie tylko przez coraz lepszy sprzęt, ale i wyszko-
lenie. Serdecznie gratuluję.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Ma-
łopolskiego. (red)

Centrum Kultury i Sztuki  w Starym Saczu, Rynek 5

Biblioteka w Przysietnicy
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Zmieniamy miasto 
na lepsze 
W Kielcach wyróżniono miasta 
dbające o zasadę zrównoważonego 
rozwoju w gospodarowaniu 
przestrzenią. Stary Sącz 
nagrodzono za mądre, kreatywne 
i innowacyjne wykorzystanie 
walorów naturalnych i kulturowych 
miasta, w sposób rzadko 
charakteryzujący miasta małe. 
Za wizję rozwoju przestrzennego 
i jej realizację akceptowaną przez 
mieszkańców i turystów.

– Miło jest być docenianym – ko-
mentuje burmistrz Jacek Lelek. – 
To nie jest wyróżnienie tylko dla 
obecnych władz Starego Sącza, ale 
przede wszystkim dla pokoleń osób, 
które nim zarządzały wcześniej. To 
dzięki nim możemy cieszyć się prze-
strzenią, która jest wizytówką mia-
sta. My dzisiaj wcielamy w życie w 
obszarze planowania przestrzenne-
go pewną wizję, która w największym 
skrócie sprowadza się do łączenia 
przeszłości z teraźniejszością. (red)

Burmistrz Starego Sącza Jacek 
Lelek i Prezydent Miasta Nowe-
go Sącza Ludomir Handzel zawarli 
porozumienie o współpracy w za-
kresie transportu publicznego na 
lata 2020 – 2023.
 

– Współpraca została podtrzy-
mana i mieszkańcy Starego Sącza 
i całej gminy będą mieli zapewnio-
ny transport nowoczesnym taborem 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nikacyjnego Nowy Sącz, także z wy-
korzystaniem starosądeckiego dwor-
ca Park & Ride – podkreśla burmistrz 
Jacek Lelek.

Zakup nowoczesnych niskoemisyj-
nych autobusów, budowa Park & Ride 
i nowego dworca w Nowym Sączu 
przy ul. Kolejowej były możliwe dzię-
ki wspólnemu projektowi Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 
w Nowym Sączu i Gminy Stary Sącz. 
Dofinansowanie unijne pozwoliło 
przewoźnikowi z Nowego Sącza kupić 
30 nowych autobusów i 2 elektryczne 
ze stacją ładowania, z których korzy-
sta kilka gmin w aglomeracji sądec-
kiej. Ponadto przebudowany został 
dworzec MPK w Nowym Sączu i wybu-
dowany nasz parking Park & Ride.

Cały projekt pochłonął ponad 60 
mln złotych, a unijna dotacja to około 
80% całej kwoty. 

Projekt pn. „Rozbudowa niskoemi-
syjnego systemu transportu publicz-
nego aglomeracji sądeckiej” z dzia-
łania 4.5 Niskoemisyjny transport 
miejski realizuje Miejskie Przedsię-
biorstwo Komunikacyjne w Nowym 
Sączu. Gmina Stary Sącz jest partne-
rem projektu. (red) 

Nową placówkę oglądali gminny rajcy. Dzienny Dom Se-
niora prowadzi Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu". 

 W chwili obecnej z oferty korzysta 14 osób. Mogłoby 
o wiele więcej, dlatego zachęcamy do kontaktu pod nume-
rem telefonu 18 547 66 80. Dzienny Dom Seniora znajduje 
się w wyremontowanym budynku, zajmowanym daw-
niej przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, 
u zbiegu ulic Daszyńskiego i Kopernika. Gmina 
Stary Sącz odkupiła budynek od Starostwa 
Powiatowego w Nowym Sączu. Wszystkie za-
jęcia dla seniorów odbywają się pod opieką 
doświadczonych specjalistów, a żeby z nich 
skorzystać, trzeba być mieszkańcem gminy 
Stary Sacz

– O przyjęciu decyduje szereg kryteriów, 
dlatego zachęcamy do kontaktu. Są jeszcze 
wolne miejsca, pracownicy pomogą wypełnić 
wniosek – zachęca prezes LGD Brama Beskidu 
Wioletta Derymacka. – Zajęcia są częściowo od-
płatne, ale Dom Seniora oferuje opiekę w ciągu dnia, 
posiłki, zajęcia ruchowe, zajęcia kulturalno-oświatowe, tera-
pię zajęciową grupową i indywidualną i spędzanie czasu wol-

nego wspólne z innymi osobami starszymi.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, współfinansowany jest przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowa-

ny w ramach IX Osi Priorytetowej: Region spójny spo-
łecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowot-

ne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz 
interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu B 
– Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności 
placówek zapewniających dzienną opiekę 
i aktywizację osób niesamodzielnych. Cał-
kowita wartość projektu: 2 836 821,40 
zł przy wkładzie własnym 217 000,00 zł 
i dofinansowaniu ze środków Unii Europej-

skiej oraz budżetu państwa w wysokości  
2 619 821,40 zł. Liderem projektu jest Stowa-

rzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beski-
du z siedzibą: Mostki 86, 33-340 Stary Sącz. Pro-

jekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo z siedzibą: Ry-
nek 5, 33-340 Stary Sącz. (red)

MPK Nowy Sącz bez zmian
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Dzienny Dom Seniora w Starym Sączu już działa

listopad – grudzień  2019 5KURIER



 „O finansach…. w bibliotece” – to projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego dający szanse dorosłym użytkownikom bibliotek na skorzystanie z edu-
kacji z zakresu finansów osobistych. Projekt realizowany jest z Narodowym Ban-
kiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. W tym roku odbyła się 
6. edycja programu, w której po raz pierwszy wzięła udział filia w Barcicach.

Projekt został skonstruowany z myślą o osobach starszych i składał się z dziesię-
ciu modułów tematycznych dotyczących osobistych finansów. Oprócz przekazywania 
wiedzy ekonomicznej twórcy projektu starali się także pokazać, jakie możliwości daje 
współczesna technologia i jak w bezpieczny sposób można z niej korzystać m.in. ro-
biąc zakupy online czy wybierając ofertę ubezpieczeniową.

W projekcie brało udział 21 osób, które mogły dowiedzieć się więcej m.in. o zara-
bianiu na emeryturze, o dziedziczeniu, ubezpieczeniach czy płatnościach bezgotów-
kowych. Zajęcia realizowane były na specjalnie przygotowanej w tym celu platformie 
internetowej. Każdy z uczestników posiadał przypisany do swojego konta login, któ-
ry umożliwiał mu dostęp do wszystkich materiałów z zakresu finansów. Poszczegól-
ne moduły, oprócz szczegółowej wiedzy, oferowały urozmaicenia w postaci filmów 
instruktażowych, linków czy praktycznych zadań do rozwiązania. Wszystkie moduły 
kończyły się krótkim testem podsumowującym rozdział.

Uczestnicy projektu zostali podzieleni na dwie grupy, zarówno pierwsza, jak i druga 
grupa miały do zrealizowania pięć modułów. W ramach projektu, który trwał od wrze-
śnia do grudnia zostało zrealizowanych dziesięć spotkań, prócz zajęć z trenerami od-
były się trzy webinaria z ekspertami z zakresu finansów.

Na zakończenie kursu każdy z uczestników otrzymał „Miniporadnik dotyczący za-
rządzania finansami osobistymi”, pendrive oraz skromny upominek od trenerów. (red) 

O finansach w biblioteceNowa szefowa
Od 1 października Powiatową 
i Miejsko-Gminną Biblioteką 
Publiczną w Starym Sączu rządzi 
Monika Jackowicz-Nowak. Zastąpiła 
Marię Sosin, która po 51 latach pracy 
w zawodzie bibliotekarza przeszła 
na emeryturę. Nowa pani dyrektor 
pracuje w zawodzie bibliotekarza od 
1994 roku, a pięć lat temu została 
zastępcą dyrektora starosądeckiej 
biblioteki.

M o n i k a 
Jackowicz -
-Nowak bra-
ła udział 
w pracach 
związanych 
z budową fi-
lii biblioteki 
w Gołkowi-
cach i obec-

nej siedziby biblioteki przy ul. Mickiewi-
cza. Podejmuje różnorodne działania 
służące promocji bibliotek i zawodu bi-
bliotekarza poprzez uczestnictwo w ogól-
nopolskich programach na rzecz rozwoju 
bibliotek oraz akcjach o zasięgu ogólno-
polskim: „Cała Polska czyta dzieciom”, 
„Tydzień Bibliotek”, „Narodowe Czyta-
nie”, „Międzynarodowa Galicyjska Jesień 
Literacka”, „Z Książką na Walizkach”, 
które organizowane są na terenie całe-
go powiatu nowosądeckiego. Pracując 
w wypożyczalni dla dorosłych prowadzi-
ła Dyskusyjny Klub Książki dla czytelni-
ków dorosłych. Współpracuje z wieloma 
instytucjami i stowarzyszeniami, wycho-
dząc naprzeciw ich oczekiwaniom. Dzię-
ki jej zaangażowaniu powstało przy sta-
rosądeckiej bibliotece stowarzyszenie 
„Amici Hungariae”, stawiające sobie za 
cel umacnianie tradycyjnej przyjaźni pol-
sko-węgierskiej i promocję kultury i hi-
storii węgierskiej w naszym regionie. 
(RKA)

A to ciekawe...

Nowa atrakcja historyczna w 
Mostkach
W Mostkach odkopano kolejny ka-
wałek historii. Pasjonaci ze Stowa-
rzyszenia Historyczno-Eksploracyj-
nego Sądecczyzny odnaleźli schron z 
okresu II wojny światowej i przysto-
sowali go do zwiedzania. Symbolicz-
nego otwarcia dokonał burmistrz Jacek 
Lelek.

Znalezisko to niemiecki schron bojowy typu RING-
STAND 58C. Obiekt jest częścią większego kompleksu 

bunkrów, które zostały zbudowane w czasie II wojny świa-
towej. Na podobny natrafiono w zeszłym roku w Barci-

cach. Został wtedy odkopany i przystosowany do 
zwiedzania przez członków Stowarzyszenia 

Historyczno-Eksploracyjnego Sądecczy-
zny oraz Towarzystwa Historycznego Mi-
łośników Barcic. Schron w Mostkach był 
fragmentem linii umocnień, które miały 
pomóc Wehrmachtowi bronić się przed 

Sowietami. Do jego budowy w latach 
1944 – 45 Niemcy zmuszali siłą ludność 

polską – przeważnie jedną osobę z każdej 
rodziny. Odkopanie bunkra ma na celu przede 

wszystkim zapoznanie mieszkańców z historią naszego 
regionu. Zwiedzanie schronu jest bezpłatne. (red) 
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Dla Niepodległej 
– czerpać siłę do codziennej pracy 
z ofiary przodków 

Mieszkańcy Starego Sącza uczcili 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Uroczystości rozpoczęły pochód spod kina „Sokół”, wciągnięcie flagi państwo-
wej na maszt, Msza Święta i Apel Poległych.

U r o -
cz y s to -
ści rocz-
n i c o w e 

rozpoczę-
ły się naj-

pierw w Goł-
k o w i c a c h , 

gdzie Rada Woje-
wódzka NSZZ "Solidarność" Rolników 
Indywidualnych Województwa Mało-
polskiego przy współpracy z parafią 
i Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II 
w Gołkowicach zorganizowały uroczy-
stości patriotyczne. Burmistrz Jacek 
Lelek wraz z wiceburmistrzem Kazimie-
rzem Gizickim wzięli udział we mszy 
świętej i złożyli hołd ofiarom faszyzmu 
i komunizmu.

Gminne obchody Święta Niepodle-
głości rozpoczęły się pod kinem Sokół, 
by zakończyć popołudniowym patrio-
tycznym śpiewaniem w Sokole.

