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Zdrowia, radości, pomyślności, sukcesów 
w życiu osobistym, rodzinnym  i całej 

gminnej wspólnoty w Nowym Roku 2013!
  Jacek Lelek                  Ewa Zielińska
  Burmistrz Starego Sącza              Przewodnicząca Rady Miejskiej  
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Magia świąt Bożego Narodzenia
Tradycyjnie już w 
Zespole Szkół w 
Przysietnicy od-
była się niezwykła 
uroczystość świą-
teczna. W dniu 21 
grudnia na sali gim-
nastycznej zeprezen-
towały się dzieci z bo-
żo naro d zeniow y m 
repertuarem - koncer-
tem kolęd i pastora-
łek. Podczas spotka-
nia całej społeczności 
szkolnej i rodziców 
były też prezentowa-
ne stoiska klas z tra-
dycyjnymi wypie-
kami świątecznymi 
i ozdobami. W trak-
cie spotkania zosta-
li  nagrodzeni laureaci 
świątecznych konkur-
sów. (WW)

REKLAMA



   Słowem naczelnegoW numerze m.in.:

Podczas zeszłorocznych letnich wakacji usłyszałem rozmowę dwóch tury-
stów. Jeden z nich opowiadał coś o Nowym Sączu, na co ten drugi, nie zna-
jąc zbytnio ani miasta ani okolicy, zapytał nieśmiało: Nowy Sącz? A czy leży 
on gdzieś niedaleko Starego Sącza? Ten przykład pokazuje, że Gród świętej 
Kingi ma się dobrze na turystycznej mapie Polski i zajmuje na niej znaczącą 
pozycję. Warto ten skarb pielęgnować. Z roku na rok coraz więcej osób może 
przecież swoje wakacje zupełnie nieświadomie planować w oparciu o atrak-
cje turystyczne, wydarzenia i koncerty organizowane w naszej okolicy. 

Stary Sącz ma naturalne skarby, aby stać się prawdziwym miasteczkiem 
z klimatem: klasztor pełen historii, pięknie odnowiony Rynek, romantyczne 
uliczki, czy zapierające dech krajobrazy. Tutaj można na dobre zapomnieć o 
wielkomiejskim zgiełku, wyciszyć się i na nowo coś odkryć. Na przykład kon-
cert zespołu, którego nazwa brzmi może obco, ale którego melodie potrafią 
wywołać pozytywne emocje. To nie przypadek, że klimat tworzą ludzie: arty-
ści, podróżnicy, goście, ale także mieszkańcy. Dlatego Centrum Kultury tych 
pierwszych do Starego Sącza regularnie zaprasza. Również nieprzypadkowo, 
powstał nowy portal www.wstarymsaczu.pl. Można tam znaleźć bieżące in-
formacje o wszystkich wydarzeniach i imprezach kulturalnych, a także kupić 
bilety on-line. Już teraz na starosądeckie koncerty przyjeżdżają fani nie tylko 
z Nowego Sącza, ale także z Tarnowa czy Krakowa. Warto więc włączyć się 
w dobrą rozrywkę, zanim ktoś kiedyś usłyszy: Kraków? A czy leży on gdzieś 
niedaleko Starego Sącza?

 

Wojciech Waliszewski
red. naczelny Kuriera Starosądeckiego
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Liczba, która cieszy

7.425
Tyle metrów dróg gminnych udało 

się wyremontować na terenie gminy 
Stary Sącz w roku 2012. 

Jednogłośnie za budżetem 
na 2013 rok

Na 31. sesji, 17 grudnia Rada 
Miejska w Starym Sączu jedno-

głośnie przyjęła przedłożony przez 
burmistrza jacka Lelka projekt bu-
dżetu gminy na 2013 rok. „za” 
uchwałą budżetową głosowali wszy-
scy radni biorący udział w obradach.

