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Przedszkole otwarte
Lato w mieście

Roboczo w Lewoczy

Uroczyste otwarcie
przedszkola
W sobotę 8 września odbyło się uroczyste otwarcie przedszkola integracyjnego na os. Słoneczne
w Starym Sączu. Brali w nim udział mieszkańcy
miasta i gminy, samorządowcy i politycy.

WSK
fot. WOJCIECH WALISZE

I

Wszystkich uczestników uroczystego otwarcia
przedszkola wita i gościła Izabela Citak, dyrektor tej
instytucji. Przemawiał i dziękował wszystkim biorącym udział w budowie przedszkola poseł Marian Cycoń, który jeszcze na urzędzie burmistrza Starego
Sącza był inicjatorem budowy obiektu i rozpoczął jej
realizację.
- Nowe przedszkole kosztowało 3 mln złotych - oznajmił burmistrz Jacek Lelek, który sfinalizował to
przedsięwzięcie, a wówczas przewodniczył komisji
budżetowej Rady Miejskiej i zadeklarował jeszcze rychłe doposażenie placówki w specjalistyczny sprzęt
dla placu zabaw. Później było przecięcie wstęgi. W
otwarciu przeszkala brali też udział posłowie na sejm
RP: Andrzej Czerwiński i Andrzej Romanek, radni małopolscy: Marta Mordarska i Leszek Zegzda, małopolski wicekurator oświaty Grzegorz Baran, przewodniczący Rady Miejskiej Starego Sącza: Ewa Zielińska
i Marian Lis, zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki
(przew. rady w czasie podejmowania decyzji o budowie przedszkola), projektant obiektu Krzysztof Łukasik, kier. Referatu Przygotowania Inwestycji w Urzędzie Miejskim Bonifacy Wolak. Ks. proboszcz Janusz
Ryba poświęcił krzyże i wszystkie sale przedszkola (a wcześniej w kościele parafii Miłosierdzia Bożego odprawił mszę św. w intencji przedszkola). Grała
Starosądecka Międzyszkolna Orkiestra Dęta pod dyr.
Stanisława Dąbrowskiego i kapela góralska, występowały również dzieci z przedszkola, a na zewnątrz
obywał się piknik rodzinny. (RK)
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W zachodniej Europie, w małych sklepikach kwitnie życie. Klient zna sprzedawcę, a ten jego potrzeby. Nowoczesny wcale nie okazał się supermarket,
a sklepik bliski człowiekowi. Małe sklepy korzystają z najnowocześniejszych
form zaopatrzenia, komputerów i elektronicznej księgowości. Rozwój techniki pomógł wyeliminować kosztowne biura obsługi i obniżyć ceny do poziomu
bliskiego supermarketom. Resztę zrobiły stowarzyszenia niewielkich sprzedawców organizujące im handel i broniące ich interesów. Do Polski ta rewolucja powoli dociera i jest już widoczna. Polacy coraz chętniej rozglądają się
za osiedlowymi sklepikami, gdzie poziom rośnie, a ceny relatywnie do dużych
sieci spadają. Zaglądajmy więc tam częściej, jeżeli jeszcze mamy taką możliwość, bo warto, a przy okazji wesprzemy lokalny handel i firmy kilkoma własnymi groszami.
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Świętowali w Gaboniu
i Przysietnicy

est takie miejsce, do którego powracam z sentymentem. Osiedlowy
sklepik, którego już nie ma. Wyparły go duże sieci handlowe i podatki. Coraz większa popularność zwłaszcza sklepów dyskontowych wiąże
się z ceną. Kupujemy w ten sposób tańszy chleb ze Śląska, jabłka z Grójca, ogórki z Hiszpanii, a rybę z Wietnamu. I teoretycznie nic się nie dzieje.
Jednak to, co mamy w portfelu, chociażby była to bardzo skromna suma, decyduje o przyszłości i również jakości kupowanych przez nas produktów. Czy
chcemy finansować piekarnię własną, regionalną, czy jakiś anonimowy konglomerat w centrum Polski? Czy naprawdę wolimy jabłka z Grójca niż z Gabonia? Czy pstrąg gorszy jest od pangi? Wygląda na to, że tak, dopóki decydująca o zakupie będzie jedynie cena. I w ten sposób grosz po groszu odpływa
z regionu, zamiast wspierać rodzime, małe firmy.
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Harmonogram
selektywnej zbiórki
surowców wtórnych
oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i
elektronicznego
w Mieście i Gminie Stary
Sącz w IV kwartale 2012r.
Gaboń - Praczka; Skrudzina; Gaboń;
Gołkowice Dolne i Górne - 22.X, 3.XII

R

ada Miejska podjęła jednogłośną uchwałę o przystąpieniu
Gminy Stary Sącz do Stowarzyszenia Małopolska Organizacja Turystyczna (o charakterze non-profit),
której celem jest kreowanie i promowanie atrakcyjnego wizerunku
regionu w kraju i za granicą.
Na 26. nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Miejskiej 31.07.2012
r. zwołanej na wniosek Burmistrza
Starego Sącza podjęta została jedna
uchwała w sprawie udzielenia Radcy Prawnemu Urzędu Miejskiego pełnomocnictwa do prowadzenie spraw
przed sądami administracyjnymi.
W trakcie 27 sesji Rady Miejskiej
Starego Sącza 27.08.2012 r. burmistrz Jacek Lelek przedstawił obszerną prezentację - sprawozdanie z
prac ostatnio zrealizowanych i obecnie prowadzonych w mieście i gminie.
Mówił m.in. o projekcie budowy parku rekreacyjnego STAWY w Starym
Sączu, inwestycjach zrealizowanych
na terenie gminy w br. (w tym inwestycjach koordynowanych), inwestycjach wodno-ściekowych oraz kilku
ważnych imprezach społeczno-kulturalnych, które już odbyły się tego
lata. O swojej aktywności między
sesjami mówiła też przewodnicząca rady Ewa Zielińska. W trakcie sesji rada podjęła uchwały: w sprawie

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Sącz oraz zmiany
uchwały budżetowej (w związku z poszerzaniem realizacji inwestycji na
terenie gminy); w sprawie udzielenia
pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowosądeckiego (na realizację
budowy chodnika od szkoły do kościoła i cmentarza w Gołkowicach);
w sprawie sprzedaży nieruchomości
gminnej przy ul. Jana Pawła II w Starym Sączu; w sprawie przystąpienia
do Stowarzyszenia Małopolska Organizacja Turystyczna (na poprzedniej
sesji zalety tej organizacji prezentował prezes MOT Leszek Zegzda); w
sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód (na odcinku
300 m wzdłuż Dunajca w ilości 500
m3/rok). W dyskusji poruszano m.in.
sprawy własności dróg gminnych,
wykaszania trawników, oczyszczania potoku Moszczenickiego, budowy placów zabaw dla dzieci, postulowano też wymianę zniszczonych
tablic informacyjnych na przystankach… Burmistrz Jacek Lelek i jego
zastępca Kazimierz Gizicki zebrali
sporo podziękowań za zrealizowane
w ostatnim czasie inwestycje drogowe. Na sesji był obecny radny powiatowy Stanisław Śmierciak, zagościł
też senator RP Stanisław Kogut. (RK)
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Mostki; Stary Sącz - ul.: Piłsudskiego, Źródlana, Tischnera, Podegrodzka, os. Północ, Batorego, Kilińskiego,
Szewska, Krakowska, Polna, Morawskiego, Paszkiewicza, 11 Listopada,
Daszyńskiego, Pod Ogrodami, Jana
Pawła II, Nadbrzeżna - 23.X, 4.XII
Stary Sącz - ul.: Żwirki i Wigury, Stroma, 3 Maja, Parkowa, Jagiellońska,
Królowej Jadwigi, Staszica, Czarnieckiego, Chrobrego, Mickiewicza, Partyzantów, Rocha, Nowa, Sobieskiego,
22 Stycznia, Węgierska, Bandurskiego, Magazynowa, Papieska, Topolowa, Piaski, Kazimierza Wielkiego,
Trakt św. Kingi - 24.X, 5.XII
Stary Sącz - ul. Cyganowice, ul. Lenczowskiego, ul. Witosa, os. Lipie, Myślec, Łazy Biegonickie - 25.X, 6.XII
Moszczenica Niżna, Wyżna, Popowice
- 1.X, 29.X, 10.XII
Barcice Dolne, Barcice - Centrum 26.X, 7.XII
Barcice - Wierchy, Grabowce, Zabronie, Za Popradem - 2.X, 30.X, 11.XII
Przysietnica, Wola Krogulecka - 3.X,
31.X, 12.XII

Liczba, która cieszy

2 550 101 zł
Tyle udało się pozyskać środków
zewnętrznych na budowę zespołu
rekreacyjnego Park Wodny STAWY.