Pod obeliskami na nowym cmenta-
rzu wieńce i wiązanki kwiatów złożyli: 
Burmistrz Jacek Lelek, jego zastępca 
Kazimierz Gizicki i wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Sławomir Szczepaniak, 
a także delegacje: Karpacki Oddział 
Straży Granicznej, Zarząd Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Sta-
rym Sączu, Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych Gniazdo, 
Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna w Starym Sączu, Za-

rząd Miejsko-Gminnego PSL, Ochot-
nicze Hufce Pracy Oddział Stary Sącz, 
Liceum Ogólnokształcące im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Sta-
rym Sączu, Szkoła Podstawowa nr 1 
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Sta-
rym Sączu i harcerze, Szkoła Podsta-
wowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego 
w Starym Sączu, Niepubliczna Szko-
ła Podstawowa w Starym Sączu, Szkoła 
Podstawowa im. Franciszka Świeboc-
kiego w Barcicach, Szkoła Podstawo-
wa im. św. Kingi w Popowicach, Szkoła 
Podstawowa im. I Pułku Strzelców Pod-
halańskich Armii Krajowej w Gaboniu, 
Fundacja Będzie Dobrze, Towarzystwo 
Miłośników Starego Sącza oraz Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku w Starym Sączu.

– Ojczyzna jest wielką wartością, 
dla której warto poświęcić życie i cier-
pieć – chociaż jest to niezwykle trud-
ne – powiedział burmistrz Jacek Lelek. 
– Dzisiaj zgromadziliśmy się na sta-
rosądeckim cmentarzu, żeby oddać 
hołd tym, którzy oddali za nią życie. 
Jesteśmy tu po to, aby z ich ofiary i ży-
cia czerpać siłę do naszej codziennej 
pracy dla Ojczyzny. Niezwykle ważne 
jest, abyśmy wszyscy razem służyli na-
szej Ojczyźnie. (…) Życzmy sobie, aby-
śmy mieli tę mądrość, rozwagę, ser-
ce, szczodrą miłość, zaangażowanie 
i gest, żeby dla naszej Ojczyzny tego 

nie szczędzić. Niech Bóg błogo-
sławi wolnej Polsce.

W patriotycznej manifestacji uczest-
niczyli mieszkańcy miasta i gminy, wła-
dze samorządowe, duchowieństwo, 
członkowie organizacji społecznych 
i politycznych, druhowie OSP, nauczy-
ciele i młodzież szkolna. Nie zawie-
dli, jak zwykle, harcerze, którzy licznie 
wzięli udział w obchodach i dostąpili 
zaszczytu opieki nad flagą narodową. 
Harcerski poczet sztandarowy wcią-
gnął flagę państwowa na maszt. Póź-
niej odbyło się „Patriotyczne Śpiewa-
nie” – uroczyste, wielopokoleniowe 
odśpiewanie pieśni i piosenek patrio-
tycznych. Wydarzenie to po raz kolejny 
zostało zorganizowane przez Centrum 
Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym 
Sączu, a w rolę konferansjera wcielił 
się burmistrz Jacek Lelek. Na scenie 
rządził Chór Gospel i Muzyki Rozryw-
kowej pod kierunkiem Moniki Rębilas. 
(RKA) 
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A to ciekawe...

Najpiękniejszy Stroik 
Bożonarodzeniowy
10 grudnia br. w bibliotece w Gołkowi-
cach miało miejsce rozstrzygnięcie 
konkursu na Najpiękniejszy Stroik 
Bożonarodzeniowy.

Prace organizacyjne związane z 
tym wydarzeniem rozpoczęły się już 
dużo wcześniej. W konkursie wzięły 
udział osoby z Gołkowic i najbliższych 
okolic. Uczestnicy konkursu to dzieci i ro-
dzice wspólnie przygotowujący prace. Tech-
nika wykonania była dowolna. Zaskakująca jest 
różnorodność prac i wysoki poziom estetyczny zgłoszo-

nych stroików. Do oceny powołano trzyosobowe jury, 
które miało trudne zadanie do wykonania. Podczas 
oceny 26 prac konkursowych przyznawano punkty za: 

estetykę wykonania, pomysłowość oraz wykorzysta-
nie naturalnych materiałów (czy stroik jest 

ekologiczny).
Po zsumowaniu wszystkich punktów 
jury przyznało dwie pierwsze nagrody, 
drugie i trzecie miejsce oraz cztery wy-
różnienia. Pozostałe osoby otrzymały 
nagrody za udział. Wszystkie dzieci do-

stały dyplomy pamiątkowe, a rodzicom 
pomagającm dzieciom w przygotowaniu 

stroików wręczono słodki upominek. Gra-
tulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy 

naszych czytelników do obejrzenia wystawy z praca-
mi konkursowymi. (red) 
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Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stary Sączu obchodziło 6 listopada 2019 71-lecie ist-
nienia szkoły. Święto szkoły to doskonała okazja do złożenia ślubowania przez pierwszoklasistów. Uroczystość 
odbyła się w nowej hali sportowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się burmistrz Starego Sącza Jacek Le-
lek, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Pasoń, członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego 
Edward Ciągło, a także dyrektorzy starosądeckich szkół oraz Międzyszkolnego Internatu.   

Obchody święta szkoły roz-
poczęły się tradycyjnie 

mszą św. w kościele pa-
rafialnym pw. św. Elżbie-
ty. Mszy św. przewodni-
czyli ks. proboszcz Marek 
Tabor i ks. Dariusz Król. 
Część oficjalna to przede 

wszystkim ślubowanie na 
sztandar szkoły i deklaracja 

przynależności do Liceum. 
W tym roku ślubowanie złożyło 

170 uczniów, którzy uczą się w sze-
ściu klasach pierwszych. Kolejnym punktem progra-
mu było przekazanie władzy przez ustępujący Samo-
rząd Szkolny – nowo wybranemu z Oliwią Tokarczyk 
na czele, która od teraz będzie dzierżyć uczniowską 
władzę w szkole. Równie uroczystą chwilą była zmia-
na, jaka nastąpiła w poczcie sztandarowym. prócz 
tego podczas uroczystości dyrektor Szkoły Krzysz-
tof Szewczyk wręczył po raz pierwszy odznaczenie 
„Przyjaciel Liceum” – statuetki otrzymali w tym roku 
panowie Bogusław Wójcik i Janusz Skut.

– Chciałem Wam pogratulować wyboru tej szkoły 
– mówił burmistrz Jacek Lelek. – Cieszę się, że ten 
etap swojej edukacji chcecie spędzić w tej szkole, 
w naszym mieście. To jest świetny wybór. Potwier-
dzają to losy absolwentów tej szkoły, którzy skoń-
czyli swoją edukację chociażby na Harvardzie. Ta 
szkoła daje fantastyczne możliwości, aby ten wspa-
niały czas waszej nastoletniości przeżyć. Szkoła 
to również więzi i życie społeczne. To nie jest czas 
przygotowania się do życia, to jest czas waszego 
życia. Tu i teraz. Wykorzystajcie go najlepiej, jak po-
traficie. (RKA)

8 listopad – grudzień  2019

inFORMAcJE

KURIER



Złote Gody – pamięć, medale, gratulacje... 
Nieprzypadkowo wręczenie medali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom świętującym Złote Gody odbywa 
się blisko rocznicy odzyskania niepodległości. Jubilaci przez 50 lat małżeństwa pracowali na rzecz małej staro-
sądeckiej ojczyzny, wychowywali dzieci, służyli przykładem wytrwałości, sumienności i wierności wartościom.

W  tym roku Złote Gody świętu-
je 45 starosadeckich par. Na 
podniosłą uroczystość zapro-

sili ich burmistrz Jacek Lelek, wicebur-
mistrz Kazimierz Gizicki, przewodni-
czący rady miasta Andrzej Stawiarski, 
sekretarz Daniel Śmierciak i kierow-
niczka starosądeckiego Urzędu Stanu 
Cywilnego Alfreda Wastag. 

Podniosła uroczystość rozpoczęła 
się Mszą św. w „Opoce” w intencji ju-
bilatów i ich rodzin, którą celebrował 
proboszcz parafii św. Elżbiety w Sta-
rym Sączu ks. Matek Tabor razem z ks. 
Mariuszem Żabą. Medale Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz kosze 
z upominkami wręczali burmistrz Jacek 
Lelek wraz z przewodniczącym Rady 
Miejskiej Andrzejem Stawiarskim, wi-
ceburmistrzem Kazimierzem Gizickim 
i sekretarzem Danielem Śmierciakiem.

„Kocha się naprawdę i do końca, 
tylko wówczas gdy kocha się zawsze 
w radości i smutku bez względu na 

dobry czy zły los” – te słowa świętego 
Jana Pawła II w szczególny sposób od-
dają atmosferę dzisiejszej uroczysto-
ści – mówiła kierowniczka Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Starym Sączu Alfreda 
Wastag. – Wspólne 50 lat to dowód 
tej prawdziwiej miłości, wzór mądrego 
życia i przykład do naśladowania. Za-
służyliście sobie, Drodzy Państwo, na 
wyrazy uznania nie tylko Waszych Naj-
bliższych ale również społeczeństwa, 
wśród którego żyjecie. Dlatego też 
Burmistrz Starego Sącza wystąpił do 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
o nadanie Wam odznaczeń „Medal za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, któ-
rymi dzisiaj zostaniecie udekorowani. 

Pary obchodzące jubileusz 50-lecie 
małżeństwa: Zofia i Zbigniew Adlero-
wie, Józefa i  Stanisław Barnachowie, 
Józefa i Zdzisław Cabałowie, Teresa 
i  Piotr Chochorowscy, Helena i Stani-
sław Dudkowie, Maria i Andrzej Dyr-
kowie, Wacława i  Antoni Gorczow-

scy, Maria i Tadeusz Iwanowie, Janina  
i Józef Jankowscy, Teresa i Bogdan Ja-
worowie, Maria i Wojciech Jureccy, Kry-
styna i Stanisław Niemcowie, Józefa 
i Władysław Nowakowie, Zofia i Julian 
Ogorzałkowie, Maria i Józef Olszako-
wie, Józefa i Leon Opokowie, Helena 
i Mieczysław Pasiutowie, Stanisława 
i Eugeniusz Radomscy, Kunegunda 
i Władysław Radomscy, Maria i Michał 
Ramsowie, Janina i Jan Siedlarzowie, 
Stanisława i Ignacy Skoczniowie, Zofia 
i Jan Skoczniowie, Maria i Michał Sołty-
sowie, Danuta i Jan Stachoniowie, Ro-
zalia i Stanisław Szczęśni, Maria i Sta-
nisław Świątnikowie, Anna i Władysław 
Tokarczykowie, Aniela i Kazimierz Za-
górowscy, Janina i Leszek Zagórowscy, 
Maria i Ryszard Zieleniowie oraz Stefa-
nia i Jan Weselakowie.

Uroczystość zakończył obiad i po-
częstunek dla jubilatów i ich gości oraz 
wspólny śpiew z Zespołem Regional-
nym Starosądeczanie. (RKA) 
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EkOnOMiA i PiEniądzE

Ponad 35 milionów złotych w świadczeniach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu realizuje szereg świadczeń na rzecz 
mieszkańców gminy. Największym spośród nich jest bez wątpienia świadczenie wy-
chowawcze „500+”. Jest ono realizowane dla 2 718 rodzin, a wydatki na ten cel w roku 
2019 sięgnęły 23 331 000 zł. Świadczenia rodzinne wraz z zasiłkami rodzinnymi oraz 
innymi świadczeniami opiekuńczymi to także znacząca kwota, jaką OPS w Starym Są-
czu przeznaczył w bieżącym roku dla potrzebująych (9 547 000 zł). Z systemu pomo-
cy społecznej w roku 2019 w Starym Sączu skorzystało 726 rodzin, w skład których 
wchodziło 2 141 osób.     

Projekt planu wydatków na 2020 
r. obejmujący wszystkie świadczenia 
sięgnie kwoty 39 400 000 zł. Wyż-
szy budżet jest w głównej mierze za-
sługą rozszerzenia programu „500+” 
na wszystkie dzieci bez względu na 
dochód.

Działalność Ośrodka to nie tylko re-
dystrybucja środków finansowych, 
ale przede wszystkim świadczenia 
niepieniężne – usługowe, które przy-
czyniają się do wzrostu komfortu życia 
starosądeczan i poprawy ich ogólnego 
dobrostanu. Możemy do nich zaliczyć:

• pracę socjalną,
• wspieranie rodzin w roz-

wiązywaniu ich problemów 
opiekuńczo-wychowawczych,

• przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinach,

• rozwiązywanie problemów alko-
holowych i innych uzależnień,

• wsparcie dla osób 
niepełnosprawnych,

• różne formy aktywizacji 
seniorów.