Planowane dochody budżetu Gmi-
ny Stary Sącz na rok 2013 ustalono 
w kwocie 64,2 mln zł, natomiast wy-
datki w kwocie 83,8 mln zł. Różni-
ca między dochodami i wydatkami w 
wysokości 19,6 mln zł, zostanie po-
kryta przychodami z zaciągniętych 
kredytów 15 mln zł oraz zaciągnię-
tych pożyczek 4,6 mln zł. Wydatki 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
zaplanowano w kwocie 24,9 mln zł. 
Natomiast wydatki bieżące na pro-
gramy finansowane z pomocy zagra-
nicznej ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej w kwo-
cie 24,5 mln zł.  Podjęcie uchwały w 
sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Stary Sącz na 2013 rok poprzedzi-
ło przyjęcie uchwały w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Stary Sącz na lata 2013 – 2022, a 
następnie przedstawienie projektu 
budżetu, przedstawienie opinii Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej i od-
czytanie opinii Komisji Budżetu i Roz-
woju Gospodarczego. 

Największe planowane wydatki na 
2013 są w działach: oświata i wycho-
wanie (w tym: szkoły podstawowe, 
gimnazja, przedszkola, szkoła mu-
zyczna, ZOFAS) 27,1 mln zł, gospodar-
ka komunalna i ochrona środowiska 
(w tym: gospodarka ściekowa i ochro-
na wód, oświetlenie ulic, placów 
i dróg, usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych) 20,4 mln zł, pomoc społecz-
na 12,1 mln zł, transport i łączność 
(w tym: publiczne drogi gminne, usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych) 
6,8 mln zł, administracja publicz-
na (w tym: urząd gminy, rada gminy) 
5,1 mln zł, turystyka 4,5 mln zł, kul-
tura i ochrona dziedzictwa narodowe-
go (domy kultury, biblioteki, ochrona 
zabytków) 2,5 mln zł. Wydatki mająt-
kowe (inwestycje i zakupy inwestycyj-
ne) 25,8 mln zł, w tym m.in.: 15 mln 
na wodociągi i kanalizacje, 4,5 mln 
na prace przy drogach w gminie, 4,4 
mln na budowę parku wodnego „Sta-
wy”, 2,9 mln na zagospodarowanie 
placu targowego, 1,9 mln na usuwa-
nie skutków klęsk żywiołowych, 730 
tys. na obiekty sportowo rekreacyjne, 
500 tys. na obiekty kulturalne. Sołec-
twa będą miały do dyspozycji 305,2 
tys. zł na przedsięwzięcia w ramach 
funduszu sołeckiego. 

Uchwała budżetowa jest najważ-
niejszą decyzją podejmowaną w cią-
gu roku - mówił burmistrz Jacek Le-
lek. Nie wszystko, co bym chciał jest 
w tym budżecie, zapisy uchwały są 
kompromisem, ale mamy podstawy 
do optymizmu. Po pierwsze nie mamy 
istotnego zadłużenia i na koniec roku 
możemy być tylko lekko pod kreską, 
a po drugie podejmujemy ambitne 
zadania inwestycyjne planując na 
nie kwotę 25 mln zł. Dziękuję moje-
mu poprzednikowi, który rządził gmi-

ną nie dopuszczając do zadłużenia, a 
finansowanie wielu zadań przez lata 
odbywało się tylko poprzez dokłada-
nie pieniędzy z budżetu gminy. 

Zaproszony na sesję poseł Marian 
Cycoń chwalił budżet gminy na przy-
szły rok, mówiąc o nim, że jest „nie-
komercyjny, otwarty w kierunku inwe-
stycyjnym i zmuszający do pracy”.