INFORMACJE Z REGIONU
Pozyskanie funduszy zewnętrnych na inwestycje

Stary Sącz wyróżniony

Dofinansowanie modernizacji S
targowiska
Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę projektów,
które otrzymają wsparcie z PROW na budowę, przebudowę, remont
i wyposażenie targowiska stałego. Modernizacja Placu Targowego w
Starym Sączu wyceniona na 2,9 mln zł będzie dofinansowana w kwocie do 1 mln zł.
RYSZARD KUMOR

O
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wsparcie w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
budowę lub remont targowiska stałego mogły się starać gminy albo związki
międzygminne liczące nie więcej niż 50
tys. mieszkańców. Maksymalnie na jeden projekt można było uzyskać 1 mln
zł dofinansowania (nie więcej niż 50 lub
75% kosztów). W ramach naboru wniosków złożone zostały 22 projekty. Pozytywnie zostało ocenionych 19 projektów. Limit środków przyznanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Województwa Małopolskiego pozwoli na
dofinansowanie wszystkich zatwierdzonych projektów, które w sumie mogą być
wsparte kwotą ok. 17 mln zł.

tary Sącz zajął 84 miejsce (45,25
pkt.) w zestawieniu osiągnięć samorządów opublikowanym w „Rzeczpospolitej”. Od 2011 roku w Polsce
jest 2479 gmin, w tym: 1576 gmin
wiejskich, 597 gmin miejsko-wiejskich, 306 gmin miejskich.
Ranking „Rzeczpospolitej” od 15 lat
honoruje dobre wyniki finansowe oraz
dbanie o rozwój i podnoszenie jakości życia mieszkańców. W zestawieniu
wyróżnia się też gminy, które najlepiej
wykorzystują pieniądze unijne oraz są
najbardziej innowacyjne, z zachowaniem reguły odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Wybór najlepszych samorządów odbywa się w
dwóch etapach. W pierwszym etapie
brane są pod uwagę dane z Ministerstwa Finansów. W ten sposób wybrano 564 samorządów. W drugim etapie
oceniano ankiety wysłane do wybranych samorządów.
Najwięcej wśród 200 finalistów w tym
rankingu to gminy z województwa małopolskiego. Pierwsze miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej” zajął Kołobrzeg (zachodniopomorskie), drugie
Ełk (warmińsko-mazurskie), trzecie
Dobczyce (małopolskie). (RK)

fot. DOROTA KRÓL

Targowiska budowane lub modernizowane w ramach PROW 2007–2013 powinny być oznaczone nazwą „Mój Rynek”, utwardzone, oświetlone, przyłączone
do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej oraz wyposażone
w odpływ wody deszczowej, zadaszone stoiska, a także miejsca parkingowe i
urządzenia sanitarno-higieniczne.
Plac Targowy „Wielki Wygon” w Starym Sączu zmodernizowany pod względem
technicznym i sanitarnohigienicznym zgodnie z ustawowymi normami, podzielony na sekcje, w których będą sprzedawane produkty rolno-spożywcze oraz inne
artykuły i wyroby ma być nowoczesnym placem towarowym, na którym handel
będzie się obywał nie tylko w środy targowe.

Ważne: odbiór odpadów komunalnych i
nieczystości

U

rząd Miejski w Starym Sączu informuje o podmiotach posiadających zezwolenie do odbioru odpadów komunalnych oraz przedsiębiorcach świadczących usługi opróżniania
i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy
Stary Sącz.
Na terenie gminy Stary Sącz zezwolenie do odbioru odpadów
komunalnych posiadają podmioty:
1) SURPAP S.C. – Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 3, tel. (18)
442 01-00
2) SITA, Nowy Sącz, ul. Lwowska 135, tel: (18) 441 52 85
3) PUK „EMPOL” - Tylmanowa -Rzeka 133, tel. (18) 262 50 95
4) Transport Specjalizowany – Marek Wojcik – Podegrodzie
172 – tel. (18) 4459503

5) NOVA Sp. z o.o – Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 14, ,tel. (18)
44212 00
6) Eko ENERGIA Sp. z o.o., - Powroźnik 96, tel. 18 478 15 57
7) Firma Usługowo-Handlowa „DIMARCO” Marek Strzelec –
32-861 Iwkowa 482 tel. 14 6844-059
Usługi opróżniania i transportu nieczystości ciekłych (ścieki sanitarne) do oczyszczalni mogą świadczyć następujący
przedsiębiorcy:
1) PU „EKO” Marek Krzyżak, Stary Sącz, Popowice 1, tel: 506
026 873, dom 018 447 06 74
2) Firma „CONSUL” Katarzyna Maciak, Nowy Sącz, ul. Klasztorna 36/2, tel: 663 806 945
3) Bogusław Janur, Nowy Sącz, ul. Papieska 53, tel: 443 03
85
4) Wiesław Zarabski, Gołkowice 187, tel: 446 32 29
5) LIZSBEK”, Chełmiec, Świniarsko 7, tel: 604 515 742
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fot. ERNEST JAWORSKI

Erbet dokończy remont
budynku policji

S

tarosądeccy plastycy i rzemieślnicy: Halina Anioł, Renata Setlik,
Elżbieta Szot, Stanisław Korona, Józef
Siodlarz, zespół „Starosądeczanie”, a
także burmistrz Jacek Lelek, zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki i kier.
Ref. Rozwoju Lokalnego i Promocji
UM Grażyna Leśniak gościli w Lewoczy, gdzie odbywały się słynne „Dni
Majstra Pavla”.
Stary Sącz i Lewoczę łączy umowa
partnerska o współpracy. Obydwa
miasta mogą poszczycić się bogatą
historią i doskonale zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym, są też ważnymi ośrodkami kultu religijnego. Od lat wymieniają się
doświadczeniami w zakresie odnowy
zabytków. Stary Sącz i Lewocza realizują kompatybilne projekty w sferze
społeczno-kulturalnej i mają już spore
doświadczenie w tym względzie, równolegle ubiegając się i korzystając ze
środków unijnych, m.in. na bardzo dobrze przyjęty projekt „karpackich miasteczek z klimatem”. (RK)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Erbet” z Nowego
Sącza dokończy modernizację i adaptację budynku, do którego przeniesie się Komisariat Policji w Starym
Sączu. Wykonawca został wyłoniony w przetargu, który został rozstrzygnięty w Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Krakowie. Być może jeszcze
w tym roku, albo na początku przyszłego funkcjonariusze wprowadzą
się do zmodernizowanego budynku.
Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek cieszy się, że adaptacja budynku
komisariatu policji znajdzie nareszcie swój szczęśliwy finał.
- Cieszę się, że sprawa nabiera tempa i że nareszcie policjanci z komisariatu w Starym Sączu będą pracowali w komfortowych warunkach. Mam
nadzieję, że wprowadzą się oni do
nowego komisariatu jak najszybciej
– mówi burmistrz Lelek.

300 tys. turystów

fot. ERNEST JAWORSKI

Działalność poselska Posła na
Sejm RP Mariana Cyconia została w ostatnim
okresie
poszerzona o
członkostwo w
Podkomisji stałej ds. transportu drogowego i drogownictwa oraz
Podkomisji stałej ds. transportu
lotniczego i gospodarki morskiej.
W dalszym ciągu Poseł pozostaje członkiem Komisji Infrastruktury oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Aktywność w
działalności parlamentarnej stale
rośnie. Obecnie wśród wypowiedzi
na posiedzeniach Sejmu znajduje
się 35 wystąpień, wśród których
dominują bieżąco rozpatrywane tematy pierwszych czytań projektów
ustaw z wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Poseł Marian Cycoń nie ogranicza się jedynie
do możliwości wystąpień z pytaniami do projektów ustaw. Mając na
uwadze dobro regionu oraz lokalny patriotyzm podejmuje w interpelacjach (10) oraz oświadczeniach
(11) tematy, które stały się ważne
dla regionu, na które warto zwrócić
uwagę za względu na newralgiczny
charakter, czy też podkreślać ich
wagę, chwaląc inicjatywy, czy propagując pamięć o historycznych
wydarzeniach.
Poseł Marian Cycoń wiele uwagi
poświęca sprawom regionu małopolskiego. Obserwując bieżące wydarzenia i słuchając licznych komentarzy rozpoczął przygotowania
do wystąpień w temacie planowanego przeniesienia Dyspozytorni
Medycznej z Nowego Sącza do Tarnowa, a także w sprawie potrzeby budowy nowych sieci wodociągowych w Powiecie Limanowskim.
Odbył ponadto konsultacje, które
pomogły w formowaniu stanowiska w kwestii konieczności budowy
obwodnicy Miasta Grybowa oraz
w sprawie niekorzystnych dla Miasta Nowego Sącza zapisów w Założeniach Krajowej Polityki Miejskiej
2020. Obydwa zagadnienia stanowić będą tematy interpelacji kierowanych do Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej oraz Minister Rozwoju
Regionalnego.

Partnerska wizyta w
Lewoczy

fot. UM STARY SĄCZ

Z ławy poselskiej...