Poniżej przedstawiamy najważniej-
sze wydarzenia, które zostały zreali-
zowane przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Starym Sączu w roku 2019. 
Szczególnie warto podkreślić realizo-
wany projekt (drugą edycję) „Szkoły 
dla Rodziców”. Był to cykl 10 cotygo-
dniowych spotkań dla rodziców pra-
gnących pogłębić i wzbogacić więzi 
ze swoimi dziećmi. Podejmowane tu 
były problemy takie jak, na przykład, 
nieumiejętność rozmowy z dzieckiem, 
trudności z wygospodarowaniem dla 
niego wolnego czasu, tłumienie emo-
cji lub też zbyt gwałtowne ich wyraża-
nie. Kontynuacją wsparcia dla rodzin 
była także Świąteczna Akcja Mikołaj-
kowa przeprowadzona przez pracow-
ników Zespołu Pracy Socjalnej, a jej 

kulminacją było spotkanie z Mikoła-
jem 19 grudnia w starosądeckim So-
kole. Akcję wspomogli funkcjonariusze 
Karpackiego Oddziału Straży Granicz-
nej, którzy tym razem w roli Świętych 
Mikołajów przekazali Ośrodkowi Po-
mocy Społecznej w Starym Sączu ma-
skotki, pluszaki i inne cenne upominki 
dla najmłodszych mieszkańców naszej 
Gminy. 

Dla osób borykających się z proble-
mem alkoholowym lub też członków 
rodzin, którzy na co dzień współdzie-
lą życie z bliskim nadużywającym al-
koholu (osoby współuzależnione), OPS 
pierwszy raz uruchomił w Starym Są-
czu Rodzinne Grupy Wsparcia Al-Anon 
odbywające się cyklicznie co tydzień 
(w poniedziałki) w sali konferencyjnej 
Ośrodka. Równolegle od dnia 16 paź-
dziernika br. w ramach Punktu Konsul-
tacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy 
w Rodzinie dyżuruje specjalista tera-
pii uzależnień. Dyżury odbywają się 
co dwa tygodnie. Porady adresowane 
są zarówno do osób uzależnionych, 
jak i do członków ich rodzin. W roku 
2019 przeprowadzono także szkole-
nie dla rodziców w temacie nabrzmie-
wającego problemu uzależnień dzie-
ci od multimediów (Internet, telefony 
komórkowe).

9 października 2019 r. w Ośrodku Po-
mocy Społecznej odbyło się spotkanie 
z pedagogami starosądeckich szkół. 
Podczas spotkania omówiono prak-
tyczne aspekty wypełniania Niebie-
skich Kart w kontekście szkoły i dziec-
ka: jak rozpoznać przemoc w rodzinie, 
w jakich warunkach i z kim wypełniać 
kartę, jak zadbać o bezpieczeństwo 
ofiary, które instytucje świadczą po-
moc w tym zakresie. Drugim zagadnie-
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niem były działania związane z Gminną Komisją Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. Przedstawiono informacje, 
jak aplikować o środki finansowe z Komisji, co powinien za-
wierać projekt; uwzględniono najnowsze wytyczne Państwo-
wej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Peda-
godzy podkreślili znaczący wkład projektów finansowanych 
z GKRPA, integrację dzieci, wzrost świadomości zagrożeń 
płynących z nadużywania alkoholu i narkotyków. Realizowa-
ne programy przyczyniają się także do wzrostu kompetencji 
wychowawczych i rodzicielskich.

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Sta-
rym Sączu we współpracy z Urzędem Miejskim pomogli 
w dystrybucji Zestawu Oszczędności Energii – Małopolska 
w Zdrowej Atmosferze. Zestaw przeznaczony jest dla osób/
rodzin dotkniętych tzw. ubóstwem energetycznym. Celem 
akcji jest poszerzenie świadomości o nowoczesnych sposo-
bach oszczędzania energii, co dla rodzin dotkniętych ubó-
stwem materialnym ma niebagatelne znaczenie. Zestaw 
pomaga oszczędzić energię elektryczną i wodę, a także 
efektywniej wykorzystać ciepło CO.

OPS od sierpnia 2019 r. realizuje Program „Opieka wy-
tchnieniowa” – edycja 2019 finansowany ze środków Soli-
darnościowego Funduszu Wspierania Osób Niepełnospraw-
nych. Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążyć opiekunów 
m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu do-
tychczasowych obowiązków lub zapewnienia zastępstwa, 
dzięki któremu opiekunowie zyskują czas dla siebie. Pro-
gram dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad:

• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 
ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacz-
nie ograniczoną możliwością samodzielnej egzysten-
cji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilita-
cji i edukacji,

• osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Ważnym dniem w działalności OPS był 8 sierpnia, kiedy 
to odbyło się spotkanie z przedstawicielstwem pracowników 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotyczące możliwości aktywi-
zacji zawodowej mieszkańców gminy. Warto zaznaczyć, że 
całej akcji patronuje Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, 
który w imieniu Gminy Stary Sącz podpisał z Województwem 
Małopolskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy) porozumienie 
o zawiązaniu współpracy na rzecz nowych możliwości roz-
woju zawodowego osób dorosłych w związku z realizacją 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie projektów „Kie-
runek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa” oraz „Nowy 
Start w Małopolsce”. Spotkanie cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem. Obecnych było około 40 osób, w tym 15 złożyło 
gotowe deklaracje uczestnictwa w ww. programach. Przed-
stawione projekty aktywizacyjne są bardzo korzystne dla 
mieszkańców, gwarantują dofinansowanie aż do 87% kosz-

tu kursu zawodowego. Przykładowo cena kursu prawa jaz-
dy kategorii C+E z kwalifikacją to około 10 tys. zł. Ze strony 
kursanta wystarczy niewielki pieniężny wkład własny wyno-
szący trochę powyżej tysiąca zł. Są to też jedne z ostatnich 
projektów na tak korzystnych warunkach. Następna per-
spektywa budżetu UE prawdopodobnie nie będzie przewi-
dywała tak hojnych programów aktywizujących zawodowo, 
gdyż bezrobocie w Polsce jest obecnie bardzo niskie (5,2%), 
dużo niższe niż unijna średnia. 

– Nasze działania ogniskują się na tym, aby OPS w Sta-
rym Sączu nie tylko wpierał osoby znajdujące się w trudnej 
sytuacji, ale był też miejscem służącym rozwojowi i integra-
cji społecznej. Zrównoważone działania w wielu obszarach 
odpowiadające bieżącym problemom mogą przynieść wła-
śnie taki efekt. W roku 2019 koncentrowaliśmy się na 
zmianie modelu pracy socjalnej, nadając jej bardziej kom-
pleksowy charakter. W nadchodzącym roku z pewnością 
będziemy podążać w tym kierunku, chociażby poprzez po-
wstanie mieszkania chronionego, które ma charakter tre-
ningowy, przygotowujący do samodzielnego życia. W dal-
szym ciągu będziemy rozwijać pomoc osobom starszym 
i niepełnosprawnym poprzez kontynuację takich progra-
mów jak „Opieka wytchnieniowa” czy „Opieka 75+”. Dla ro-
dzin dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi 
planujemy „szkołę dla rodziców”, szkolenia z zakresu prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie, a także uzależnieniom 
multimedialnym. Nowością będą grupy wsparcia przezna-
czone dla środowisk o specyficznych problemach społecz-
nych. W nadchodzącym roku życzę naszym klientom siły 
w pokonywaniu większych i mniejszych problemów życio-
wych, pokoju i szczęścia rodzinnego, spełnienia aspiracji 
zawodowych i osobistych, zdrowia i poprawy jakości życia, 
mniej codziennych trosk i zmartwień – dodaje Franciszek 
Tudaj, kierownik OPS w Starym Sączu. (WW)

Świadczenia wypłacane przez 
OPS Stary Sącz 
w roku 2019

LiczBa rodziN 
oBJĘTYcH 

WSParciEM

SUMa 
WYPŁacoNYcH 

ŚWiadczEŃ 

500+ 2 718 23 331 000
Świadczenia rodzinne 1 495 9 547 000
300+ 2 074 985 500
Fundusz alimentacyjny 65 419 000
zasiłek stały 84 433 101
zasiłek okresowy 272 450 485
zasiłek celowy 304 201 410

SUMa: 35 367 496

Inne formy wsparcia realizowane przez 
OPS Stary Sącz w roku 2019

LiczBa rodziN 
oBJETYcH 

WSParciEM

Usługi opiekuńcze 55
Środowiskowy dom Samopomocy (dla osób 
niepełnosprawnych, typu dziennego)

41

domy Pomocy Społecznej (całodobowe) 28 Szkoła dla rodziców
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Rozmowa z Burmistrzem Starego Sącza Jackiem Lelkiem

Realizujemy jeden wielki wspólny projekt. 
Nazywa się Stary Sącz.

Panie Burmistrzu, w rozmowie na ko-
niec roku musi paść to pytanie. Jaki był 
rok 2019 dla naszego samorządu? 

– Bardzo pracowity. W wielu samorzą-
dach rok powyborczy to rok oddechu, 
porządkowania spraw, ale to chyba nie 
w naszym stylu. Ostro pracowaliśmy, bo 
Gmina nie może sobie pozwolić nawet 
na rok stagnacji. To oznaczałoby przesu-
nięcia terminów oddania ważnych inwe-
stycji, być może utratę dofinansowania, 
brak nowych projektów i dobrego przy-
gotowania do pozyskiwania kolejnych 
pieniędzy zewnętrznych, czy to rządo-
wych czy unijnych. 

które z projektów uznałby Pan 
z kluczowe?

– Przy każdej okazji trzeba mówić 
o budowie kanalizacji, która jest zada-
niem skomplikowanym, drogim, uciążli-
wym na dodatek takim, którego potem 
nie widać, ale koniecznym. Tym bardziej, 
że to największa inwestycja, jaką kie-
dykolwiek Gmina Stary Sącz realizowa-
ła samodzielnie. Wydamy na nią ponad 
60 milionów złotych. Oczywiście bez do-
finansowania zewnętrznego nie byłoby 
nas na to stać. Myślę, że etap pierwszy, 
czyli głównie zachodnią część miasta 
z ulicą Piłsudskiego, uda nam się zakoń-
czyć w roku 2020. Przed nami budowa 
kanalizacji w Mostkach, Moszczenicy 
Wyżnej – gdzie powstanie również wodo-
ciąg – Gołkowicach Dolnych i Moszcze-
nicy Niżej. Na tę ostatnią umowa z wy-
konawcą już jest podpisana. Potężna 
inwestycja, wieloletni projekt, na którym 
skorzystają wszyscy mieszkańcy gminy. 

A dworzec przesiadkowy Park & Ride 
przy wjeździe do miasta? Opinie na ten 
temat są podzielone.

– Dlatego chciałbym o tym powiedzieć 
szerzej. Jest przeświadczenie, że ta in-
westycja będzie służyła tylko mieszkań-
com naszej gminy. Tymczasem główna 
idea tego rozwiązania jest taka, by zmi-

nimalizować ruch samochodowy i zwol-
nić miejsca parkingowe w centrum No-
wego Sącza, do którego bardzo wielu 
mieszkańców naszej gminy dojeżdża do 
pracy, na zakupy, do lekarza czy za mnó-
stwem innych spraw. To partnerskie po-
dejście do rozwiązywania problemów ko-
munikacyjnych. To też oczywiście mniej 
spalin, mniejszy ruch na ul. Węgierskiej 
i ekonomia. Każdy kto używa samocho-
du w dojazdach do Nowego Sącza, wie 
ile to kosztuje. Mam świadomość, że to 
może nie zadziałać od razu, ale doce-
nimy to w krótszej niż nam się wydaje 
perspektywie. 

czyli dojeżdżamy do Park & Ride, 
zostawiamy samochód i jedziemy 
autobusem...