Na sesji radni podjęli też uchwałę 
w sprawie zmiany uchwały budżeto-
wej Gminy Stary Sącz na 2012 rok (nr 
XVII/168/2012 z 26.01.2012 r.) tj. 
dochodów o 255,3 tys. zł w związku 
ze zwiększeniem subwencji oświato-
wej oraz wydatków budżetu o 259,3 
tys. zł (na oświatę i wychowanie, kul-
turę i ochronę dziedzictwa narodo-
wego, ochronę zdrowia) oraz uchwa-
łę w sprawie zmian „Wieloletniej 
Prognozy Finansowej” w związku ze 
zmniejszeniem limitów w 2012 r. (w 
trzech pozycjach) i wprowadzeniem 
limitów w 2013 r. do wykazu przed-
sięwzięć (w 8 pozycjach), uchwałę o 
podziale gminy na obwody głosowa-
nia, a także 23 uchwały w sprawie 
uchwalenia statutów wszystkich so-
łectw i osiedli w gminie oraz uchwa-
ły w sprawie: Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Narkomanii 
(program aktualizowany corocznie), 
uchylenia uchwały nr XV/153/2011 
z 5.12.2011 r. (w sprawie opłat za 
śmieci w związku z wcześniejszym 
upoważnieniem Burmistrza do okre-
ślenia nowych wysokości opłat i try-
bu ich pobierania), wydzierżawienia 
nieruchomości gruntowej pod istnie-
jący garaż w Starym Sączu, wydzier-
żawienia na okres roku pomieszczeń 
garażowo-biurowych przy ul. Krakow-
skiej 26. (RK)
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infORMaCje z RegiOnu

Wspotkaniu w gabine-
cie Burmistrza Starego 
Sącza brali też udział: 

skarbnik Stanisława Hodorowicz 
(kontrasygnująca umowę), kie-
rownik Referatu Przygotowania 
Inwestycji Bonifacy Wolak, inwe-
stor zastępczy Janusz Obtuło-
wicz EKO INWEST STYLz Nowe-
go Sącza oraz kierownik budowy 
Artur Jurkowski.  Oferta SKAN-
SKA S.A. w cenie 2.687.488,75 
zł była najniższa spośród propo-
zycji 9 wykonawców biorących 
udział w tym przetargu.

Przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Oś 
Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.1 Rozwój infrastruk-
tury turystycznej Schemat C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu). 
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: budynek zaplecza socjalno-
-sanitarnego, budynek magazynowy na sprzęt pływający, wieżę ratownika usytu-
owaną na plaży, pomost kąpieliska z wieżą dla ratowników, przystań z pomostem 
do cumowania sprzętu pływającego, pochylnie do wodowania sprzętu pływac-
kiego, kąpielisko z plażą, elementy małej architektury wraz z placem zabaw dla 
dzieci i boiskiem plażowym, układ drogowy wewnętrzny terenu parku wodnego, 
miejsca postojowe dla samochodów osobowych 40 szt. (w tym 4 dla niepełno-
sprawnych), ogrodzenie terenu wraz z bramami, prace hydrotechniczne obejmują-
ce lokalne pogłębienie dna stawu w miejscu kąpieliska z zabezpieczeniem przed 
abrazją powodowaną falowaniem wody, przebudowę żelbetowego wpustu i stud-
ni przelewowej, infrastrukturę techniczną wewnętrzną, przyłącz energetyczny. W 
miejsce istniejącego mnicha (budowli hydrotechnicznej służącej do piętrzenia i 
regulowania przepływu wody w stawach) przewidziano wykonanie podwodnego 
betonowego wlotu zabezpieczonego stalową kratą, rurociągu z betonowych rur 
wirowanych z prostokątną żelbetową studzienką mieszczącą urządzenia do regu-
lacji poziomu wody oraz betonowego wylotu umieszczonego w stawie, do którego 
odprowadzał wody istniejący mnich drewniany. Wszystkie prace mają zostać za-
kończone do 30 czerwca 2013 roku.

SKANSKA wybuduje 
Park Wodny
We wtorek, 4 grudnia burmistrz Jacek Lelek podpisał z Maciejem 
Karwackim pełnomocnikiem SKANSKA S.A. umowę o udzieleniu za-
mówienia publicznego pn. Budowa Zespołu Rekreacyjnego Parku 
Wodnego „Stawy” w Starym Sączu. Do przetargu nieograniczonego 
zgłosiło się 9 wykonawców.