A

ż 300 tysięcy osób rocznie odwiedza Ołtarz Papieski, natomiast
muzeum w Starym Sączu w 2011
roku zwiedziło 5 450 osób.
Niestety nadal niewielu turystów zostaje dłużej niż jeden dzień w mieście. Kluczowe, w ocenie burmistrza
Jacka Lelka jest powiększanie bazy
noclegowej i zapewnienie turystom
zajęcia, czyli np. rekreacji nad wodą
w sezonie letnim.
– Liczba turystów zawsze jest niezadowalająca i długo nie będzie, choć
rośnie, jest coraz lepiej. Ale powinno
nas odwiedzać tyle osób, by można
było utrzymać i tworzyć wiele miejsc
pracy w turystyce – podkreśla burmistrz Jacek Lelek. – To, co możemy
zrobić jako samorząd, to budować
dobrą infrastrukturę (WW)

Budynek, w którym będą pracować
starosądeccy policjanci, w 2005
roku kupiło Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu. Wcześniej była to
własność Spółdzielni Kółek Rolniczych i Usług. Cztery lata później został przekazany policji. Obiekt nie
jest jeszcze wykończony. Trzeba wykonać wiele prac związanych z jego
wykończeniem, wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Na dokończenie prac budowlanych gmina
Stary Sącz przekazała policji 300
tys. złotych. (WW)

Inwestycja w rozwój turystyki

Park Wodny
z dofinansowaniem
Projekt budowy zespołu rekreacyjnego Park Wodny „Stawy” otrzymał
2,5 mln zł unijnego dofinansowania. Gmina wkrótce ogłosi przetargi na
realizację pomysłu i najprawdopodobniej już za rok będzie można spędzać czas na piaszczystej plaży, pływając kajakiem i grillując.

MALI RATOWNICY
w Starym Sączu

W

ramach letniego wypoczynku
w Starym Sączu na Osiedlu
Słonecznym, w placówce opiekuńczo - wychowawczej "Słoneczko",
zorganizowano półkolonię dla
dzieci w wieku od 7-12 lat.

fot. KATARZYNA FLOREK

WOJCIECH WALISZEWSKI

P

rojekt budowy zespołu rekreacyjnego Park Wodny „Stawy” otrzymał 2,5 mln zł unijnego dofinansowania. Gmina wkrótce
ogłosi przetargi na realizację pomysłu i już za rok będzie można spędzać
czas na piaszczystej plaży, pływając
kajakiem czy grillując. Koszt całego
projektu wynosi nieco ponad 4 miliony złotych.
Za te pieniądze powstanie kąpielisko,
czyli plaża pokryta piaskiem, który zostanie usypany na grubość 30 centymetrów. Miasto posiada już dokumentację i pozwolenie na budowę.
Ostatnie badania wody wykazały, że
jest na granicy dopuszczalności do
kąpieli. Nie można się kąpać, ponieważ dno stawów nie jest odpowiednio
przygotowane. Dlatego przy okazji inwestycji zaplanowano poprawę czystości wody. - Robiliśmy ostatnio badania i woda nie jest zła, natomiast
gdy kąpielisko będzie funkcjonowało,
to tej czystości będziemy musieli pilnować - mówi burmistrz.
Powstaną pomosty i wieża dla ratownika, bo kąpielisko będzie strzeżone. Pojawi się wypożyczalnia sprzętu pływającego oraz pomost do cumowania
rowerków wodnych, kajaków czy innego sprzętu - wylicza Jacek Lelek. Ważne jest też to, co się będzie działo
na brzegu, czyli boisko do piłki siatkowej, plac zabaw dla dzieci, stanowiska dla grillowania, stoliki - słowem
miejsca do rekreacyjnego spędza-

nia czasu. Pojawi się oczywiście zabezpieczenie w postaci sanitariatów
i tego wszystkiego, co pozwoli kulturalnie spędzać czas, nawet przy większej liczbie ludzi. Będą parkingi, drogi, a wszystko oczywiście ekologiczne
- podkreśla.
Ważnym i drogim elementem projektu jest doprowadzenie linii energetycznej do stawów. To właśnie jej brak
blokował do tej pory rozwój tego terenu. Samorząd ma nadzieję, że zapewnienie prądu zaowocuje tym, że poza
gminnym parkiem powstaną także
inne sposoby zagospodarowania terenów, jak na przykład campingi czy restauracje letnie.
Burmistrz jest pewien, że uda mu się
też pogodzić interesy kąpieliska i wędkarzy, którzy dziś tłumnie przyjeżdżają nad stawy. - Funkcja kąpieliska nie
wykluczy wędkowania. Sezon na kąpiele jest krótki, a wędkarski właściwie trwa cały rok. Można określić godziny, gdy czynne jest kąpielisko oraz
nocne czy wczesno-ranne, kiedy wędkarze będą mogli korzystać ze stawów, oczywiście poza kąpieliskiem.
Myślę, że jesteśmy w stanie pogodzić
interesy obu grup - sądzi Jacek Lelek.
Burmistrz liczy, że wiosną przyszłego
roku ruszą roboty. Cały kompleks powinien być gotów w roku 2014. Drobną, choć wcale niebagatelną sprawą,
jest fakt, że z centrum Starego Sącza
nad stawy można z łatwością dojechać ścieżką rowerową.

Jedną z licznych atrakcji było spotkanie w dniu 27.07.2012r. z ratownikiem medyczny z firmy EMERGENCY, na co dzień pracującym w
Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym,
Krzysztofem Weneckim.
Tematyką spotkania było zapoznanie się z podstawami udzielania
pierwszej pomocy wraz z ćwiczeniami praktycznymi. Dzieci poznały zasady zachowania bezpieczeństwa
na miejscu zdarzenia, postępowania z osobą nieprzytomną oraz codzienną pracą ratownika.

Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zapoznania się ze
sprzętem ratowniczym, którego
pracownicy pogotowia ratunkowego używają podczas wykonywania
czynności ratowniczych. Po sprawdzeniu przyswojenia wiadomości
przez dzieci wszystkie zostały nagrodzone dyplomami z tytułem
"MAŁEGO RATOWNIKA" oraz innymi
drobnymi upominkami. Ratownik
reprezentujący firmę EMERGENCY
zapowiedział kolejne spotkania z
dziećmi ze starosądeckich placówek szkolnych. (WW)
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Minister Michał Boni w Starym Sączu

Cyfryzacja równych szans
Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni spotkał się w środę 5 września w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego z uczestnikami projektu „Polska Cyfrowa Równych Szans” oraz samorządowymi władzami Starego
Sącza.
RYSZARD KUMOR

inistra przyjmował burmistrz
Jacek Lelek, a oprócz uczestników projektu w spotkaniu brali udział: zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki, przewodnicząca Rady
Miejskiej Ewa Zielińska, dyrektorzy
Gimnazjum Stanisław Majca i Wioletta Nowak oraz prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” (realizującego projekt) Krzysztof Głomb
(członek Rady Informatyzacji przy
MAiC),
Minister M. Boni opowiadał o sensie cyfryzacji dla obywateli i sprawnie prezentował niektóre założenia
projektu. Akcentował jego cywilizacyjne znaczenie i cel, którym jest
zwiększenie dostępności internetu i potrzeby jego używania. Wspomniał też o telewizji cyfrowej i planie „doświetlenia” - wzmacniania
sygnału cyfrowego w terenach górskich. Zachęcał seniorów do udziału w szkoleniach i korzystania z pomocy dzieci i wnuków w korzystaniu
z Internetu, sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych i różnych urządzeń teleinformatycznych.
- Z dużą radością i satysfakcją przyjmowaliśmy ministra Michała Bonie-
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go i jego wypowiedzi, zarówno na forum w Krynicy jak i podczas pobytu
w naszym mieście, o dobrych efektach pracy, którą wykonujemy w Starym Sączu - mówił Jacek Lelek.

Więcej o projekcie Polska Cyfrowa Równych
Szans na latarnik.mwi.pl

fot. RYSZARD KUMOR

M

Polska Cyfrowa Równych Szans to
inicjatywa, która ma na celu wspieranie działań na rzecz podnoszenia
kompetencji cyfrowych dorosłych
Polaków z pokolenia 50+ w ich lokalnych środowiskach, realizowana przez Stowarzyszenie „Miasta w
Internecie” i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Założeniem tego
projektu jest zneutralizowanie różnic międzypokoleniowych i wprowadzenie w cyfrowy świat milionów Polaków. Aby włączyć pokolenie 50+
w cyfrowy świat lokalni animatorzy
- „Latarnicy Polski Cyfrowej” realizują w swoim środowisku program
szkoleń oraz spotkań promocyjnych
i motywujących do korzystania z
Internetu.
Do tej pory aż 10 z 13 milionów Polaków z generacji 50+ nie korzysta z
Internetu, a raport ONZ o stosowaniu
technologii informatycznych w administracji publicznej lokuje Polskę na
miejscu powyżej średniej. (RK)

Nowe miejsca do zabawy

Konsultacje Natura 2000

Najbardziej wyczekiwana przez dzieci tegoroczna inwestycja gminna właśnie się zakończyła. Na osiedlu Słonecznym w Starym Sączu od
września br. z nowego, bezpiecznego placu zabaw, z atestowanymi
urządzeniami mogą korzystać wszyscy zainteresowani. Dodatkowo na
przyległym do placu zabaw boisku sportowym zamontowano nowe
bramki i ogrodzenie.

września w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu odbyło się spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy w związku z
pracami Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Krakowie
nad planem zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Ostoja
Popradzka.
Celem spotkania prowadzonego
w Starym Sączu przez Małgorzatę Michnę, planistę regionalnego
RDOŚ było omówienie kwestii dotyczących zagospodarowania i użytkowania turystycznego na obszarze Natura 2000 Ostoja Popradzka.
Referował i pokazywał ostoje na
mapach dr Alojzy Przemyski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, koordynator projektu
planu zadań ochronnych dla obszaru. W warsztatach konsultacyjnych brali udział przedstawiciele
samorządów gmin na tym obszarze
(m.in. Starego Sącza) i podmiotów
działających w sferze gospodarki
oraz specjaliści przyrodnicy, m.in.:
Katarzyna Bojarska z Instytutu
Ochrony Przyrody PAN, Ryszard Babiasz i Mariusz Skwara z RDOŚ, Tadeusz Wieczorek – gł. specjalista
ds. przyrody Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego - Oddział Stary Sącz, Jadwiga Broniszewska ze spółki Dwie
Doliny Muszyna – Wierchomla,
Grzegorz Jeż ze Stowarzyszenia na
rzecz „7 Dolin”, Paweł Kukla - prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej,
Małgorzata Mordarska – Duda kier. Delegatury Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Nowym
Sączu, Andrzej Zarych - dyr. Kancelarii Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, zastępcy burmistrzów:
Muszyny - Włodzimierz Tokarczyk,
Piwnicznej – Tomasz Kmiecik i Starego Sącza – Kazimierz Gizicki.