– W dużym uproszczeniu tak. To może 
być też baza do stworzenia sieci krót-
szych podmiejskich linii, bo przecież nie 
każdy kurs musi się kończyć w Nowym 
Sączu. Krótkie linie dowozowe to szereg 
korzyści. Być może powstanie wspólny 
bilet, to byłaby nowa jakość transportu 
publicznego na południe od Nowego Są-
cza. Ta lokalizacja blisko rynku zrodziła 
się z obserwacji i praktyki. Wielu miesz-
kańców zostawia samochody w centrum 
na cały dzień i jedzie dalej autobusem. 
To odciąży rynek i uliczki w centrum Sta-
rego Sącza. Nie ukrywam, że lokaliza-
cja będzie służyć też turystom, kiedy 
w weekendy rola dworca jako centrum 
przesiadkowego będzie mniejsza. Jest 
tam parking dla autokarów, przechowal-
nia dla rowerów i ponad 150 miejsc par-
kingowych dla samochodów osobowych. 

z dworca będzie się można dostać kład-
kami do rynku. Jedna już jest, druga bę-
dzie przerzucona nad ul. Jana Pawła ii. 
Brama do starego sącza?

– Tak jest to pomyślane. Jako spacer 
i wchodzenie w atmosferę starego cen-
trum miasta i dotarcie do jego atrak-
cji. Do nowej siedziby Centrum Kultury 
i Sztuki im. Ady Sari, które będzie peł-
niło funkcję ponadregionalną. Do klasz-
toru i sanktuarium. Do jarmarków i kon-
certów w rynku. Do powstającego w tym 
momencie traktu spacerowego na Miej-
skiej Górze. Często pokazujemy te po-
jedyncze inwestycje i projekty bez wła-
ściwego kontekstu. A realizujemy jeden 
wielki wspólny projekt. Nazywa się Sta-
ry Sącz.

Pewnym miernikiem rozwoju gmin ta-
kich jak stary sącz jest funkcja tury-
styczna. czy w tym względzie się coś 
zmieniło? 

– Uważam, że tak. Stary Sącz to już nie 
tylko klasztor, sanktuarium św. Kingi i Oł-
tarz Papieski. To najważniejsze składni-
ki naszego dziedzictwa, ale szukamy in-
nych elementów, które bez szkody dla 
tych kluczowych mogą do nas przycią-
gnąć gości. Myślę, że to się udaje. Re-
kordowy Pannonica Festival, niezwykła 
jak na naszą skalę popularność Staro-
sądeckiego Jarmarku Rzemiosła. Albo 
Bobrowisko. To będzie pewnie zaskocze-
nie, bo przecież nie trzeba stać tam w ko-
lejce, tłoku nie ma, a przez rok rejestru-
jemy tam około 60 tysięcy wejść. Stary 
Sącz ma potencjał, który rozwijamy, cią-
gle szukając. Przykładem niech będzie 
nowa propozycja pod nazwą Sącz Jazz 
Festival. Został on przychylnie przyjęty 
przez publiczność. Ziarno zostało zasia-
ne. W przyszłym roku druga edycja. 

Wiele z tych działań nie od razu da efekt. 
Tymczasem mieszkańcy czekają na dro-
gi, oświetlenie, chodnik...

– I je realizujemy. Jest wiele zadań, 
które pozostają trochę w cieniu tych naj-
większych, ale są bardzo ważne i wbrew 
pozorom też nie takie małe. Drogi Na Tar-
gowisko w Przysietnicy wraz z mostem i  
Na Jachlówkę w Gaboniu z umocnieniem 
brzegów potoku i przepustami to koszt 
niemal dwóch milionów złotych. Z tych 
inwestycji nie będą korzystać wszyscy 
mieszkańcy gminy, tylko konkretni, z tych 
miejscowości. Takie potrzeby też widzi-
my, co do jednej. Tylko nie zawsze star-
cza środków, czasem są problemy wła-
snościowe; zawsze chcemy też, na ile to 
możliwe, skorzystać z dofinansowania. 
Stąd czas realizacji się czasem wydłu-
ża. Pracujemy na naprawdę wielu fron-
tach. Oddaliśmy w roku 2019 do użytku 
sale gimnastyczne przy szkołach w Ga-
boniu i Moszczenicy Niżnej, pełnowy-
miarową halę przy „Jedynce” w Starym 
Sączu, ośrodek zdrowia w Gołkowicach, 
działa Dzienny Dom Seniora, rozbudo-
wujemy szkołę w Barcicach. Trudno wy-
mienić wszystko jednym tchem. W roku 
2019 realizowaliśmy 55 zadań inwesty-
cyjnych i to niech będzie komentarzem 
do naszej samorządowej aktywności, 
która przecież na inwestycjach się nie 
kończy. (RKA) 
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Pracowity rok 2019 w MZGK
Prace ogólnobudowlane, administrowanie obiektami, gospodarowanie lasami komunalnymi, utrzymanie czystości 
i porządku w gminie, prowadzenie schroniska dla zwierząt – to tylko część zadań realizowanych przez starosądecki 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej.      

Zakład, jako jednostka budżetowa, realizuje wiele za-
dań o charakterze publicznym na rzecz Gminy. W ramach 
zadań statutowych prowadzony jest także bieżący nadzór 
nad obiektami rekreacji, tj. Zespołem Rekreacyjnym Park 
Wodny „Stawy”, Enklawą Przyrodniczą „Bobrowisko” , Par-
kiemRowerowym w Barcicach, obiektem Sportowo-Rekre-
acyjnym w Łazach Biegonickich, fontanną w Parku przy ul. 
Staszica w Starym Sączu, parkami miejskimi oraz dwudzie-
stoma placami zabaw na terenie Gminy Stary Sącz. – 2019 
upłynął jako kolejny bardzo pracowity dla MZGK rok. Cie-
szy fakt, że udało się zrealizować wiele bardzo ważnych za-
planowanych na ten rok zadań, a także wiele działań, które 
wynikały z bieżących potrzeb. 2019 to dobry rok, jeśli cho-
dzi o  frekwencję na obiektach rekreacyjnych zarządzanych 
przez MZGK, chociażby takich jak: Starosądeckie „Stawy”, 
z których tylko w sezonie kąpieliskowym skorzystało blisko  
67 000 osób czy Enklawa Przyrodnicza „Bobrowisko” gdzie 
frekwencja w okresie od 01.01.2019 do 27.12.2019 wynio-
sła 77 601 osób. Gmina Stary Sącz szczyci się czystością 
i dbałością o zieleń, więc wciąż naszym priorytetem jest nie 
tylko utrzymanie istniejącego stanu, ale również wzbogaca-
nie i uatrakcyjnianie go. Każdego roku Zakład planuje nasa-
dzenia kolejnych drzew, krzewów, kwiatów oraz odnowienie 
i pielęgnację istniejącej zieleni, powstają też nowe rabaty – 
zaznacza Ryszard Niejadlik, dyrektor MZGK. W roku 2019 Za-
kład wykonał następujące prace:

W  ramach utrzymania rowów melioracyjnych:
• wykoszono kilkakrotnie rowy melioracyjne pozostające 

w użytkowaniu Gminy Stary Sącz o łącznej długości: 5 
300 mb.,

• oczyszczono odcinek rowu „Lipie” wzdłuż ul. Witosa 
w Starym Sączu,

• oczyszczono cały odcinek rowu w Cyganowicach,
• wyczyszczono rów przy ul. Topolowej z kilkuletnich 

narośli.
W ramach utrzymania lasu komunalnego:

• wykonano prace hodowlane: trzebież późną, czyszcze-
nie wczesne i późne młodnika na obszarze 11 ha,

• posadzono na terenie lasu komunalnego 2 050 szt. 
sadzonek,

• łącznie pozyskano 228,66 m3 drewna wielkowymiaro-
wego oraz 367,58 m3 drewna średniowymiarowego i ga-
łęzi, a także 24,28 m3 drewna na potrzeby własne,

• wykonano i zamontowano na terenie Miejskiej Góry 
w Starym Sączu ławki i kosze na śmieci,

• zgodnie z zarządzeniem Burmistrza przekazano nieod-
płatnie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Są-
czu 10 m3 drewna opałowego w ramach pomocy socjal-
nejdla mieszkańców Gminy Stary Sącz znajdujących się 
w ciężkiej sytuacji materialnej,

• pracownicy MZGK wykonali około 3 000 szt. palików do 
drzewek posadzonych w lesie komunalnym,

• zakupiono 300 ton żwiru i wykonano zjazdy oraz wyżwi-
rowano drogi leśne, 

• zabezpieczono preparatem sadzonki przed obgryza-
niem przez zwierzynę,

• zakupiono oraz zamontowano 3 zapory drogowe ograni-
czające nielegalny wjazd samochodów na teren lasu po 
ścieżkach rowerowych.

W ramach  prowadzenia drobnych  remontów nawierzchni 
dróg  i chodników, montażu i naprawy znaków drogowych 
oraz malowania oznakowania poziomego:

• odmalowano farbą drogową wszystkie przejścia dla pie-
szych oraz większość dróg gminnych posiadających ta-
kie oznakowanie na terenie Gminy,

• wykonano przycinki drzew przy drogach gminnych: dro-
ga Na Strzebiołki w Przysietnicy, dróg w Gaboniu, Myśl-
cu, Barcice – Łąki, Woli Kroguleckiej,

• zakupiono oraz zamontowano zapory ograniczające 
wjazd samochodów na ścieżki rowerowe nad Popradem,

• zamontowano 2 progi zwalniające na ul. bocznej Jana 
Pawła II w Starym Sączu, 2 progi zwalniające wyspowe 
w Cyganowicach oraz w Moszczenicy Niżnej,

• żwirowanie ul. bocznej Jana Pawła II w Starym Sączu,
• naprawiono fragment chodnika przy ul. Królowej Jadwi-

gi w Starym Sączu,
• naprawa muru przy ul. Stromej w Starym Sączu,
• czyszczenie korytek ul. Stroma w Starym Sączu, Barci-

ce – Górkowski Potok, Popowice – Maliniki, Popowice 
– Zagórze, Moszczenica Wyżna – Skrudzina, Barcice – 
Głucha Dolina, Myślec – Zagórze, Gaboń – Wola, Gaboń 
– Cielentów, Łazy Biegonickie – Papieska, oraz w Przy-
sietnicy: oś Pieniężne, Górali, Zadki,

• renowacja płyty Rynku, uzupełnianie brakujących „Ko-
cich łbów”,

• wykonano asfaltowanie dziur zimnym asfaltem na dro-
gach w Starym Sączu na  ul. Jana Pawła II, Topolowej, 
Miodowej oraz w Barcicach i Gołkowicach Dolnych,

• naprawiono 14 znaków drogowych na terenie gminy 
zniszczonych podczas Świąt Wielkanocnych,

• wymieniono zniszczone lustra drogowe w Gołkowicach 
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Dolnych, Łazach Biegonickich, Przysietnicy,
• naprawiono płyty na drodze na Głuchą Dolinę,
• regulacja płyt chodnikowych na ul. Kazimierza w Sta-

rym Sączu,
• żwirowanie poboczy drogi w Popowicach – Kamieniec,
• wybrano fosę na odcinku 70 m przy drodze gminnej 

w Łazach Biegonickich,
• naprawiono ulicowskazy w Gołkowicach i Skrudzinie,
• poprawiono płyty granitowe na ul. Kazimierza
• wykonano naprawę na ok. 40 mb. nawierzchni chodni-

ka przy drodze Cyganowice – Barcice,
• zakupiono materiał i uzupełniono żwirem pobocza drogi 

Łazy Biegonickie – Gaj,
• wykonano gruntowną naprawę kładki na Moszczeni-

czance przy Ośrodku Zdrowia w Starym Sączu,
• naprawiono płyty na drodze Do Owsianków 

w Popowicach,
• zakupiono ławkę i zamontowano ją na przystanku na ul. 

Węgierskiej w Starym Sączu,
• ułożono kostkę pod szklanymi wiatami przystankowymi 

w Moszczenicy Niżnej oraz Mostkach,
• zamontowano 12 szt. barier drogowych przy drodze 

gminnej Mostki – Gołkowice Dolne,
• uzupełniono żwirem pobocza przy drodze Przysietnica 

Strzebiołki – Moszczenica Wyżna – Moszczenica Niżna,
• zakupiono i wymieniono studzienkę burzową na ul.  