RYSZARD KUMOR

Obszar zagrożenia 
wścieklizną zniesiony
Powiatowy Lekarz Weterynarii w No-
wym Sączu zniósł obszar zagroże-
nia wścieklizną w gminie Stary Sącz. 
Znów można organizować na "Wiel-
kim Wygonie" targi z udziałem zwie-
rząt hodowlanych. 

Zniesienie wyznaczonego przed mie-
siącem obszaru tzw. zapowietrzenia 
(bezpośrednio wokół ogniska choro-
by, podlegający ograniczeniom podej-
mowanym przy zwalczaniu chorób za-
kaźnych zwierząt) nastąpiło po okresie 
kwarantanny oraz odstrzale sanitarnym 
dwóch lisów, w których nie stwierdzo-
no choroby. Lis, u którego stwierdzono 
wściekliznę (odstrzelony w listopadzie 
w okolicach Starego Sącza) okazał się 
pojedynczym przypadkiem. (RK)

Angielski uczy dzieci
15 listopada w Szkole Podstawowej  
im. św. Kingi w Popowicach odbył się 
finał Szkolnego Konkursu Wiedzy o 
Krajach Anglojęzycznych zatytuło-
wany Kraj Anglojęzyczny Widziany 
Moimi Oczyma.

Dzieci zostały poproszone o stworze-
nie plakatu przedstawiającego wybra-
ny kraj anglojęzyczny, wykonany tech-
niką dowolną (farby, kredki, kawałki 
materiałów, bibuła, wata). Celem kon-
kursu było poszerzenie wiedzy o kultu-
rze krajów anglojęzycznych, zachęcanie 
ich do samodzielnego, dalszego  zdo-
bywania wiedzy na temat ww. krajów, 
wzbudzenie zainteresowania językiem 
angielskim oraz rozwijanie kreatywno-
ści, twórczego myślenia oraz zdolności 
plastycznych uczniów. Pod uwagę bra-
no kreatywność, estetykę, wiedzę o wy-
branym kraju anglojęzycznym oraz po-
ziom języka angielskiego. Zwycięzcy 
otrzymali cenne nagrody oraz dyplo-
my ufundowane przez Wydawnictwo 
Pearson Longman, Macmillan Polska 
oraz Promyczek Dobra. (WW)

Gminne inwestycje współfinansowane z funduszy UE
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Warto wiedzieć 
Projekt budowy zespołu rekreacyj-
nego Park Wodny „Stawy” otrzy-
mał 2,5 mln zł unijnego dofinan-
sowania i już latem będzie można 
spędzać czas na piaszczystej pla-

ży, pływając kajakiem czy grillując. 
Koszt całego projektu wynosi nie-
co ponad 4 miliony złotych. Za te 
pieniądze powstanie pełna infra-
struktura kąpieliska z plażą pokry-
tą piaskiem, który zostanie usy-
pany na grubość 30 centymetrów. 
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  Z ławy poselskiej...

Grudzień był dla 
posła Mariana 
Cyconia mie-
siącem szcze-
gólnie pracowi-
tym. W ramach 
spotkań, jakie 
PO organizowa-
ła w całej Pol-
sce, poseł Ma-