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

WOJCIECH WALISZEWSKI

Plac ze zjeżdżalnią, huśtawkami, ścianką wspinaczkową i innymi atestowanymi urządzeniami do zabaw, wykonany został
w ramach rządowego projektu
Ministerstwa Edukacji Narodowej „Radosna Szkoła”. Będzie
on funkcjonował pod zarządem
Szkoły Podstawowej im. Ks. Prof.
Józefa Tischnera. Na osiedlu
Słonecznym od dłuższego czasu oczekiwano takiego placu zabaw. Sąsiaduje on z wielofunkcyjnym boiskiem sportowym, na
którym przy okazji zamontowano nowe bramki i ogrodzenie. W
ramach całego przedsięwzięcia
oprócz zakupu i montażu urządzeń, wyłożono „bezpieczną”
nawierzchnię oraz dojście i zagospodarowanie zieleni. Koszt
inwestycji wynosi prawie 200
tys. zł, ale 50% kosztów stworzenia bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci pokrywa budżetu
państwa.

10

Dyskusja była gorąca, wymieniano
różne, czasem przeciwstawne poglądy i spostrzeżenia, można było
składać formalne wniosków do powstającej dokumentacji. Padła zaakceptowana propozycja osobnych
konsultacji w poszczególnych gminach. Kolejne spotkanie w ramach
opracowania planów ochrony obszarów Natura 2000 w Ostoi Popradzkiej odbędzie się na początku
października. Prace nad ochroną w
obszarze Natura 2000 Ostoja Popradzka obejmują powierzchnię
39,6 tys. ha (cały obszar obejmuje
57,9 tys. ha). (RK)
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Prezes TMSS Andrzej Długosz spotkał się w Warszawie z dziennikarzem, publicystą i krytykiem muzycznym Bogusławem Kaczyńskim aby omówić przekazanie do starosądeckiego muzeum pamiątek po Adzie Sarii wypożyczonych w celu napisania książki o sławnej śpiewaczce operowej.

Cenne pamiątki po Adzie Sari
RYSZARD KUMOR

Kursy przygotowawcze dla maturzystów

K

atolickiego Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” w Nowym Sączu organizuje kolejne repetytoria przygotowawcze
do matury. Skorzystało z nich w ciągu 8 lat już 2,5 tys. uczniów z Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego
ziemskiego. Rekrutacja trwa. Zapisy są przyjmowane na kursy przygotowawcze ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych.
Centrum „Kana” przygotowało ofertę edukacyjną obejmującą: • 60 godzin lekcyjnych zajęć m.in. z języka polskiego,
matematyki, języka angielskiego, historii, geografii, WOS, fizyki, chemii, biologii (na poziomie podstawowym i rozszerzonym) • zajęcia od września 2012 r. do kwietnia 2013 r. prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli oraz lektorów języków obcych • grupy od 10 osób do 15 osób.
W roku szkolnym 2012/2013 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie udziału w zajęciach uczniów z rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej. Wszelkie szczegóły dotyczące Repetytoriów dostępne
są na stronie internetowej www.kana.nowysacz.pl a także w sekretariacie Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży
„Kana” w Nowym Sączu, ul. Św. Kunegundy 12a (tel. 18 443 49 29). (WW)
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fot. RYSZARD KUMOR

B

ratanek Ady Sari Piotr Szayer z USA przekazując do muzeum w ub. roku pamiątki po
swej ciotce dołączył rewers wypożyczenia części z nich Bogusławowi Kaczyńskiemu i upoważnił Prezesa Towarzystwa Miłośników Starego
Sącza do starań o ich odzyskanie opowiada Andrzej Długosz.
Po nawiązaniu kontaktu drogą
elektroniczną Długosz odbył umówioną wizytę w Warszawie. Kaczyński zwrócił dwadzieścia cztery
zdjęcia i inne drobne materiały, natomiast depesze i listy Ady Sari do
rodziców zwróci po ich opracowaniu. Prezes Towarzystwa Miłośników
Starego Sącza podarował znanemu
publicyście Historię Starego Sącza
w zamian otrzymując dwie książki z
rozdziałami o Adzie Sari.
- Pan Kaczyński zaakceptował
pomysł, aby Centrum dokumentujące życie i karierę artystyczną Ady
Sari znajdowało się w Starym Sączu
- dodaje Długosz. - Sam obiecał, że
po napisaniu książki, do Starego Sącza przekaże również pamiątki, które są jego prywatną własnością, a
które w większości kupował na licytacjach zagranicą. Obiecał także, że
przyjedzie do Starego Sącza promować książkę. Opowieściom o Adzie
Sari nie było końca.

RADA MIEJSKA W STARYM SĄCZU
Prezentujemy członków Rady Miejskiej w Starym Sączu

Najważniejsze jest zdrowie

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

z Elżbietą Łomnicką - Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
rozmawia Wojciech Waliszewski

J

est Pani Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
Jak Pani ocenia poziom świadczonych usług medycznych na terenie gminy?
Zadał Pan bardzo trudne pytanie.
Opieka podstawowa w naszej gminie jest zapewniona i jest na wysokim poziomie. Ośrodki zdrowia w
Barcicach i Starym Sączu funkcjonują bardzo dobrze i każdy mieszkaniec gminy ma dostęp do lekarza.
Niestety gorzej sprawa wygląda z lekarzami specjalistami. Część z nich
nie otrzymała kontraktów od NFZ i
świadczy usługi prywatnie, a do pozostałych lekarzy na wizytę oczekuje
się przeważnie bardzo długo. To trudna i drażliwa sprawa, wielu pacjentów jest rozgoryczonych tą sytuacją i
skarży się, ale wygląda na to że jest
to problem ogólnopolski i wiele w tej
kwestii nie da się naprawić.
Jakie zatem
podjąć?

działania

można

Dużo słyszałam od mieszkańców
Starego Sącza i okolic o potrzebie

otwarcia poradni cukrzycowej, która
kiedyś bardzo dobrze funkcjonowała
ale od dwóch lat nie otrzymała kontraktu od NFZ i jej nie ma. Powinniśmy dążyć do tego, aby ją ponownie
przywrócić. Jest to bardzo poważna
sprawa dla wielu ludzi, zwłaszcza
starszych - dojazd do Nowego Sącza,
jeżeli ktoś jest chory na cukrzycę i
dostaje się do lekarza na badania
o godz. 13 jest nieporozumieniem.
W tej sprawie osobiście interweniowałam już w oddziale NFZ w Nowym Sączu. My, jako Komisja Zdrowia, możemy zaopiniować postulaty
mieszkańców i wysłać do NFZ pismo i tak też robimy. W tej sprawie
Komisja Zdrowia zorganizuje niebawem spotkanie w przychodni w Starym Sączu z lekarzami. Inne istotne
sprawy to poradnia kardiologiczna,
dostępna dla wszystkich oraz opieka całodobowa na odpowiednim poziomie. Jako przewodnicząca Komisji
Zdrowia chciałabym, aby powróciła
ona do Starego Sącza, gdyż obecnie
realizowana nie ma najlepszej opinii
wśród pacjentów.
Czy Starosądeczanie są zdrowi?
Żadne społeczeństwo nie jest w
100% zdrowe. Na pewno w naszym
lokalnym środowisku dominuje cukrzyca oraz choroby układu krążenia. Dużym problemem jest także
otyłość, chociaż patrząc na młode dziewczyny, które z kolei z przesadą chcą się odchudzać, to mamy
też problem z anoreksją. Niezdrowe,
ekstremalne diety odchudzające,
często mają bardzo poważne efekty
uboczne i czynią nieodwracalne spustoszenie w organizmie. W zdrowiu
człowieka dużą rolę odgrywa profilaktyka. W tej dziedzinie jest jeszcze
dużo do zrobienia. Mam nadzieję, że
uda nam się zainicjować program
dla pielęgniarek szkolnych w celu
prelekcji o zdrowym odżywianiu
wśród młodzieży. Najprawdopodobniej podobne spotkania dotyczące
zdrowia, odżywiania, higieny i zdro-