3 Maja w Starym Sączu,
• wymalowano podkładem oraz farba nawierzchniową 

(biało-czerwoną) ok. 25 mb. barier drogowych w ciągu 
drogi gminnej Mostki – Gołkowice Dolne,

• wymalowanie drewnianych wiat przystankowych w Goł-
kowicach Dolnych, Mostkach, Łazach Biegonickich,

• uzupełniono żwirem pobocza ul. Papieskiej na osiedlu 
Cyganowice,

• zamontowano ulicowskazy w miejscowości Myślec, Sta-
ry Sącz osiedla Południe oraz Tysiąclecia,

• zakupiono 6 luster i zastąpiono nimi zniszczone lustra 
na terenie gminy,

• wyczyszczono studnie odwodnienia burzowego w Gabo-
niu – Wola,

• przycięto gałęzie przy drodze w Barcicach Dolnych – Na 
Stawki,

• wykonano dodatkowe odwodnienie w postaci studzien-
ki i odprowadzenie wody kanałem do korytek na drodze 
Popowice – Maliniki, 

• naprawa płyt drogowych w Barcicach, Głucha Dolina,
• naprawiono stare oraz zamontowano 28 mb. nowych  

barier drogowych  w Przysietnicy.
W ramach sprawowania nadzoru nad  Zespołem Rekreacyj-
nym Park Wodny „Stawy” i „Bobrowiskiem” w Starym Są-
czu oraz „Wieżą Widokową” na Woli Kroguleckiej:

• przygotowano kąpielisko do sezonu kąpielowego: mon-
taż siatki, drabinek i pływaków,

• przystosowano kasy fiskalne do pobierania opłat za 
korzystanie z Kompleksu Rekreacyjnego Park Wodny 
„Stawy” w Starym Sączu oraz wypożyczalni sprzętu pły-
wającego wg nowego cennika,

• zakonserwowano pomosty i molo poprzez malowanie 
impregnatem, wymieniono uszkodzone drewniane ele-
menty pomostu,

• uruchomiono wypożyczalnię sprzętu pływającego 
w okresie od 1 maja do 15 września 2019,

• wprowadzano na bieżąco dane dotyczące warunków 
panujących na kąpielisku do Serwisu Kąpieliskowego 
na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitar-

nego, naprawiono uszkodzony sprzęt pływający,
• kilkakrotnie zlecano pobór próbek wody z kąpieliska 

i ujęcia wody oraz ich analizę mikrobiologiczną,
• zakupiono niezbędny sprzęt medyczny, leki i artykuły sa-

nitarne, 15 szt. kamizelek ratunkowych na potrzeby ko-
rzystających ze sprzętu pływającego,

• zakupiono niezbędne materiały i wyremontowa-
no uszkodzone drewniane ciągi komunikacyjne wraz 
z przystanią rowerów wodnych,

• wycięto uschnięte drzewa, część z nich przy użyciu wy-
najętej specjalistycznej maszyny „zwyżki”,

• zakupiono sadzonki i posadzono drzewa na terenie Par-
ku Wodnego „Stawy”,

• pomalowano platformę widokowa na Miejskiej Górze,
• wymyto i zaimpregnowano drewniane elementy Wieży 

Widokowej w Woli Kroguleckiej, podesty, bariery (przy 
pomocy „zwyżki”) oraz wiatę grillową i zabudowę zaple-
cza sanitarnego.

W ramach sprawowania gospodarki gruntami  
i nieruchomościami:

• wykonano prace remontowe w budynku szaletu 
miejskiego,

• wykonano gruntowny remont toalety oraz kuchni w bu-
dynku WDK Mostki: wymieniono instalację wodociągo-
wą oraz część instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej, 
wymieniono całą armaturę łazienkową, położono nowe 
płytki na ścianach i podłogach, odmalowano wspomnia-
ne pomieszczenia wraz z korytarzem wejściowym, wy-
konano nowe schody drewniano-metalowe do kuchni,

• zakupiono i zamontowano  ławki parkowe przy budynku 
Ośrodka Zdrowia w Barcicach,

• zakupiono i zamontowano 28 mb. ogrodzenia panelo-
wego przy Ośrodku Zdrowia w Starym Sączu,

• wykonano prace remontowe w budynku użytkowym 
przy ul. Bandurskiego 14 w Starym Sączu,

• zakupiono stosowne znaki i wydzielono  miejsca parkin-
gowe dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przy-
chodni Zdrowia w Barcicach,

• wykonano izolację poziomą i okucia oraz położono 
nowe płytki na tarasie budynku użytkowego w Woli 
Kroguleckiej,

• wymieniono rynny spustowe w budynku OMEN,
• wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych bu-

dynku WDK w Mostkach wraz z wymianą 10 okien,
• wymieniono część kostki wokół budynku oraz położono 

w całości nową kostkę na tarasie przy WDK Mostki,
• wykonano elewację zewnętrzną wymieniono okna oraz 

pokrycie dachu (nowa blacha) budynku użytkowego 
przy ul. Krakowskiej 26 w Starym Sączu. 

W ramach utrzymania schroniska i realizacji Gminnego 
Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt:

• podpisano umowę na odpłatną opiekę nad bezdomny-
mi psami z Gminami: Nawojowa, Korzenna, Łukowica 
i Muszyna,

• z terenu gminy Stary Sącz wyłapano i przyjęto do schro-
niska dla bezdomnych zwierząt 43 psy. Z terenu gminy: 
Nawojowa przyjęto 2 psy, Łukowica – 1 psa, Muszyna 
– 2 psy,

• do adopcji przekazano dotychczas 34 psy, 6 zwrócono 
ich właścicielom,

• psy są w większości sterylizowane lub kastrowane, czi-
powane oraz poddawane innym zabiegom weterynaryj-
nym typu: szczepienia, odrobaczanie,

• zapewniono całodobową opiekę weterynaryjną nad 
zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach,
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• wykonano rozbudowę schroniska – w ramach tych prac 
utwardzono teren i zbudowano 13 nowych boksów dla 
psów, 

• podpisano umowę na opiekę nad zabłąkanymi zwierzę-
tami gospodarskimi.

W ramach utrzymania czystości na terenie miasta i wsi:
• bieżące utrzymanie czystości na drogach gminnych, 

placach, przystankach, placach zabaw, parkach, ścież-
kach rowerowych itp. w tym oczyszczanie mechaniczne 
dróg gminnych zamiatarką samojezdną (wykonano ok. 
320 mth pracy w ciągu roku),

• mechaniczne oczyszczanie dróg, chodników, placów, 
ścieżek rowerowych zamiatarkami ciągnikowymi,

• kilkakrotne mycie ręczne szklanych przystanków auto-
busowych na terenie gminy,

• wykonano mycie preparatem czyszcząco-nabłyszczają-
cym granitowych chodników i placów na terenie miasta,

• realizowano umowę na zbiór i utylizację padłych 
zwierząt,

• realizowano umowę na prowadzenie szaletów miejskich 
w Starym Sączu,

• wykonano oraz zamontowano na terenie gminy 16 me-
talowo-drewnianych koszy na śmieci,

• zakupiono oraz wymieniono 10 najbardziej zniszczo-
nych kubłów do koszy w centrum miasta.

W ramach utrzymania zieleni w miastach i gminach:
• dokonano pielęgnacji  głogów na Rynku i na ul. Jagiel-

lońskiej w Starym Sączu,
• po zimie wykonano renowacje z dosiewaniem trawy, 

uzupełnieniem trawy na wielu trawnikach na terenie 
gminy Stary Sącz,

• wykonano rabatę wieloletnią w Moszczenicy Niżnej przy 
nowym parkingu koło Przedszkola,

• wykonano i zamontowano ok. 200 szt. palików do drze-
wek rosnących na terenie gminy,

• wyczyszczono i pomalowano 160 szt. donic kwiatowych 
znajdujących się na terenie gminy,

• nasadzono 6 970 szt. roślin jednorocznych do obsadze-
nia donic i rabat na terenie Starego Sącza,

• wykonano rabatę wieloletnią w Moszczenicy Niżnej przy 
parkingu koło Kościoła,

• obsadzono 50 szt. donic wiszących i 40 szt. donic pro-
stokątnych – UG i 24 szt. donic typu Terra na terenie 
gminy,

• wykonano nasadzenia na skwerze przy ul. Powstańców 
Chochołowskich w Starym Sączu,

• przesadzono drzewa przy ul. Kopernika w Starym Sączu,
• posadzono na terenach komunalnych 110 drzew i 104 

krzewy,
• usunięto 64 drzewa na terenie gminy,
• wykonano nasadzenia krzewów na kwaterze z II wojny 

światowej na nowym cmentarzu,
• usunięto wiatrołomy i oczyszczono teren z połamanych 

gałęzi,
• kilkakrotnie wykoszono tereny gminne, przycięto żywo-

płoty oraz plewiono rabaty i ronda w ramach bieżącego 
utrzymania zieleni.

W ramach prowadzenia zarządu nad Targowiskiem Miej-
skim „Mój Rynek” w Starym Sączu 

• organizacja targów,
• pobór opłaty targowej w imieniu Gminy,
• prowadzenie ewidencji zwierząt, prace porządkowe.

W 2019 roku na terenach i obiektach gminnych pracowni-
cy MZGK wykonali m.in. następujące prace:

• zamontowano nowe tablice ogłoszeń w Barcicach, 

Moszczenicy Wyżnej, Gaboniu – Praczce,
• demontaż infrastruktury w Parku przy Żwirki i Wigury 

w Starym Sączu na czas robót kanalizacyjnych,
• wykonano gruntowny remont wieży wspinaczkowej 

w Parku Staszica w Starym Sączu, pomalowano zabaw-
ki, uporządkowano drewniane palisady,

• dwukrotnie w ciągu roku wymieniono piasek we wszyst-
kich piaskownicach na gminnych placach zabaw (łącz-
nie 15 ton piasku),

• wybetonowano cały teren oraz zakupiono i zamonto-
wano słupki pod ogrodzenie PSZOK dodatkowo wybu-
dowano na tym terenie od podstaw dwie wiaty służące 
magazynowaniu odpadów,

• wykonano montaż koszy, ławek i stojaka na rowery pod 
Biblioteką w Barcicach,

• wykonano gruntowną naprawę huśtawki łańcuchowej 
na placu zabaw w  Moszczenicy Niżnej,

• zakupiono i zamontowano 3 nowe ławki na placu zabaw 
w Moszczenicy Niżnej,

• wykonano gruntowną naprawę huśtawki wagowej na 
placu zabaw na os. Lipie w Starym Sączu,

• pomoc techniczna podczas organizacji wyborów do Par-
lamentu Europejskiego,

• pomalowano drewniane elementy placu zabaw 
w Przysietnicy,

• pomalowano drewniane elementy placu zabaw przy ul. 
Bandurskiego w Starym Sączu,

• wykonano zejście oraz utwardzono kostką teren rekre-
acyjny pod stołami szachowymi, ping-ponga przy placu 
zabaw na os. Słonecznym w Starym Sączu,

• pomalowano wszystkie ławki i kosze w Parku Staszi-
ca w Starym Sączu, wykonano i wymieniono 50 listew 
w ławkach,

• pomoc w organizacji corocznych imprez organizowa-
nych przez Gminę Stary Sącz oraz Centrum Kultury 
i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, 

• zakupiono oraz zamontowano 7 nowych stojaków na ro-
wery w rynku i pod Klasztorem w Starym Sączu,

• zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i placów,
• usunięcie nasypów ziemnych w Barcicach,
• interwencja w przypadku klęsk żywiołowych; udrażnia-

nie przepustów, usuwanie wiatrołomów, gałęzi drzew,
• zaimpregnowano oraz wymieniono dużą ilość desek na 

pomostach na „Stawach” oraz wykonano nowe podjaz-
dy i schody przy wejściu głównym,

• wykonano oraz zamontowano 60 uchwytów na flagi na 
ul. Trakt św. Kingi i na ul. Papieskiej,

• naprawiono ogrodzenie zewnętrzne boiska siatkarskie-
go Glinik w Moszczenicy Niżnej,

• oczyszczono oraz wstępnie wyrównano teren pod par-
king przy ośrodku zdrowia w Starym Sączu,

• wykonano oraz zamontowano 10 stojaków na rowery 
w centrum miasta,

• zakupiono oraz zamontowano 6 koszy na śmieci przy 
boiskach sportowych w Starym Sączu – Oś. Słoneczne, 
Moszczenica Niżna, Myślec,

• zakupiono kontener socjalny służący jako zaplecze so-
cjalne dla boiska sportowego Glinik,

• wyczyszczono i wyplantowano teren pod parking koło 
„Nowego Cmentarza” w Starym Sączu,

• naprawiono oraz zamontowano dekoracje świąteczne 
miasta, dodatkowo rozbudowano oświetlenie fontanny 
w parku Staszica,

• wykonano podjazd dla niepełnosprawnych za budyn-
kiem Urzędu Gminy. (red) 
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WydARzEniA

VIII Międzyszkolny Przegląd Pieśni 
Patriotycznej i Niepodległościowej 

W zapełnionym do granic kinie zgromadzili się licznie 
uczniowie i ich opiekunowie, rodzice oraz dziadko-
wie. Ogromna praca i zaangażowanie uczniów wie-

lokrotnie nagradzana była brawami. Zresztą nie mogło być 
inaczej. Publiczność była zachwycona, a wyłonienie najlep-
szych wykonawców było piekielnie trudne, dlatego jury przy-
znało wyróżnienia. Bezkonkurencyjni okazali się uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym 
Sączu, którzy zdobyli I miejsce zarówno w kategorii dzieci, 
jak i młodzieży. 