rian Cycoń spotkał się z wyborcami w 
Starym Sączu, Piwnicznej, Uściu Gor-
lickim i Sękowej. 
Na spotkaniach w ramach „Planu 
dla Polski” podsumowywano  ostat-
nie pięć lat rządów PO, omawiano 
kwestie, którymi obecnie zajmuje 
się parlament, ale przede wszystkim 
przedstawiono, co jeszcze ma zamiar 
zrobić rząd przez najbliższe lata. Naj-
ważniejsze punkty Planu dla Polski 
to: pomoc dla rodzin (dłuższe urlopy 
macierzyńskie, dopłaty do kredytów 
mieszkaniowych), tworzenie nowych 
miejsc pracy (ustawa deregulacyjna, 
specjalna linia gwarancyjna dla kre-
dytów obrotowych) i wsparcie dla in-
westycji. Tutaj sztandarowym projek-
tem są Inwestycje Polskie - czyli 40 
mld złotych na inwestycje do 2015 r 
w okresie przejściowym miedzy sta-
rym a nowym budżetem UE, by nie 
zahamować gospodarki. Pieniądze 
będą pochodzić z udziałów Skarbu 
Państwa w spółkach – nie obciążą 
ani deficytu publicznego ani długu. 
Grudzień to również dwa posiedzenia 
sejmu i burzliwa debata nad budże-
tem państwa na rok przyszły. Oprócz 
tego Poseł brał jak zwykle udział w 
pracach Komisji Mniejszości Naro-
dowych i Komisji Infrastruktury. Ta 
druga zajmowała się między innymi 
ustawą mającą przyspieszyć wypła-
tę odszkodowań dla osób, których 
grunty zajmowane są pod inwesty-
cje publiczne. Poseł w tej materii wy-
głaszał stanowisko w imieniu Klubu 
Parlamentarnego PO. Marian Cycoń 
wziął także udział w Jubileuszu 90-le-
cia Kongregacji Kupieckiej Zrzesze-
nia Handlu i Usług w Nowym Sączu. 
Była to okazja do złożenia życzeń 
członkom Kongregacji i wyrażenia 
uznania dla działań stowarzyszenia, 
które wnosi istotny wkład w rozwój 
lokalnej gospodarki. Mile zaskoczony 
był również sam Poseł, który na wnio-
sek sądeckich kupców został odzna-
czony Brylantową Odznaką Naczel-
nej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług.

Stypendia dla uczniów

W środę 12 grudnia 2012 r. w Bi-
bliotece w Barcicach odbyła się 

uroczystość wręczenia 26 uczniom 
stypendiów finansowanych przez fun-
dusz im. Braci potoczków oraz gminę 
Stary Sącz.   

Stypendia przyznawane są dla 
uczniów gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych zamieszkałych w Gmi-
nie Stary Sącz, którzy wyróżniają się 
dobrymi wynikami w nauce, są lau-
reatami olimpiad przedmiotowych i 
konkursów, pochodzących z rodzin 
wielodzietnych, lub też w trudnej sytu-
acji materialnej – informuje Barbara 
Porębska, dyrektor Zespołu Oobsłu-
gi Finansowo-Administracyjnej Szkół 
w Starym Sączu. Kwoty przyznanych 
stypendiów wynoszą 120 - 150 zł mie-
sięcznie dla ucznia i są przyznawane 
na okres 10 miesięcy. Młodzież, która 
otrzymała stypendia została zobowią-
zana do wykonania pracy w dowolnej 
formie (plastycznej, literackiej, pre-
zentacji multimedialnej, reportażu) na 
temat środowiska, które zamieszkują. 
 W uroczystości udział wzięli: bur-
mistrz Jacek Lelek, dyrektor Fundacji 
Sądeckiej Władysław Matczuk, dyrek-
torzy jednostek oświatowych z Gminy 
Stary Sącz oraz stypendyści wraz z ro-
dzicami. Zaproszeni goście wysłuchali 
koncertu wykonanego przez uczenni-
ce Szkoły Muzycznej I stopnia w Sta-
rym Sączu. Pod opieką Pauliny Ryb-
skiej, nauczycielki Szkoły Mycznej, 
wystąpiły wielokrotnie wyróżniane w 
konkursach: Ewelina Tomasiak i Alicja 
Kanik. (RK)

Wspomnienie ofiar stanu 
wojennego

W czwartek 13 grudnia, z oka-
zji 31 - rocznicy wprowadze-

nia stanu wojennego w polsce w Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu 
odbyła się uroczysta akademia oraz 

projekcja filmu "Śmierć jak kromka 
chleba". 
Uczniowie mogli obejrzeć montaż 
słowno-muzyczny przygotowany przez 
profesor Teresę Szewczyk - nauczy-
cielkę historii. Wiedzę na temat stanu 
wojennego, poszerzył także pokaz hi-
storycznych zdjęć z tego okresu. (WW)

Starosądeckie Traykoty  
z biskupem

Biskup długosz śpiewa kolędy - to 
tytuł albumu nagranego w powia-

towym Młodzieżowym domu Kultu-
ry w Starym Sączu. Częstochowski 
duszpasterz był gościem starosądec-
kiego zespołu traykoty. 