wego trybu życia będą prowadzone
w nowo wyremontowanej bibliotece
w Barcicach.
Jakie są Pani zdaniem najważniejsze zasady dotyczące zdrowego
trybu życia?
Na pewno dużo ruchu – z tym na
szczęcie jest coraz lepiej. Widzę coraz więcej osób, które chodzą z kijkami, spacerują całymi rodzinami po
górach. Młodzi wieczorami biegają.
Coraz więcej jest też rowerzystów i
ćwiczących popołudniami na halach
sportowych. Natomiast podstawową
zasadą zdrowego odżywiania jest regularne odżywianie. Pięć razy dziennie, z ostatnim posiłkiem około godz.
18. I starać się nie podjadać.
Bycie radną to przywilej ale równocześnie ciężka praca na rzecz społeczności. Skąd wziął się pomysł
kandydowania?
Nigdy nie myślałam, aby kandydować na radną. Jednak w gronie znajomych osób kiedyś taka propozycja się pojawiła. Nie byłam do tego
przekonana, ale pomyślałam, że
skoro jestem pielęgniarką z zawodu
i powołania i tę pracę kocham, więc
sprawując funkcję radnej będę mogła dalej działać na rzecz naszej społeczności. Spróbowałam i nie przypuszczałam, że otrzymam aż takie
poparcie, które mobilizuje mnie do
dalszego działania. Było to dla mnie
dużą niespodzianką. Pierwszą kadencję jestem przewodniczącą Komisji Zdrowia. To jest dla mnie duże
wyzwanie, coraz bardziej się angażuję. Czasami szukam pomocy u p. Ewy
Zielińskiej, Przewodniczącej Rady
Miejskiej, a prywatnie mojej koleżanki. Jeżeli czegoś nie wiem, lubię się
spytać. Na pewno jest jeszcze dużo
do zrobienia.
Dziękuję za rozmowę.
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Regeneracja przed nauką
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Starym Sączu zorganizowała profilaktyczną kolonię wyjazdową (19-28 sierpnia) w Białym Dunajcu. W kolonii uczestniczyło 26 dzieci (ze Starego
Sącza, Barcic, Gabonia, Gołkowic, Mostek, Moszczenicy i Przysietnicy).
WOJCIECH WALISZEWSKI

N

ajmłodsza uczestniczka kolonii na Podhalu miała 7
lat, a najstarszy uczestnik
16 lat. Dzieci zakwaterowane były w „Pensjonacie Anna” w
Białym Dunajcu, w 3-5 osobowych
pokojach. Celem tego przedsięwzięcia było zapewnienie uczestnikom
pełnej regeneracji sił psychicznych
i fizycznych przed nowym rokiem
szkolnym. Przez cały czas kolonii realizowany był program profilaktyczny prowadzony przez wykwalifikowaną osobę.
Udało się nam się zaplanować ciekawy i atrakcyjny program – relacjonuje z Białego Dunajca Jolanta
Koszkul, kier. placówki. - Prowadzone zajęcia mają charakter profilaktyczny, wypoczynkowy i rekreacyjno-sportowy. Ponadto są zajęcia
świetlicowe, gry i zabawy w plenerze oraz wyjazdy i wycieczki. Wieloaspektowy wymiar zajęć nie pozwala dzieciom na nudę, a każdy dzień
pobytu dostarcza najmłodszym nowych atrakcji. Na początku kolonii
zorganizowano wyjście na Rusino-
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wą Polanę, skąd dzieci miały możliwość zobaczyć Rysy, oraz posmakować oscypki w bacówce. W kolejnych
dniach odbyły się wyjazdy do Zakopanego, spacery po Krupówkach i
Gubałówce. Dzieci zwiedziły też kompleks skoczni narciarskich, Muzeum
Przyrodnicze i najstarszy cmentarz
w Zakopanym na Pęksowym Brzyzku, który jest jedną z trzech nekropolii narodowych, po warszawskich
„Powązkach” i krakowskich „Rakowicach”. Na cmentarzu dzieci mogły zobaczyć groby sławnych ludzi,
m.in. Stanisława Witkiewicza, Kornela Makuszyńskiego i Władysława
Hasiora. W kolejnych dniach uczestnicy mieli okazję spotkać się z góralem w Izbie Regionalnej. Gospodarz izby opowiedział dzieciom o
kulturze Podhala oraz o „zbójeckich
czasach”. O Sabale, dziwożonach
(kobietach - demonach z wierzeń ludowych) i wyrabianiu oscypków.
Swoje opowieści okraszał grą na
skrzypkach i przyśpiewkach: (…) ej
juhasie zagonioj owce, jak ci się w
doma robić nie chce… Kolonia ob-

fitowała w wycieczki poznawcze i
krajobrazowe. Dużym wyzwaniem
okazała się wycieczka do Morskiego Oka, gdzie uczestnicy musieli
przejść na nogach 20 kilometrów.
Nagrodą były wspaniałe widoki, które zrekompensowały trud i zmęczenie uczestników. Obcowanie z przyrodą, która poprzez szeroką gamę
bodźców wywarła na dzieci wieloaspektowy wpływ, było doskonałą lekcją patrzenia, słuchania, myślenia i przeżywania. W kolejnych
dniach wychowankowie mogli zobaczyć w Zakopanym wystawę psów
pasterskich oraz obejrzeć paradę zespołów regionalnych z całego
świata. Wycieczki i wyjazdy przeplatały się z zajęciami świetlicowymi,
podczas których „mali urlopowicze”
rywalizowali w różnego rodzaju rozgrywkach sportowych, konkursach,
zabawach.
Dużą atrakcją okazał się konkurs
„Mam talent”, na którym uczestnicy prezentowali talenty muzyczne,
taneczne i kabaretowe. Podopieczni mogli również skorzystać z zako-

fot. ARCHIWUM REDAKCJI

Jolanty Koszkul - kierownika Placówki Opiekuńczo Wychowawczej
w Starym Sączu

piańskiego Aqua Parku, gdzie mogli zregenerować siły w wodzie. W
ramach programu profilaktycznego
prowadzonego przez wykwalifikowanego profilaktyka przez cały czas kolonii dzieci uświadamiały sobie, że
rozwiązywanie codziennych problemów i poprawianie samopoczucia
przy pomocy substancji i zachowań
szkodliwych prowadzi do pogorszenia sytuacji. Dowiedzieli się, jakie są
skutki używania substancji psychoaktywnych. Bogaty program letniej
kolonii zapewnił uczestnikom bezpieczne i różnorodne atrakcje, w których uczestnictwo pozostawiło dzieciom niezapomniane wspomnienia.
Kierownictwo, kadra i uczestnicy kolonii, składają serdeczne podziękowania za sfinansowanie kolonii, pełnomocnikowi Burmistrza Starego
Sącza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Janinie
Nalepa, przewodniczącej Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Józefie Zbrońskiej
oraz całej Komisji.

Czy tegoroczne letnie wakacje były
bardzo pracowite w Placówce?
Tegoroczne zajęcia wakacyjne były
jak co roku pracowite ale też radosne i ciekawe. W lipcu zorganizowaliśmy stacjonarną półkolonię, a w
sierpniu kolonię wyjazdową do Białego Dunajca. Czas wakacji to jedyny okres, kiedy można dla dzieci
przygotować bogatą ofertę, tak by
spędzając wakacje, mogły wypełnić swój wolny czas przyjemną i wesołą zabawą. Różnorodność zajęć,
wycieczek, zawodów sportowych
i innych form sprawiła, że każde
dziecko mogło znaleźć coś dla siebie. Organizując dla dzieci wakacje,
najważniejsze było dla nas, by czas
wakacyjny był spędzony, nie tylko ciekawie ale przede wszystkim
bezpiecznie.
Jak duże było zainteresowanie
ofertą Placówki? Czy wszyscy chętni mogli wziąć udział?
Nasza propozycja wakacyjna przyciągnęła do placówki głównie dzieci, które w czasie wakacji pozostały w domu. Takich dzieci jest bardzo
dużo. Z naszej oferty skorzystało
56 dzieci. Niestety ponad 20 osób
nie mogliśmy przyjąć. Dla tej grupy
dzieci na zakończenie wakacji burmistrz Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki ufundowali bilety do cyrku,
za co serdecznie w imieniu dzieci
dziękujemy.