W pierwszej kolejności na deskach Sokoła zaprezentowa-
ły się przedszkolaki i uczniowie klas 1–3. I miejsce otrzymali 
uczniowie starosądeckiej „Dwójki”.

• 1 Wyróżnienie – uczniowie ze szkoły Podstawowej  
nr 2 im. Juliusza słowackiego w starym sączu

• 2 Wyróżnienie – niepubliczne Przedszkole  
„Wesołe nutki”

• 3 Wyróżnienie – uczniowie ze szkoły Podstawowej  
im. F. Świebockiego w Barcicach

Na scenie zaprezentowały się także grupy z: Gminnego 
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Sączu, 
Szkoły Podstawowej z Popowic i Gołkowic oraz Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w Starym Sączu. W drugiej części prze-
glądu zaprezentowali się uczniowie klas 4–8 oraz szkół po-
nadgimnazjalnych. Gospodarzami imprezy byli uczniowie SP 
w Barciach, którzy w ubiegłym roku zwyciężyli w przeglądzie. 
W tym roku jury zdecydowało, że puchar przechodni Burmi-
strza Jacka Lelka powędruje do uczniów SP nr 2 w Starym Są-
czu. Uczniów przygotowały panie Justyna Tyka i Zofia Trzcińska. 
Miejsce drugie wyśpiewali uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Gołkowicach, a miejsce trzecie uczniowie z Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w Starym Sączu. Na scenie Sokoła za-
prezentowało się 11 grup: Szkoła Podstawowa w Popowicach, 
Szkoła Podstawowa w Gaboniu, Szkoła Podstawowa w Gołko-
wicach, Szkoła Podstawowa w Moszczenicy, Szkoła Podstawo-
wa w Barcicach, Szkoła Podstawowa w Skrudzinie, Niepublicz-
na Szkoła Podstawowa w Starym Sączu, Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Starym Sączu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Starym Są-
czu, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Starym Sączu i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. 
prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. (red) 
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W ramach Gminnych Obchodów Święta Niepodległości na scenie Sokoła zaprezentowali się uczniowie ze 
starosądeckich szkół podstawowych i przedszkoli.



W Nowym Sączu wydawany był przez młodzież szkół 
średnich Sądecczyzny dwutygodnik „Lot”. Pisywali do 
niego młodzi (chociaż nie tylko, bo i nierzadko nauczy-
ciele) ze Starego Sącza. Były to felietony, relacje, wier-
sze itp., jak to dawniej zwano – „produkcje”. Była to ty-
powa gazeta szkolna wielu szkół średnich. Spora część 
tekstów miała tematykę patriotyczną, a także koncen-
trowała się wokół życia szkół i bieżących wydarzeń 
szkolnych. Nie brak było i tekstów humorystycznych. 
Spoza Nowego Sącza drukowano teksty w formie ko-
respondencji. Ze Starego Sącza prym wiodły: Żeńskie 
Seminarium Nauczycielskie prowadzone przez Siostry 
Klaryski oraz Męskie Seminarium Nauczycielskie. Ich 
uczniowie zwani byli studentami. 

Poniżej korespondencje ze Starego Sącza i o Starym Są-
czu, czyli o Bryjowie, jak nazwali młodzi gród św. Kingi. Jest 
również i o św. Mikołaju i o nocy grudniowej. A wszystko to 
sprzed niemal 90 lat, a dokładnie z 1930 roku. Pisownię 
pozostawiono oryginalną. Poznajmy więc nieco owych kore-
spondencji uczniów ze starosądeckich szkół...

O zabytkach i osobliwościach „Bryjowa” słów kilkoro

Gdyby któryś lub któraś sądzili, że wszelakie zabytki są 
„tylko li tylko” przywilejem Męciny, Tymbarku lub Nowego 
Sącza, myliłby się srodze. Ma bowiem i Bryjów, powszech-
nie Starym Sączem zwany — wiele zabytków i osobliwo-
ści. (O ludziach nie mówię). Na pierwszy plan wysuwa się 
przede wszystkiem stary klasztor, sięgający w początkach 
swych XIII w. (dokładnej daty nie pamiętam). A w klasztorze 
twarde.... przepraszam. W murach klasztoru znajduje się 
także Semin[arium] Naucz[ycielskie], naturalnie... żeńskie. 
Toteż zrozumiałem jest, że zainteresowanie tym zabytkiem 
w ostatnich czasach szalenie wzrosło. W dalszym ciągu na-
leżałoby wymienić jeszcze: farę, kilka starszych i nowszych 
powoli walących się domów, no i ratusz na kółkach... tzn. 
chciałem powiedzieć lipy na środku rynku stojące. Ale nie 
chcę uprzedzać znakomitego „referenta” Włodzia, który 
pisze ponoć 37-tomowe dzieło pt. „O świetności minionej 
królewskiego wolnego miasta Bryjowa stuletnia delibera-

cja” — albo „Sic transit gloria mundi”, co w jego tłumacze-
niu znaczy: „tak umrze głupi jak i mądry”. Przejdę zatem 
do osobliwości. Do nich to należy w pierwszym rzędzie „So-
kół”. W budynku tym, zbudowanym w stylu dorycko- jońsko-
-koryncko-romańsko-gotycko.... — dalej nie pamiętam, ale 
jest to ogólnie biorąc, styl czysto „bryjowski”, odbywają się 
prócz kina czasem różne dramaty, jak np. odczyty L.O.P.P., 
lub też lekcje gimnastyki sem. żeńsk. (story spuszczone) 
i im podobne tragedje. 

O filmach dla młodzieży lepiej nie wspominać, bo „ból 
żołądek ściska”. Nic dziwnego więc, że większość widzów 
z „lewicy” patrzy na prawą stronę sali, gdzie są więcej zaj-
mujące obrazy (czy malowane? nie wiem). Tym, którzy się 
pragną przekonać o prawdzie mych słów, radzę przybyć do 
Bryjowa 31 [sic!] XI na film „Nad poziomy”, czyli „Podróż 
babci na księżyc” z prologiem i epilogiem Venite!

P. S. W grudniu odbędzie się 10 akademii, 5 wieczorków, 
3 przedstawienia, razem 20 deficytów. Czysty niedobór 
przeznaczony na zakupienie 2 egzemplarzy „Lotu” w Sem. 
męsk.

El-en.

„Lot. Dwutygodnik młodzieży”, R. 4:1930, nr 11, s. 10–11.

Wrażenia z wieczorku w Bryjowie

A czy wiesz ty bracie młody, no i ty jeszcze młodsza sio-
stro (boć damy są zawsze młodsze), jak to było na sławet-
nym wieczorku w Bryjowie?... — Nie wiesz?... Skandal! Za-
tem jak się stało, opowiem.

Z dawna już słysząc, że w dniu 11 listopada ma być ja-
kieś święto – i to nawet podwójne (wolne pojedyncze), po-
stanowili obywatele – seminarzyści uczcić tę rocznicę w ja-
kiś odpowiedni sposób. Jedni chcieli, aby dla upamiętnienia 
tegoż dnia założyć w Bryjowie szkołę... filmową (dyrektor Ja-
siu „mister piękne oczy”, a było na to kandydatów wielu, 
lecz żaden z nich nie śmiał stanąć przy.... przy jednej kandy-
datce z kursu IV), która chciała końcem filmu dźwiękowego 
(bo w niemym toby klisza pękła. Z braku jednak funduszów 
projekt ten upadł, a wyłonił się drugi, żądający tańców. Rolę 
„profesora” od zbierania pieniędzy po 20 zł od sztuki, zgo-
dził się objąć „Waciu”, któremu trzeba dużo „forsy” na... 
taksę. Ale, że reflektantów na tę posadę było więcej, niż 
chcących płacić, przeto i ten plan zbankrutował... Dopie-
ro wniosek ref. Włodzia (od Loppu) znalazł poparcie i mia-
no uczcić wyżej wspomniany dzień uroczystym porankiem, 
który odbył się rzeczywiście 11 XI wieczorem. Uroczystość 
zapowiedziały wspaniałe afisze drukowane (jak babcię....), 
tylko zdaje się, zaszła tu pomyłka i.... nalepiono afisze na 
29 XI, bo co innego było w programie, a co innego w rzeczy-
wistości.... – ale niema się co dziwić, nie każdy umie czy-
tać „durkowane”, no i może zajść pomyłka...Wieczorek od-
był się, jak już powiedziałem, 11 XI o godzinie, tzn. miał się 
zacząć o 6-tej. Program wspaniały.... bilety wstępu też ład-
ne (czerwone!) – a reszta... Zaczęło się dość punktualnie 

PaWeł GLuGLa

ZE STAREGO SĄCZA, CZYLI Z „BRYJOWA” 
ROKU PAŃSKIEGO 1930
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– z półgodzinnem zaledwie opóźnieniem. Przemówienia.... 
chór.... orkiestra.... chór i jeszcze raz chór. Przemówienie 
wygłosił p. prof. Chłap. Następnie chór seminarjum męskie-
go odśpiewał kilka pieśni „czysto” polskich, jak np. „Water, 
ich rufe dich” itd. Po kilkunastominutowej przerwie orkie-
stra semin. odegrała „Wieniec pieśni legjonowych”... z któ-
rych najbardziej podobała się piosenka, która po dostoso-
waniu do miejscowych warunków zaczynała się od słów: 
„Hej, Edziu pije; Hej, Edziu płaci... Hej, na Edziusia płaczą... 
”. Co do orkiestry jedna jednakowoż uwaga. Dziwnem nam 
się wydaje, że rzekome „talenty” skrzypcowe, których gra 
miała przewyższać grę odeszłego już kol. Malca, że ten tak 
okrzyczany i głośno reklamowany „wirtuoz”, jakoś nie olśnił 
swą grą słuchaczy. Nomina sunt odiosa. Także i pod adre-
sem niektórych sopranów z chóru żeńsk. malutka uwaga! 
Chór nie jest miejscem do popisu jednostek, ale ma być 
harmonijnem współdziałaniem wszystkich jego członków. 
Dla ogólnego scharakteryzowania całego wieczorku przy-
toczę zdanie miejscowego stróża w Sokole: „Wiyncyj takik 
przedstawiyń, a wsytkie scury pouciekałyby ze Sokoła !“ – 
Dość trafna ocena!... 

El-en. P.S. Jak donosi agencja telegraficzna „Zyla”, w naj-
bliższem dziesięcioleciu zostanie odegranym przez mło-
dzież obu semin[ariów] (górą spółdzielczość!) „Wiesław” 
i to ponoć nawet Brodzińskiego. Pogotowie ratunkowe dla 
publiczności na miejscu....

 „Lot. Dwutygodnik młodzieży”, R. 4:1930, nr 12, s. 7–8.

Św. Mikołaj w grodzie świętej Kingi

Ponieważ zarzucano mi, że mimo, iż jestem z urodzenia 
i rodu typowym „bryjakiem”, nie nazywam tego średnio-
wiecznego grodu inaczej niż „Bryjowem” – postanowiłem 
nazywać „Bryjów” [piszę tę nazwę po raz ostatni] więcej 
poważniej, a mianowicie „Grodem św. Kingi”. Zatem sądzę, 
że już zgoda z nami Szanowni krytycy. Otóż do dzieła.