Na płycie znajduje się trzynaście ko-
lęd oraz trzynaście podkładów mu-
zycznych (karaoke) do samodzielnego 
śpiewania. Kolędy wykonuje biskup 
Antoni Długosz wraz z dziecięcym 
zespołem „Traykoty” z Powiatowego 
Młodzieżowego Domu Kultury w Sta-
rym Sączu. Aranżacja oraz przygo-
towanie dzieci to zasługa Zbigniewa 
Kaczmarczyka. Na werblu zagrał Ja-
kub Ferenc. Nagrań dokonano w ra-
mach zajęć w Powiatowym Młodzieżo-
wym Domu Kultury w Starym Sączu. 
Czas trwania wszystkich utworów wy-
nosi ponad 73 minut.
To bardzo przyjemne nagrania do słu-
chania podczas zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia. Jesteśmy tym 
bardziej zadowoleni, że płyta cieszy 
się dużą popularnością – podkreśla 
Józef Puścizna, dyrektor Powiatowego 
Młodzieżowego Domu Kultury w Sta-
rym Sączu.
Bp Antoni Długosz – doktor habilito-
wany nauk teologicznych znany jest 
z licznych publikacji dla dzieci, w tym 
polskiej wersji „Biblii dla dzieci”. Se-
sja nagraniowa w Starym Sączu to 
jego kolejne już popisy wokalne (pły-
ty m.in. „Chrześcijanin tańczy”, „W 
drodze do Nieba”). Występował w te-
lewizyjnym programie katolickim dla 
dzieci Ziarno w TVP 1. Jest również 
Kawalerem Orderu Uśmiechu. (SS)
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Rok Jana Joachim Czecha 

Rada Miejska w Starym Sączu podjęła uchwałę o ogłoszeniu roku 2013 „Rokiem Jana Joachima Czecha”  
(w 125-rocznicę urodzin zasłużonego obywatela miasta, wybitnego nauczyciela i patrioty, twórcy i animatora 
życia społeczno-kulturalnego). Rada uchwaliła też kilka niezwykle istotnych decyzji (obowiązujących od lipca 
przyszłego roku) dotyczących gospodarowania odpadami. 

Na ostatniej w tym roku sesji Rady 
Miejskiej w Starym Sączu, 28 

grudnia 2012 r., burmistrz jacek Le-
lek pokazał elektroniczną prezenta-
cję wykraczającą poza okres mię-
dzysesyjny, pokazującą m.in. stan 
gminnych środków finansowych na 
koniec roku, wszystkie tegoroczne 
inwestycje, które prezentujemy na 
ostatnich stronach tego wydania. 
Burmistrz przypomniał również naj-
ważniejsze w mijającym roku wy-
darzenia społeczno-kulturalne oraz 
kluczowe decyzje organizacyjne i ka-
drowe. Zwyczajowo o swoich inicja-
tywach i działaniach w okresie mię-
dzysesyjnym mówiła przewodnicząca 
Rady ewa zielińska. 

W 2012 roku Rada Miejska w Sta-
rym Sączu podjęła blisko 200 uchwał, 
16 razy spotykała się Komisja Budże-
tu i Rozwoju Gospodarczego.

Na 32 sesji Rady Miejskiej podę-
te zostały uchwały: w sprawie zmia-
ny prognozy finansowej i uchwały bu-
dżetowej Gminy Stary Sącz na rok 
2012; w sprawie Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
Gminy Stary Sącz; w sprawie określe-
nia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną opła-
tę za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi przez właścicieli nierucho-
mości; w sprawie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, na których nie zamieszku-
ją mieszkańcy a powstają odpady; 
uchwały w sprawie określenia termi-
nu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; w sprawie wyboru me-
tody ustalania opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi i usta-
lenia stawki opłaty dla nieruchomości 
oraz stawki opłaty za pojemnik z od-
padami komunalnymi; w sprawie okre-
ślenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właści-
cieli nieruchomości; w sprawie okre-
ślenia wymagań, jakie powinien speł-
niać przedsiębiorca ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych na terenie 
gminy Stary Sącz (zgodnie z tymi usta-
leniami mieszkańców oraz podmioty 
gospodarcze obowiązywać będą de-