Jaka jest dzisiejsza młodzież? Czy
często sięga po używki?
Jednym z największych problemów w naszych czasach jest sięganie po używki przez młodzież w
coraz młodszym wieku. Niewątpliwie bardzo często „słyszy się”
o nastolatkach pijących alkohol
i palących papierosy. Poważnym
problemem wielu rodziców, wychowawców oraz społeczeństwa, są
właśnie nałogi. Dlatego tak bardzo
ważna jest wczesna profilaktyka.
Zorganizowana przez Placówkę
kolonia do Białego Dunajca miała
właśnie charakter profilaktyczny.
Realizacja kolonijnego programu
profilaktycznego miała za zadanie przeciwdziałać zagrożeniom,
promować zdrowy styl życia i pozytywne wartości. Naszym celem
było także pokazanie dzieciom
konstruktywnych i alternatywnych
form spędzania czasu wolnego,
tak by same uznały, że sięganie
po używki jest bezwartościowe.
Dzieci bardzo chętnie i aktywnie
uczestniczyły w zajęciach. Okazało się, że wiedza dzieci o używkach jest duża. Niestety nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo
szkodliwe są papierosy, narkotyki
i alkohol. Mamy nadzieję, że wychowankowie wyciągną z tych zajęć pozytywne wnioski. (WW)
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INFORMACJE Z REGIONU

Świętowali w Gaboniu ....
Po raz pierwszy od 6 lat, w niedzielę 19 sierpnia odbył się festyn w Gaboniu. Głównym organizatorem tej imprezy był radny Mirosław Garbacz. Wspólna zabawa trwała od 15:00 do północy i do samego końca wszyscy doskonale się bawili.
Dorota i Ewa Król

14 wrzesień - październik 2012

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

B

yło dużo zabaw sportowych
prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego-Kubę Bobera , Piotra Wańczyka i
Kamila Głębockiego. Także dla fachowców budowlanych i wszystkich
chętnych były zawody w wbijaniu
gwoździa ,,krokwiaka” w twardego pniaka jabłonkowego. Na scenie
wystąpili ,,Starosądeczanie” z niezwykłym repertuarem tańców i pieśni lachowskich. Następnie dzieci
ze szkoły w Gaboniu zaprezentowały
piosenki w języku angielskim, ,,gadki góralskie” ks. Tischnera oraz wykonały walc angielski. Potem wystąpiły zespoły wokalno-muzyczne m.in.
Apropo i gwiazda wieczoru grupa
Awariat Nato. Wieczorem przygrywał
zespół ,,Jurki”.
Oprócz uczty dla ducha, nie zabrakło także uczty dla ciała. Podawano grochówkę, zapiekane
żeberka z kapustą, karczek i
kiełbasę z grilla, szeroką gamę
napojów oraz przepyszne placki
firmy Rusin.
Impreza mogła się odbyć dzięki
hojności: Zofii i Henryka Florków,
Janiny Grabskiej, firmom p. Kazimierza Ziemianka i p. Bogdana Wańczyka, firmie Fakro, Rusin, Rolbud, Rolbud Instal, Bankowi Spółdzielczemu
Stary Sącz, SHP Rolnik Stary Sącz,
Związek Rewizyjny Spółdzielni Beskidów i Podhala Nowy Sącz. W naszej
imprezie wzięli udział burmistrz Starego Sącza - Jacek Lelek, zastępca
burmistrza - Kazimierz Gizicki, Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Zielińska, radni Rady Miejskiej Andrzej
Zych, Andrzej Stawiarski, Mieczysław
Szewczyk, Włodzimierz Rams. Specjalnie na festyn przyjechali z Węgier przedstawiciele zaprzyjaźnionej
z Gaboniem miejscowości Kosd na
czele z Burmistrzem Kosd Zoltanem
Laszlo. W festynie uczestniczyło blisko tysiąc mieszkańców.

... i w Przysietnicy
W niedzielę, 2 września w Przysietnicy odbyło się uroczyste oddanie do użytku zaplecza sportowego
i placu zabaw przy boisku sportowym. Inwestycja o wartości blisko 400 tys. zł została dofinansowana
z PROW w kwocie 232 tys. zł.
RYSZARD KUMOR

fot. ARCHIWUM REDAKCJI

O

prócz zaplecza dla boiska powstał także plac zabaw z nowoczesnym i bezpiecznym wyposażeniem. Przetarg na realizację
zadania wygrała firma JANBUD z Barcic
Dolnych.
Place zabaw lub ich elementy w sołectwach i osiedlach na terenie gminy
Stary Sącz są jednym z priorytetów burmistrza Jacka Lelka. Niedawno cieszyli się mieszkańcy osiedla Słoneczne ze
swojego palcu zabaw, tym razem radowali się mieszkańcy Przysietnicy. Okazały, nowy plac zabaw, który powstał w
ramach inwestycji „Budowa budynku
zaplecza dla ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z
placem zabaw w Przysietnicy” był oblegany przez dzieci do późnych godzin
wieczornych. Była też zabawa dla dorosłych. Na wspólnej biesiadzie można było wysłuchać koncertu orkiestry z
Barcic, kapeli góralskiej z Łącka i potańczyć pod gołym niebem do późnych
godzin nocnych.
Uroczystość zorganizowała Rada Sołecka Przysietnicy, której przewodzi sołtys Kazimierz Ptaśnik. Wśród uczestników uroczystego spotkania byli niemal
wszyscy mieszkańcy wsi, w tym: Zofia
Golonka - dyrektor Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Przysietnicy, Kazimierz Gizicki zastepca Burmistrza Starego Sącza, Barbara Porębska
- dyrektor Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu i Andrzej Janik Firma JANBUD z
Barcic - realizator inwestycji. Obiekt
otworzył burmistrz J. Lelek, w towarzystwie ks. Jana Wąchały proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela oraz Jana
Migacza prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu,
które pośredniczyło w uzyskaniu funduszy europejskich. Inwestycja kosztowała 396 tys. złotych, z czego 232 tys.
złotych to środki z pogramu bezzwrotnej pomocy UE dla wsparcia obszarów
wiejskich LIDER - PROW 2007-2013.
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Mówi się, że wakacje to sezon ogórkowy. Nie dla Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, które w
tym okresie pracowało pełną parą. Niewątpliwie najbardziej oczekiwanym wydarzeniem był Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. 8 dni wypełnionych muzyką, widowiskami teatralnymi, zabawą na średniowiecznym jarmarku. Kto akurat na ten czas wyjechał ze Starego Sącza, niech żałuje! Warto pomyśleć zawczasu o zaplanowaniu terminu na przyszły rok – festiwal będzie miał w 2013 roku 35 już edycję.

Lato w mieście
MONIKA ZAGÓROWSKA

Z

ajęcia praktyczne z technik fotografii, obróbki zdjęciowej
oraz dziennikarstwa współfinansowane były przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gimnazjaliści – bo
do nich skierowany był ten projekt –
pod bacznym okiem Andrzeja Naściszewskiego (wykładowcy Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym
Sączu) zgłębiali tajniki fotografii,
między innymi w profesjonalnej pracowni fotograficznej. Widziani byli
także z aparatami na wszystkich wakacyjnych imprezach w Starym Sączu. Natomiast Wojciech Waliszewski
(redaktor naczelny Kuriera Starosądeckiego) podzielił się z młodzieżą
nie tylko doświadczeniem dziennikarskim, ale także wysokimi umiejętnościami z zakresu grafiki komputerowej. Na zakończenie został
wydany, zrealizowany w całości przez
uczestników projektu, przewodnik po
Starym Sączu (zupełny rarytas i gratka dla kolekcjonerów, bo nakład wydawnictwa to tylko 100 sztuk).

zenie
Uroczyste zakońc

Dzieciom, które nie wyjeżdżały ze
Starego Sącza na wakacje, zaproponowaliśmy udział w Wakacyjnej Wytwórni Artystycznej. Były tańce i zabawy teatralne, malowanie, lepienie
z gliny, a także wspólne oglądanie fil-

yjnej Wytwórni
Uczestnicy Wakac
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e pr
projektu Aktywni

Artystycznej

zez ferie

mów. Wszyscy dobrze się bawili. Na
koniec był wernisaż powstałych przez
wakacje prac oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek.
15 lipca Centrum Kultury rozpoczęło realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pod hasłem „Letnie spotkania
z folklorem”. Wystąpili: Kapela Kuźnicka z Łącka, Zespołu Pieśni i Tańca JAROSŁAW, Kapela Folkowa HUDACY i węgierski zespół regionalny
Duna Gönge. Starosądecki rynek
gościł także Święto Dzieci Gór z zespołami kamrackimi Spod Kikuli z
Polski oraz Goristsikhe z Gruzji. Nie
zabrakło także występów naszego Zespołu Regionalnego Starosądeczanie. Dodatkiem (czy jak chcą
niektórzy „wisienką na torcie”) do
spotkań z folklorem był koncert barcickiej orkiestry dętej oraz zespołu
„ciężkich brzmień” Hexum.
Wernisażem w Galerii Pod Piątką zakończył się 7 Międzynarodowy
Plener Malarski.

19 sierpnia Stary Sącz włączył się
w obchody dnia Dawcy Szpiku. W Galerii pod Piątką starosądeczanie mogli wpisać się na listę potencjalnych
dawców szpiku, a nie znający tematyki mogli od fachowców dowiedzieć
się, że zostanie dawcą nie zagraża
życiu, a może uratować komuś życie.

fot. JUSTYNA LISZKOWSKA

30 sierpnia zakończyliśmy wakacje
koncertem zespołu SONORE DUO w
Galerii Pod Piątką.
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Plener kultur

P

o raz kolejny sądecka firma FAKRO była mecenasem odbywającego się
corocznie Międzynarodowego Pleneru Malarskiego - Sympozjum Kultur
Lokalnych Stary Sącz 2012. W ramach tej imprezy do grodu św. Kingi przyjechali artyści z Białorusi, Chin, Hiszpanii, Japonii, Portugalii, Włoch i Polski, którzy przez dwa tygodnie lipca tworzyli prace zainspirowane kulturą i
krajobrazem Sądecczyzny.
Popularność pleneru z roku na rok rośnie. Początkowe kontakty były zapoczątkowane z Japonią, ale z biegiem lat Stary Sącz przyciągał artystów z Europy.
W tegorocznym wydarzeniu brało udział 17 artystów. Nasze miasto nigdy nie
było obce artystom, dlatego teraz musimy kontynuować tradycje artystyczna
zapoczątkowaną przed wiekami. Naszym marzeniem jest, aby Stary Sącz stał
się magnesem artystycznym Sądecczyzny - mówi Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza.