Jak w całym świecie, tak i u nas w Bry... tzn. w grodzie 
św. Kingi obchodzono uroczyście św. Mikołaja. A że to taka 
gratka zdarza się tylko raz do roku, obchodzono je dłużej 
niż zwykle. Najpierw odbył się Mikołaj w Sokole. Cała wia-
ra studencka, zjawiła się w komplecie... Każdy spodziewał 
się czegoś od tego świętego. Podarki były wspaniałe... Je-
den z kolegów-seminarzystów otrzymał ofertę na posadę 
lokaja... Inny pospolicie zwany „Gdyńscokiem” dostał pół-
torej talji kart do „werbla”... Edziuś dostał „coś" o czem się 
nie mówi... Z pośród koleżanek jedna dostała cenną ksią-
żeczkę pt. „O formach towarzyskich”. Czyta tą broszurkę 
z ciekawością i ze zdziwieniem, albowiem dotychczas my-
ślała, że nieodkłanianie należy do dobrego tonu. Ta sama 
koleżanka dostała potem pod poduszkę „Słownik wyrazów 
polskich” Arcta i na podstawie tego słownika dowodzi, że 
imię „Bronek” pochodzi nie od brony, ale od bronić. Możeby 
się koleżanka popatrzyła od czego pochodzi „Stasiu”. Tak-
że i w Seminarjum żeńskiem był Św. Mikołaj. Tzn. w jego za-
stępstwie była jego „żona” i dlatego tam Św. Mikołaj miał 
bardzo niewieści głos. Dokładniejszych wiadomości nie po-
siadamy, albowiem wspomniana w poprzednim numerze 
Agencja telegraficzna, oburzona tem, że jej nazwisko prze-
kręcono, odmówiła wszelkich wyjaśnień, Chcąc ją przebła-
gać, prostujemy: zamiast „Z” miało być w tej nazwie „L” na 
początku. No już po kłopocie. Przepraszam stokrotnie! 

El-en. P.S. Byłbym zapomniał, że w ostatnich dniach 
umieszczono na środku rynku olbrzymią lampę elektrycz-
ną! Podobno są wnioski, by tą lampę unieszkodliwić, bo 

przeszkadza tylko... Kamieni na rynku jest dość dużo, 
a Waciu ma dość dobry cel. W zbożnej pracy zasyłamy ser-
deczne życzenia z pod serca płynące: Sto lat... paki!”

(Źródło: „Lot. Dwutygodnik młodzieży”, R. 4:1930, nr 13, s. 11.

Noc Grudniowa

Zapadła noc... ciemna, posępna. Mróz skrzył się na ba-
dylach ostów i konarach drzew. Świst wichru przeszywał 
powietrze, drzewa oszronione raz wraz skrzypiały ogrom-
nemi swemi konarami. Gdzieniegdzie ozwało się ujadanie 
psów, lecz i ono cichło... i ucichło coraz bardziej. Porwane 
przez wiatr odbiło się o skały i powróciło hucząc złowiesz-
czo i groźnie. Drogą do Czarnego Dunajca szło dwóch gó-
rali: gazda Bartos Booz z wyrostkiem Jędrkiem, co w Zako-
panem, Poroninie, Nowym Targu i Cornym Dunajcu ludzie 
pedali o nim, ze beł rusin. – Jędrek! – ozwał się gazda, 
– bacys, jak haj.... co fila.... Nie dokończył, bo ostre gwiz-
danie wichru przeszyło powietrze, wiatr sypnął śniegiem 
w oczy, drzewa się zakołysały, skrzecząc złowieszczo. Ję-
drek, że był młody i rozochocony alkoholem, szedł smagany 
wichrem, nie oglądając się w tył. – Cekoj!... sobaaa.... – wy-
krztusił z trudem gazda Bartos. Drzewa znów zaskrzypiały, 
zerwał się wicher, podrywając go w tył, to wprzód, aż rzucił 
nim, jak piłką w bok. Upadł... z cichym jękiem, aby się już 
nigdy nie podnieść... Głowa mu opadła na piersi, dreszcz 
ciepła przeszedł całe ciało. Serce kołatało coraz wolniej.... 
wolniej.... – Jo tu skapiem... skapieeem... Aaa! – jęknął 
zrozpaczony i przymknął oczy. – Booze! – wyszemrał, jakiś 
błogi uśmiech okolił mu usta... wargi zadrgały... Zdawało 
się gaździe, że po wigilji, na którą podążał z rozprawy sądo-
wej, siedzi oparty o ciepły piec i z przymkniętemi oczyma 
słucha pieśni domowników: „W żłobie lezi, któs pobiezi”...

Oczy skleiły mu się do snu, z którego już nigdy nie miał 
się podnieść... Alkohol zrobił swoje, a dopomógł mu mróz. 
Jędrek tymczasem szedł, podrywany przez wiatr coraz to 
silniejszy.

Huczenie wichru nie dawało mu spokoju, i aby go nie sły-
szeć, począł z całej siły śpiewać:

„Ctyry godzinecki do białego raaniaaa”
...Wnet urwał... – 
Preti ja ne hóral – rzekł, i zaczął:
„Natletił oreł z czarnoji chmary, 
Rozyhnuł, rozpudoł hołubku z pary”...
Głos jego drżał szczerem współczuciem, które wnet po-

dzielił. Osmętniał niedolą gołąbków...
Pocieszył się, gdy nową, pogodniejszą pieśń zawiódł: 
„Oj pojichał w Wołoszczyznu Kozak mołodeńki, 
Horichowe sidołeczko 
Akiń woroneski”.
Głos leciał jak grad świetlisty, dygocący, przenikał noc, 

uderzając w przydrożne smreki, wydobywał z nich nową 
melodję.

Szedł coraz to wolniej, przystawając rozmarzony i zmar-
znięty, zasłuchany w echo swojej pieśni....Piersi jego roz-
rywało jakieś dziwne uczucie....Nogi mu się poplątały.... 
– Czort moroz – zaszemrał i upadł, staczając się z dro-
gi, jak lawina w przepaść. Tchu brakło mu w piersi.... zda-
wało mu się, że świat wkoło niego wiruje....Nic nie czuł.... 
spał pokurczony i zasypany śniegiem, „snem twardym 
i nieprzespanym”. 

Szkaradek Stanisław Sem. Stary Sącz.

„Lot. Dwutygodnik młodzieży”, R. 4:1930, nr 13, s. 5–6.  
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– Nieliczne dotychczasowe ekspe-
rymenty z jazzem w starosądeckim 
Sokole były bardzo obiecujące. Stąd 
nasza decyzja o organizacji pierwsze-
go Festiwalu Jazzowego. Po pierwszej 
edycji, której praktycznie nie reklamo-
waliśmy, potwierdziło się, że jest u nas 
spora społeczność osób wrażliwych 
na jazzowe wrażenia muzyczne. Trud-
no na samym początku składać jakieś 
daleko idące deklaracje programowe, 
ale już dzisiaj mogę powiedzieć, że 
będziemy dalej rozwijać projekt, któ-
ry nazwaliśmy Sącz Jazz Festiwal. Je-
sienią 2020 roku zrobi się naprawdę 
gorąco i to nie za sprawą 
zmian klimatu. Przyjadą do 
nas międzynarodowej sła-
wy jazzowe osobistości – 
wyjawia Wojciech Knapik, 
dyrektur Centrum Kultury 
i Sztuki im. Ady Sari w Sta-
rym Sączu, który razem 
z Henrykiem Januszem, 
którego Jazz Club Ateleir od 
kilku lat odwiedzają znako-
mici muzycy (jazz i blues), 
postanowił zorganizować 
kilkudniowy festiwal.

Sala widowiskowa Cen-
trum Kultury i Sztuki im. 
Ady Sari w Starym Sączu 
przyciągnęła w dwa listo-
padowe weekendy całkiem sporą pu-
blikę. Jak powiedział wybitny muzyk 
jazzowy Zbigniew Namysłowski pod-
czas swoich 80. urodzin: Jazz to nie-
bywała możliwość twórczego rozwoju, 
swobody, wyboru stylu, szansa wyży-
cia się, radość i satysfakcja. I tak też 
było w Starym i Nowym Sączu. Pod-
czas czterech niezwykłych wieczorów 
mogliśmy usłyszeć wielkoformatowe, 
nietuzinkowe jazzowe aranżacje czte-
rech znanych i cenionych w środowi-
sku międzynarodowym muzyków. Po-
niżej przedstawiamy najciekawsze 
fragmenty recenzji poszczególnych 
koncertów autorstwa Bartosza Szar-
ka z Dobrego Tygodnika Sądeckiego, 
który to tygodnik był patronem medial-
nym Festiwalu:

Bohaterem pierwszego dnia festi-
walu był Piotr Wojtasik, wybitny trę-
bacz jazzowy polskiego i światowego 

formatu, artysta obsypywany liczny-
mi nagrodami […]. Występ Wojtasi-
ka nie należał ani do najłatwiejszych 
w wykonaniu, ani odbiorze. Utwory 
wielopłaszczyznowe, odmalowywane 
zamaszystymi łukami o zatartych gra-
nicach pomiędzy kompozycją a impro-
wizacją, wymykały się jednoznacznej 
klasyfikacji. W grze Wojtasika i spółki 
słychać odniesienia do stylistyki free, 
pewną transowość z hipnotycznym 
groovem, ale i zręczny hard bop z uno-
szącą się nad całością kontemplacyj-
ną aurą nieoczywistości. Można tego 
słuchać bez końca i od nowa, a i tak 

za każdym razem będziemy w sta-
nie wyłuskać dla siebie coś świeżego 
i ekscytującego. Muzyka z „To Whom it 
May Concern” zaprezentowana na de-
skach starosądeckiego „Sokoła” była 
muzyką trudną, gatunkowo wytrawną 
i to z tej najdroższej półki […]. Występ 
kwintetu Wojtasika można zamknąć 
w trzech słowach: tradycja, mądrość 
i emocja, połączone ze świadomym 
(poza)scenicznym dydaktyzmem. Mu-
zyk nie zamyka swojej erudycji jaz-
zowej w mocno zakręconym słoiku – 
wręcz przeciwnie, w jego programie 
czuć ekshibicjonistyczną wręcz potrze-
bę otwartości. Wojtasik pragnie dzie-
lić się swoją wiedzą i doświadczeniem 
z resztą jazzowego świata, kształtując 
tym samym zarówno warsztat, jak i ar-
tystyczną wrażliwość młodej generacji 
jazzmanów.

Drugi dzień festiwalu otworzyło 

AMC Trio, formacja rodem ze słowac-
kiego Preszowa prezentująca wszech-
stronny jazzowy repertuar […]. Każda 
kompozycja i żywiołowo improwizowa-
na fraza z jednej strony niosą w so-
bie przepotężny ładunek emocjo-
nalny, z drugiej – narracyjną myśl, 
która w sposób niezrównany urucha-
mia i łechce wyobraźnię odbiorcy. 
Koncert składał się w znakomitej więk-
szości z premierowego repertuaru. […] 
Klasyczny formuła akustycznego tria 
fortepianowego zawsze budzi pewne 
obawy, jednak słowacki skład pora-
dził sobie z tematem po mistrzowsku 

– zarówno na płaszczyźnie 
wykonawczej, jak i interpreta-
cyjnej. Eklektyczna gra Cvan-
cigera, mruczący kontrabas 
Marinčáka i melodyjna, peł-
na uroku gra Adamkoviča wy-
tworzyły nastrój idealnie kore-
spondujący z ciepłym, letnim 
wieczorem, skutecznie odcza-
rowujący listopadowe chłody 
za drzwiami starosądeckiego 
„Sokoła”. Mimo, że trio z for-
tepianem to bardzo popular-
ny rodzaj składu jazzowego, 
a koncertów i nagrań w tej 
konfiguracji mamy do dyspo-
zycji całą masę, AMC Trio ma 
w sobie to coś, co potrafi swo-

im występem przykuć uwagę i spro-
stać oczekiwaniom nawet najbardziej 
wyrobionej widowni. Swoiste porozu-
mienie w dźwiękach, doświadczenie, 
wrażliwość sceniczna i nietuzinko-
we umiejętności przekuły się w pięk-
ny i intrygujący koncert w wykonaniu 
Słowaków.