klaracje składane na ustalonym for-
mularzu i miesięczne opłaty pobierane 
kwartalnie od każdego mieszkańca: 6 
zł lub 12 zł za odpady nie segregowa-
ne oraz 40 zł i 120 zł od pojemników 
odebranych z miejsc niezamieszka-
nych); w sprawie określenia dziennych 
stawek opłaty targowej, zasad poboru 
oraz określenia inkasentów i wysoko-
ści wynagrodzenia za inkaso (w związ-
ku z formalnym ograniczeniem funk-
cjonowania targowiska „Wielki Wygon” 
poprzez zakaz handlu zwierzętami ho-
dowlanymi), uchwały w sprawie wy-
dzierżawienia dwóch nieruchomości 
gruntowych w Starym Sączu; w spra-
wie nadania statutów gminnym jed-
nostkom organizacyjnym (PiMGBP, 
CKiS, ZOFAS); w sprawie ogłoszenia 
roku 2013 „Rokiem Jana Joachima 
Czecha”; w sprawie przystąpienia do 
opracowania zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
„Miasto Stary Sącz – Plan Nr 7”. 

Na sesji obecni byli radni powiatowi: 
Marian Kuczaj i Stanisław Śmierciak, z 
życzeniami dla Starosądeczan przybył 
też poseł Andrzej Romanek. Po zakoń-
czeniu obrad odbyło się spotkanie to-
warzyskie, w czasie którego składano 
życzenia noworoczne.

RYSZARD KUMOR

125-rocznica urodzin zasłużonego obywatela miasta
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Młodzież zbierała prezenty 
Uczniowie ze starosądeckich szkół mocno zaangażowali się w przed-
świąteczne zbiórki żywności. 

W przedświąteczną akcję charyta-
tywną "Serce-Sercu", która po 

raz 18. była organizowana na Sądec-
czyźnie, włączyła się młodzież z gim-
nazjum im. por. andrzeja Buchmana 
w Barcicach i gimnazjum im. juliusza 
Słowackiego w Starym Sączu. przez 
kilka dni uczniowie zbierali żywność 
dla najbardziej potrzebujących rodzin 
z gminy.

Kamila Suchodolska, Zuzan-
na Obrzud, Łukasz Bielak, Karolina 
Obrzud i Anna Kulig w akcji brali udział 
po raz drugi. Można ich było spotkać 
w Delikatesach Centrum w Barcicach. 
Mieszkańcy już znają akcję "Serce-
-Sercu" i ochoczo nas wspierają. Dzię-
ki ofiarności mieszkańców Barcic 
udało się zebrać kilkanaście koszy je-
dzenia – mówi Kamila.

Akcja prowadzona była także w skle-
pie Biedronka w Starym Sączu. Niektó-

rzy wrzucali do koszyka bardzo warto-
ściowe produkty, inni nas omijali, ale 
ogólnie hojność mieszkańców Starego 
Sącza była naprawdę duża – zaznacza 
Anna Rejowska, uczennica starosą-
deckiego Gimnazjum Publicznego.

Zebrane produkty spożywcze zosta-
ły przewiezione do Urzędu Miejskie-
go w Starym Sączu. 20 grudnia mło-
dzież z obu szkół przygotowała z nich 
50 paczek. To niepokojące, ale ludzi 
ubogich jest naprawdę sporo. Dlate-
go warto angażować się w takie akcje, 
jak ta – mówi Kazimierz Gizicki, wice-
burmistrz Starego Sącza i koordynator 
akcji. Paczki trafiły od uczniów z obu 
gimnazjów do podopiecznych Placów-
ki Opiekuńczo - Wychowawczej Wspar-
cia Dziennego w Starym Sączu i ubo-
gich rodzin z gminy. Dystrybucją tych 
ostatnich zajął się Ośrodek Pomocy 
Społecznej.  