Zajęciom towarzyszyły otwarte sympozja kultur lokalnych z udziałem doktora
Władysława Serwatowskiego, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz profesor Luisy Soares de Oliveira z Portugalii z Akademii Sztuk Pięknych w Lizbonie. Otwarte dla publiczności spotkania były próbą odpowiedzi na
pytania czym dla artystów jest kultura lokalna, ludowa, regionalna, w jakim
środowisku kulturowym mieszkamy - wyjaśnia Sabina Sujew z działu eksportu
firmy FAKRO, absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i jedna z tegorocznych uczestniczek pleneru.
Uczestnicy VII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Starym Sączu odwiedzili także hale produkcyjne FAKRO. Nie kryli wrażenia, jakie podczas zwiedzania zakładu zrobiło na nich technologiczne zaawansowanie przedsiębiorstwa.
Szczególne uznanie wyrazili dla prezentacji najnowszych produktów FAKRO z
wykorzystaniem techniki projekcji trójwymiarowej. Wizyta w FAKRO miała nie
tylko kurtuazyjny charakter. Produkująca okna dachowe firma miała stanowić
inspirację dla obrazów, które artyści malowali podczas dwutygodniowego pleneru. Prace artystów po zakończeniu pleneru zostały wystawione w starosądeckiej Galerii Pod Piątką. (WW)

fot. ARCHIWUM REDAKCJI

21 lipca w kościele św. Trójcy odbył
się koncert z okazji 800-lecia założenia zakonu św. Klary z Asyżu. Grażyna Zielińska – sopran, wykonała oratorium austriackiego kompozytora
Geralda Spitznera napisane do słów
"Pieśni słonecznej" św. Franciszka z
Asyżu. Utwór nosi tytuł "Catnico delle Creature".
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Wystawa Face to Face Mariusza MORSa Brodowskiego w Galerii Pod Piątką

Magia miejsca

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

z Mariuszem MORSem Brodowskim rozmawia Wojciech Waliszewski

jach czy nawet ten wykonany na ekranie szumiącego telewizora z prezenterem Maciejem Orłosiem na czele.

Nazwa
Twojej wystawy, którą będzie można
oglądać do końca września w Galerii
„Pod Piatką” to Face to face. Z czym
chciałeś ją skonfrontować?
Od dłuższego czasu maluję portrety.
Jak maluję, niezależnie czy jest to płótno czy ściana, to stoję twarzą w twarz.
Podobnie jest z osobami, które przychodzą na wystawę – stają na przeciw
portretów, które na nich patrzą. Każdy
portret jest dla mnie ważny i jednocześnie trudny do namalowania. Chciałem
zobaczyć, jak inni na to patrzą.
Chyba każdego urzeka wielość form
na wystawie…
Najważniejszy jest dla mnie street
art. Jestem jednak człowiekiem, który jakby robił ciągle to samo, to szybko
by się znudził. Potrzebuję poszukiwań i
zmian. Nawet jak maluję, to szukam jakieś innej kreski, innej formy, czy techniki. Dzięki temu udaje mi się łączyć
różne materiały: na wystawie można
oglądać portrety wykonane z desek,
banknotów, płyt CD, puszek po spre18 wrzesień - październik 2012

Czyli do telewizji podchodzisz z pewnym dystansem?
Telewizji praktycznie nie oglądam, ale
od dłuższego czasu chciałem nawiązać
do tego medium, a pan Orłoś jest jednym z najstarszych „ocalałych” prezenterów informacji, przynajmniej od 1989
roku. Mimo, że on zawsze nieco inaczej
prowadził programy, to dla mnie telewizja to taka szara papka.
Stary Sącz wzbogacił się o Twoje dzieło. Pierwszą osobą, którą namalowałeś na ścianie przy ul. Podegrodzkiej
jest ks. Józef Tischner. Dlaczego?
Szukałem osoby, która jest mocno
związana ze Starym Sączem. Miałem
dużo pomysłów, wliczając w to św. Kingę, ale po namyśle, która w moim przypadku wiązała się z poznaniem kilku
mądrych sentencji Profesora, postanowiłem namalować właśnie Jego, tym
bardziej, że w sąsiedztwie znajduje się
ulica Jego imienia.
Czy planujesz wykonać kolejne prace
w Starym Sączu?
Na pewno tak. W sumie od 6 lat przebywam regularnie w Starym Sączu i aż

głupio mi się przyznać, że nigdy tam
nie malowałem. Zawsze chciałem, ale
nie było okazji. Starosądeczanie to ludzie bardzo otwarci i życzliwi. Właścicielka posesji, na której pojawiła się
moja praca zgodziła się, mimo, że mnie
nie znała, ani nie wiedziała, co namaluję. Starsi ludzie zaakceptowali mój
obraz, więc kolejne prace już wkrótce
pojawią się przy garażach na os. Słonecznym. To jednak nie koniec. Na wernisażu zgłosiła się do mnie grupa młodych, starosądeckich artystów, którzy
działają przy MDK i zapytali mnie, czy
mógłbym poprowadzić dla nich warsztaty. Wyraziłem zgodę i jeżeli dyrekcja
MDK to zaakceptuje, to na pewno dojdzie to do skutku. Podoba mi się zapał i
inicjatywa młodych ludzi ze Starego Sącza – jeszcze zrobimy razem szał w tym
mieście.
Czym dla Ciebie jest Stary Sącz?
Stary Sącz jest magicznym miastem.
To miejsce ma wyjątkowy klimat – typowo wiejski, ale z charakterem. Stary
Sącz ma też olbrzymi potencjał, zwłaszcza artystyczny. Na pewno większy niż
Nowy Sącz i warto to wykorzystać. Sztuka z małego miasta na pewno łatwiej
da się wypromować, niż sztuka z dużego miasta.

CO? GDZIE? KIEDY?

wernisaż wystawy

Mariusza MORSa Brodowskiego w Galerii Pod Piątką

WYDARZENIA KULTURALNE
VI edycja Festiwalu Fotografii WIDZI SIĘ

Widzi się na szóstkę

Już 3 października rozpocznie się VI edycja Festiwalu Fotografii WIDZI SIĘ w Starym Sączu. Rozpocznie go o
godzinie 18:00 wernisaż Sebastiana Pająka Ludzie i miejsca Nowej Zelandii. Projekt ten powstawał od samego
początku pod patronatem pani ambasador Nowej Zelandii w Polsce Ms. Penelope Ridings. Jest on próbą prezentacji współczesnego społeczeństwa zamieszkującego dwie wyspy Nowej Zelandii.
WOJCIECH WALISZEWSKI

O

rganizatorzy festiwalu zapewniają nam ciekawy maraton fotograficzny, bo już 4 października o godzinie 17:00 w Galerii TPSP w
Nowym Sączu zaprezentują dokonania Grupy Twórczej Widzi się: wystawę zatytułowaną WIDZĘ SĄCZ, a 11
października przedstawią w Galerii
SOKÓŁ w Starym Sączu - METAMORFOZY. Grupa Twórcza WIDZI SIĘ jest
młodym, jeszcze niesformalizowanym
stowarzyszeniem pasjonatów fotografii artystycznej, założoną przez Andrzeja Naściszewskiego (pomysłodawcy) i
Bogdana Kiwaka działającą na przestrzeni dwóch miast: Starego i Nowego Sącza, zrzeszającą ludzi z powiatu
nowosądeckiego, a także z Brzeska,
Łącka, Ochotnicy i jest otwarta na nowych pasjonatów.
Dzień później, tj. 5 października odbędzie się spotkanie z Medium fotografii w kontekście sztuk czasowych (FotoAniFilmy) w którym Janusz Musiał
omówi pod względem warsztatowym,
produkcyjnym, estetycznym i koncepcyjnym kilkanaście własnych projektów - filmów zrealizowanych w oparciu
o materiał fotograficzny (fotogramy,
chemigramy, fotografie otworkowe)
zrealizowany w latach 2004-2011.
Janusz Musiał jest absolwentem fo20 wrzesień - październik 2012

tografii Akademii Sztuk Pięknych w
Gdańsku oraz doktorem nauk humanistycznych. W swoich pracach podejmuje próby refleksji nad środowiskiem
naturalnym, technokulturą, czasem,
przestrzenią, prędkością, światłem,
dotykiem, wizerunkiem, pamięcią.
Poddaje analizie medium fotografii
oraz media monitorowej reprezentacji.
Tworzy cykle fotograficzne, instalacje
oraz prezentacje multimedialne i krótkie formy filmowe.
17 października, Anna Nacher z Markiem Styczyńskim przedstawią nam,
o ile pogoda pozwoli, w plenerze przy
Galerii Pod Piątką w Starym Sączu,
kino eksperymentalne reżyserów: Joe
Grimma, Bena Russela, Xander Marro,
Jo Derry, Leifa Goldberga, Ara Peterson należących do kolektywu artystów
z Providence, Rhode Island w USA.
A już następnego dnia w Galerii Pod
Piątką w Starym Sączu o godzinie
18:00, Maria Stafyniak i Paweł Kula
(który ze Sławomirem Decykiem jest
twórcą globalnego ruchu fotograficznego – solarigrafii) przedstawią nam
dwa projekty: WIZYTĘ U FOTOGRAFA oraz PRZESILENIE. „Wizyta u fotografa” to dysonans między rejestracją ważnego wydarzenia w atelier
fotograficznych zakładów, a próbą zo-