[Trzeci dzień] to występ Mike’a Par-
kera, bez względu na to, czy mamy do 
czynienia z jego triem, kwartetem, czy 
też innym muzycznym składem, jest 
niczym niespodziewany powiew świe-
żości i radości wynikający ze wspólne-
go muzykowania […]. I choć pierwsze 
dwa utwory – sztandarowy „Goldfin-
gers” i premierowy „Nasz romantycz-
ny spacerek” – mogły lekko zatrwożyć 
odbiorców ledwo przebijającym się 
kontrabasem, to wkrótce brzmienie 
zespołu wróciło na właściwe tory, na-
brało właściwych proporcji, a jakość 
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Projekt inny niż wszystkie  
W Polsce co roku odbywa się około 150 festiwali jazzowych. Oznacza to, że statystycznie co dwa-trzy dni rozpo-
czyna się kolejny festiwal. W tym roku Stary Sącz dołączył do grona tych miast, gdzie można posłuchać dobrej 
muzyki jazzowej. Pierwszy Sącz Jazz Festiwal zakończył się sukcesem. Na scenie starosądeckiego Sokoła i Jazz 
Club Atelier wystąpili znakomici jazzowi muzycy: Piotr Wojtasik Quintet, AMC Trio i Samuel Marincak, Mike Par-
ker's Meta 4tet oraz Pieszka & Oleś Brothers.      



występu z każdym kolejnym kawałkiem już 
tylko rosła. Podczas koncertu trio zademonstrowało moc-
no skondensowany repertuar, dynamiczny, z wolną impro-
wizacją na poły odnoszącą się do struktur i estetyki jaz-
zu, na poły do drapieżnej sonorystyki, jak chociażby w „she 
said yes” i przepięknym „Arctica”. Z kolei przepotężne wy-
czucie dramaturgii w „The State of Optimism”, z rozpycha-
jącym się łokciami mięsistym brzmieniem saksofonu Pezdy 
i szalenie elokwentną grą Niwińskiego na bębnach, mogło 
sprawić wielką przyjemność zarówno zwykłym konsumen-
tom mainstream-jazzu, jak i amatorom bardziej wyrafino-
wanych klimatów gatunku. Przez całość niespełna półto-
ragodzinnego setu grupa grała energicznie, ograniczając 
przerwy między kolejno odhaczanymi kawałkami do nie-
zbędnego minimum, co tym bardziej podkręcało tempo 
koncertu. Jednak najpiękniejsze miało dopiero nadejść. 
I mowa tutaj nie tylko o osobie Natalii Kwiatkowskiej, ale 
jej niespodziewanym udziale w bisach tria Parkera. Progra-
mowo miał być kwartet – i był kwartet! W zastępstwie Pałki 
pojawiła się Kwiatkowska, wykonując jeden ze swoich au-
torskich kawałków z wcześniejszego występu solo… Działo 
się na scenie – działo się i na widowni. Aktywnym brawom 
i okrzykom zachwytu nie było końca. I gdyby nie fenomenal-
ne wyczucie chwili Parkera i spółki, którzy po pierwszym bi-
sie błyskawicznie umknęli ze sceny, event „Trzy w jednym” 
Henryka Janusza znalazłby zapewne swój czwarty punkt 
programowy – wspólne jam session do białego rana.

Czwartego i zarazem ostatniego dnia koncertów w ra-
mach 1. edycji Sącz Jazz Festiwal [...]  zgromadzona sobot-
niego wieczoru publiczność doświadczyła koncertu stric-

te jazzowego na kanwie albumu „Komeda 

Ahead”, wspólnego przedsięwzięcia braci i niemieckie-
go mistrza wibrafonu Christophera Della. Trio w składzie: 
Marcin Oleś (kontrabas), Bartłomiej Oleś (perkusja) i Bar-
tosz Pieszka (wibrafon) wykonało siedem utworów z płyty 
w całości poświęconej muzyce Krzysztofa Komedy: „Kat-
tornę”, „Ballad for Bernt”, legendarny zadedykowany Joh-
nowi Coltrane’owi „Nighttime, Daytime Requiem”, „After 
Catastrophy”, „Astigmatic”, jak również „Svantetic” i „Moją 
Balladę”, które złożyły się na podwójny bis. […] Trio z jed-
nej strony postawiło na oszczędną, pogrążoną w zadumie 
i nostalgii formę wykonywanej muzyki, z drugiej – wyjąt-
kowo otwartą i niepozbawioną niespodziewanych zwrotów 
akcji. Pieszka przykuwał uwagę niebywałą lekkością i swo-
bodą, z jaką prezentował kolejne utwory z „Komeda Ahe-
ad”. Z kolei duet braci Olesiów odpowiadał na „zaczepki 
instrumentalne” wibrafonisty, błyskotliwie improwizując, 
wprowadzając tym samym jakże wymagane w jazzie ele-
menty zaskoczenia. W wyborowej akustycznie przestrzeni 
starosądeckiego „Sokoła” perkusja i kontrabas braci pięk-

nie i bogato się uzupełnia-

ły. Klarowne dźwięki instrumentów 
przenikały się, zderzały i gasły w symbiotycznym związku, 
tworząc szczególny rodzaj akompaniamentu dla Pieszki. 
Tymi akordami zakończyła się pełna różnorodnych barw  
1. edycja Sącz Jazz Festival, która pomimo tego, że oficjal-
nie przechodzi już do historii, z pewnością na długo jeszcze 
pozostanie w pamięci festiwalowej widowni. Cechami cha-
rakterystycznymi wydarzenia, jeżeli można mówić w ogóle 
o cechach charakterystycznych czegoś, co dopiero otwar-
ło swoje podwoje, jest na pewno preferencja dla składów 
międzynarodowych, starannie dobrany autorski repertuar 
oraz stosunkowo szerokie spektrum stylów, wyrażone za-
równo w avant-jazzie, szeroko pojętym mainstreamie, jazz-
-rocku i ludowości.

Dużo było pytań o to, czy organizatorzy podołają, czy fak-
tycznie uda im się dopracować pierwszą edycję w takim 
stopniu, aby publiczność chciała wracać. Dziś już wiemy, 
że się udało. Pomysłodawcy, jak również wszyscy, którzy 
w sposób pośredni czy bezpośredni przyczynili się do po-
wstania tego wydarzenia, wliczając w to przepiękną pu-
bliczność – mogą być z siebie dumni. Co by tu nie pisać, 
w lokalne kalendarium imprez kulturalnych wpisano festi-
wal inny od wszystkich innych. I to już jest wartość sama 
w sobie. Sącz Jazz Festival, po tym co pokazał podczas 
swojej debiutanckiej odsłony, ma spore szanse, by zago-
ścić u nas na dłużej. Osobiście mocno trzymam kciuki 
i czekam na pierwsze doniesienia o artystach, jak i na ofi-
cjalne potwierdzenie kolejnej edycji. (red) FO
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Z n a n y , 
z a s ł u ż o -
ny, ale nie 
do koń-
ca odkry-
ty. Wiktor 
Bazielich, 
u r o d z o n y 
22 listopa-
da 1892 
roku, dla 
S t a r e -
go Sącza, 
swego ro-
d z i n n e g o 
miasta za-

służył się przede wszystkim bada-
niem i dokumentowaniem najstar-
szych dziejów miasta. Jego badania 
utrwalone zostały w ponad czterdzie-
stu publikacjach. Najważniejsze po-
zycje to: „Historie Starosądeckie” 
i „Starosądeckie domy rynkowe”. 
Wagę jego zasług podkreślali profe-
sorowie Henryk Barycz i Feliks Kiryk, 

ale poświęcone mu do tej pory szki-
ce biograficzne przywoływały najczę-
ściej  autobiografię napisaną przez 
niego samego i patron starosądec-
kiej biblioteki nie doczekał się dotąd 
monograficznego opracowania. 

W ubiegłym roku biblioteka uczci-
ła pamięć Bazielicha z okazji 125. 
rocznicy jego urodzin i 40. rocznicy 
nadania bibliotece jego imienia se-
sją popularnonaukową zatytułowa-
ną „Bazielich i jego dzieło”, w któ-
rej uczestniczyli dwaj wybitni uczeni, 
znawcy historii Sądecczyzny: prof. dr 
hab. Feliks Kiryk i prof. dr hab. Julian 
Dybiec.

Teraz idziemy krok dalej. Jak już się 
rzekło, twórczością historyka swego 
rodzinnego miasta nie zajmowano 
się zbyt wnikliwie i często. Autorem 
pierwszej monografii jest prof. Piotr 
Biliński, który przeprowadził szcze-
gółowe badania spuścizny po Ba-
zielichu. Zbadał materiały Henryka 
Barycza w archiwach Polskiej Akade-

mii Umiejętności i Polskiej Akademii 
Nauk w Krakowie i źródła w Biblio-
tece Jagiellońskiej. Dotarł też dzięki 
mrówczej pracy do rodzinnych archi-
wów domowych rodziny Bazielicha. 
Odkrył m.in. wielki pamiętnik pisany 
przez Bazielicha, dzięki czemu mógł 
zrekonstruować wiele faktów z jego 
życia i pracy badacza. 

– Szykuje się publikacja napisa-
na świetnym, zrozumiałym językiem, 
a jednocześnie bardzo głęboko osa-
dzona w materiałach źródłowych –
podkreśla Burmistrz Jacek Lelek, 
który objął patronat nad wydawnic-
twem. – Monografia będzie z pew-
nością świetnym narzędziem popu-
laryzacji tego niezwykłego historyka 
Starego Sącza i człowieka, a także 
kopalnią wiedzy o historii naszego 
miasta.

Monografię Wiktora Bazielicha 
wyda Powiatowa i Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Starym Są-
czu. (RKA)
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Po raz 18. pobiegli dla Niepodległej 

Jak co roku honorowym patronem imprezy był 
Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, a organiza-
torami: Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świe-
bockiego w Barcicach oraz Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Rozwiń skrzy-
dła” przy wsparciu partnerów, czyli Gminy Stary 
Sącz oraz Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowa-
nia w Starym Sączu. W przygotowanie Turnieju 
Strzeleckiego włączył się Kazimierz Baran.

Zawody otworzyli: Zastępca Burmistrza Sta-
rego Sącza Kazimierz Gizicki, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Starego Sącza Andrzej Stawiar-
ski oraz w imieniu Dyrektora DCP ks. Wojciech 
Gałda. Uczestników i opiekunów powitał Grze-
gorz Garwol – Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Barcicach, który życzył wszystkim sukcesów 
sportowych i zaprosił zgromadzonych do wzię-
cia udziału w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do 
hymnu” ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży. W ra-
mach tego przedsięwzięcia wszyscy uroczyście 
odśpiewali cztery zwrotki hymnu państwowego, 
a po nim rozpoczęła się rywalizacja sportowa.

Nad przebiegiem zawodów czuwali nauczycie-
le wychowania fizycznego i wolontariusze z SP 
w Barcicach oraz Daniel Słowik, Kamil Gabryś, 
Miłosz Janik, Bartek Rogowski z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu. Opiekę 
medyczną zapewniła pielęgniarka – Marta Paw-
lik, a ciepły posiłek dla sportowców przygotował 
kucharz DCP.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątko-
wy medal, a zwycięzcy – puchary, dyplomy i na-
grody rzeczowe.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszyst-
kim wolontariuszom, nauczycielom, opiekunom 
grup, a przede wszystkim zawodnikom za chęć 
uczczenia Święta Niepodległości w duchu spor-
towej rywalizacji. (red)

8 listopada na starosądeckich błoniach odbył się Niepodległościowy Bieg Przełajowy i Turniej Strzelecki o Pu-
char Burmistrza  Starego Sącza. W zawodach wzięło udział 370 uczniów ze wszystkich typów szkół z powiatu 
nowosądeckiego oraz podopieczni Stowarzyszenia „Gniazdo”. Uczestnicy spotkali się, by w ten sposób upamięt-
nić 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Policjanci górą
Wiele emocji towarzyszyło rozgrywkom podczas V Halowe-
go Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców Powiatu Nowosą-
deckiego, który został rozegrany w hali sportowej przy Li-
ceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu.

Zwyciężyła drużyna policjantów, na II miejscu uplasowali się 
strażacy, a III miejsce zajęła drużyna Starostwa Powiatowego 
w Nowym Sączu. Wśród zawodników był senator Wiktor Dur-
lak, który został najlepszym bramkarzem turnieju, a także Ro-
man Potoniec – przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckie-
go i radny powiatowym Marcin Bulanda.

Nagrody wręczali m.in. starosta nowosądecki Marek Kwiat-
kowski i członek Zarządu Marian Dobosz, a nad sprawnym 
przebiegiem imprezy czuwał niezawodny Marian Kuczaj. (red) 
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