biektywizowania naszego wizerunku,
natomiast „Przesilenie” to autorska
prezentacja obrzędowości związanego
ze zjawiskiem astronomicznym jakim
jest przesilenie słoneczne. Maria Stafyniak i Paweł Kula absolwenci ASP w
Poznaniu prowadzą autorskie warsztaty artystyczne: OSWAJANIE SZTUKI
oraz REZERWAT IDEI, które zostaną
nam zaprezentowane przez Marię Stafyniak 19 i 20 października.
W dniach 25-27 października Paweł
Janczaruk, członek ZPAF-u, autor wielu rozpraw na temat fotografii, zaprezentuje nam czym jest woodburytypia,
a 8 listopada słuchacze fototechnika w CKK Profesja przedstawią nam
swoje najlepsze prace fotograficzne.
Tego dnia również Marzena Kolarz, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych
w Poznaniu przedstawi w Galerii Pod
Piątką w Starym Sączu, swój świat
mody. Na zakończenie festiwalu, 22
listopada w Galerii SOKÓŁ w Starym
Sączu będziemy mogli zobaczyć najmłodszy narybek fotograficzny Starego Sącza – prace gimnazjalistów biorących udział w projektcie Aktywnie
przez ferie, a także ciekawe prace fotograficzne studentów Edukacji Artystycznej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nowym Sączu.

SPORT
Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Starego Sącza

Emocje i nagrody

W otwartym turnieju szachowym o Puchar Burmistrza Starego Sącza (18-19 sierpnia) zwyciężył Grzegorz
Słabek (kandydat na mistrza krajowego, Kraków), najlepszy junior Krzysztof Żarnowski (I kat.) był na 7 miejscu, jedyna kobieta Małgorzata Nakonieczna-Nowakowska (II kat.) na 14 miejscu, a najlepszy starosądeczan
Mieczysław Guc (I kat.) na 5 miejscu.
RYSZARD KUMOR

W

turnieju odbywającym się
przez dwa dni w starosądeckim „Sokole” sklasyfikowano 29 szachistów z sekcji szachowych: TS Wisła Kraków, LKS
Płomień Limanowa, GKSz Kornuty
Gorlice, MKS Sandecja Nowy Sącz,
LZS Krynica oraz szachistów niezrzeszonych z Dobczyc, Nowego i
Starego Sącza. Najmłoszy uczestnik
rozgrywek miał 14 lat, a najstarszy
77.
Z najwyższą kategorią w krajowej punktacji rankingowej FIDE
(fr. Fédération Internationale des
Échecs, Międzynarodowa Federacja
Szachowa) startował Grzegorz Słabek z Krakowa i on zdobył Puchar
Burmistrza i cenną nagrodę, drugie miejsce zajął Marek Sukiennik (I
kat.), trzecie Marcin Burek (III kat.)
- obaj Limanowa, którzy też dostali cenne nagrody i dyplomy, czwarte miejsce zajął Marek Michalik (I
kat. Nowy Sącz), szóste Józef Janusz (III kat. Krynica). Mieczysław
Guc ze Starego Sącza przed ostatnią rundą był na trzecim miejscu,
ale w ostatniej partii (11 runda) zremisował i zajął 5 miejsce (nagroda
specjalna Burmistrza Starego Sącza
dla najlepszego uczestnika z miasta
i gminy).

fot. RYSZARD KUMOR/Wojciech Waliszewski

Arbitrem w turnieju był Piotr Kretowicz z GKSz Kornuty Gorlice, licencjonowany sędzia I klasy.
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SPORT
XXVII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów „Solidarność” i VII Memoriał Wiesława Winiarza.

Sportowa rywalizacja

fot. ARCHIWUM REDAKCJI

W dniu 11 sierpnia na stadionie MKS Sokół Stary Sącz i LKS Barciczanka Barcice rozegrany został XXVII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów „Solidarność” Stary Sącz 2012 i VII Memoriał Wiesława Winiarza. Organizatorem imprezy był radny Powiatu Nowosądeckiego Marian Kuczaj przy współudziale OZPN Nowy Sącz.

W

turnieju wzięło udział 12 drużyn: FAM Poprad (Słowacja),
Zelmer Rzeszów, PPN Gorlice, PPN Wieliczka, Oldboys Tymbark,
Gorce Kamienica, Amphora Krynica,
Helena Nowy Sącz, Zabełcze, Awans
Nowy Sącz, Sandecja Nowy Sącz.
Po rozegraniu meczy eliminacyjnych
i półfinałów do walki o miejsca I-III
przystąpiły: FAM Poprad, Awans Nowy
Sącz i PPN Wieliczka.
1. Awans Nowy Sącz - FAM Poprad 1:0
2. Awans Nowy Sącz - PPN Wieliczka 1:0
3. PPN Wieliczka - FAM Poprad 3:0
Nagrody, medale i puchary wręczali zawodnikom: poseł Andrzej Czerwiński, senator Stanisław Kogut, Andrzej Szkaradek NSZZ Solidarność,
Ryszard Poradowski - członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, Mieczysław Gwiżdż - radny Rady Miasta
Nowego Sącza, Józef Bocheński - radny Rady Miasta Nowego Sącza, Andrzej Strumiński - członek Zarządu
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MZPN Kraków, Antoni Ogórek - prezes OZPN Nowy Sącz. Starosta Nowosądecki uhonorował uczestników
Srebrnymi i Złotymi Jabłkami Sądeckimi, które wręczał członek Zarządu
Powiatu Ryszard Poradowski. Złote
Jabłka Sądeckie otrzymali: Walenty
Biłas, Andrzej Strumiński, Krzysztof
i Zofia Janczurowie, Józef Król, natomiast Srebrne: Leszek Arak i Marian
Bodziony.
Senator Stanisław Kogut wręczył „koguty” jako prezenty urodzinowe Dorocie i Małgosi Janczurom, a organizatorzy turnieju nagrodzili sprzętem
do treningu MKS „Sokół” Stary Sącz,
LKS Barciczankę, LKS Zawadę i LKS
Skalnik Kamionka Wielka.
- Turniej, pomimo nie najlepszej pogody, przebiegał w sportowej atmosferze i stał na bardzo dobrym poziomie
sportowym – mówi radny Marian Kuczaj. - Uczestnicy sportowej rywalizacji zapewnili nas o udziale w kolejnym
XXVIII turnieju w 2013 roku.(WW)

Kulturowa uczta
Starosądecki Jarmark Rzemiosła (25-26 sierpnia) przyciągnął rzesze publiczności. Na kramach ustawionych na rynku oferowano przeróżne
produkty tradycyjne oraz regionalne przysmaki. Występowały zespoły
z Polski i partnerskich miast Starego Sącza ze Słowacji i Węgier.

fot. RySzARD KUMOR

W odbywającej się po raz czwarty imprezie łączącej prezentację rękodzieła z występami artystycznymi można było obejrzeć i kupić unikalne produkty. Niesłabnącą popularnością cieszyły się tradycyjne potrawy naszej
kuchni i stoisko węgierskie. Podczas koncertów doskonale bawili się dorośli
i dzieci. Dla najmłodszych był konkurs plastyczny: „Jarmark na Rynku w Starym Sączu” (później wystawa pokonkursowa). Występy w sobotę 25 sierpnia rozpoczął zespół regionalny „Starosądeczanie”, później grali, śpiewali
i tańczyli: „Dolina Słomki”, kapela Maliszów, „Gregovce” ze Słowacji, „Piyrogi Łomnicańskie”, „Makivica” ze Słowacji, „Duna Gönge” z Węgier, kapela Wojtka Boguckiego, natomiast w niedzielę 26 sierpnia: „Duna Gönge”,
„Wesołe Nutki”, „Michalczowa”, „Polana Makowska”, „Dolina Dunajca”, „Serencza”, „Tribo”. Dodatową atrakcją był pokaz w wykonaniu „Bractwa Rycerskiego Kasztelanii Sandeckiej”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zrealizował Urząd Miejski w Starym Sączu, przy pomocy technicznej pracowników
Miejskiego Zakładu Komunalnego. Pomogło też kilkunastu lokalnych sponsorów. (RK)

Fotoreportaż

Inwestycje koordynowane (6,4 mln. zł)

Praca na potoku Moszczeniczanka - 190 tys. zł
inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Budowa bulwaru w Barcicach - 3,48 mln. zł
		 inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Przebudowa skrzyżowania ul. Topolowa droga 87 - 1,3 mln. zł
inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Reg. rz. Poprad w Popowicach - 970 tys. zł
inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
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Prace na potoku Przysietnica - 430 tys. zł
inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Prace na rowie Przykopa w Barcicach - 30 tys. zł
inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