KingA BeDnARcZYK

Podsumowanie akcji "Serce - Sercu"
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Stop uzależnieniom
 uczniowie klas drugich LO w Sta-
rym Sączu uczestniczyli w godzin-
nych warsztatach zorganizowa-
nych przez Małopolski Ośrodek 
profilaktyki i terapii uzależnień w 
nowym Sączu. Celem spotkania 
była promocja zdrowego trybu ży-
cia, wolnego od uzależnień. 

Punkt wyjścia stanowiło wskaza-
nie przez młodzież substancji bądź 
zachowań, od których można się 
uzależnić. Wywiązała się żywiołowa 
dyskusja. Wkrótce prowadzący w cie-
kawy sposób przedstawili uczniom 
kolejne fazy nałogu. Dowiedzieliśmy 
się, że rozpoczynają się one od mo-
mentu eksperymentu, aby poprzez 
używanie sporadyczne przemie-
nić się w poważne uzależnienie. Na-
stępnie zostało postawionych wiele 
pytań, na które próbowali odpowie-
dzieć uczniowie, między innymi: czy 
amfetamina poprawia zdolności 
umysłu oraz czy istnieją lekarstwa 
skutecznie leczące uzależnienie od 
narkotyków? Wspólnymi siłami oba-
lono niektóre mity na temat nałogów. 
Na zakończenie warsztatów, ucznio-
wie pracując w grupach, próbowa-
li odpowiedzieć na pytania dotyczą-
ce substancji psychoaktywnych. 
Następnie każdy uczestnik otrzymał 
kwestionariusz zawierający narzę-
dzia do autodiagnozy. Po zakończe-
niu spotkania zapytaliśmy kilku na-
szych rówieśników o wrażenia.

Już teraz wiem, jakie są konse-
kwencje nałogowego picia alkoho-
lu i zażywania narkotyków. Myślę, 
że zostaliśmy wystarczająco ostrze-
żeni przed zgubnymi skutkami uza-
leżnień - stwierdziła jedna z uczen-
nic. Niektórzy byli jednak nastawieni 
mniej optymistycznie: Jestem zdania, 
że podobne spotkania są pozbawio-
ne większego sensu. Według mnie 
współczesna młodzież doskonale 
orientuje się, jakie zagrożenia stano-
wią środki i zachowania uzależnia-
jące. Nie sądzę, aby wiele osób do-
wiedziało się podczas zajęć nowych, 
zaskakujących faktów - tak brzmi sta-
nowisko innego ucznia. Jednak orga-
nizatorka warsztatów, pani pedagog 
Agnieszka Leska, uważa, że pomimo 
znacznych postępów, jakie nastąpiły 
w ostatnich latach w sferze edukacji 
profilaktycznej, wciąż istnieją pewne 
mity i niedomówienia, które znikają 
dzięki spotkaniom z ekspertami. 

Karol Kolbusz
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Wspólna Wigilia
dla starszych i samotnych

Wigilijna wieczerza w LO im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu

Po raz trzeci członkowie Szkolnych Klubów Wolontariatu działających w LO i ZSP w Starym Sączu zorganizo-
wali wigilię dla osób samotnych i starszych z terenu gminy Starego Sącza. 

W igilia odbyła się w budyn-
ku liceum w godzinach wie-
czornych, 20 grudnia 2012 

roku. nad organizacją czuwały: mgr 
j. Opyd i mgr a. pawłowska, któ-
re podobnie jak rok temu zaprosiły 
do współpracy mgr a. dudę i siostrę 
Małgorzatę wraz z wolontariuszami z 
zespołu Szkół ponadgimnazjalnych. 

Organizatorzy zadbali o to, aby wigi-
lia odbyła się w rodzinnej atmosfe-
rze. Tradycyjnie osoby biorące udział 
w wydarzeniu połamały się opłatkiem 
i złożyły sobie świąteczne życzenia. Po 
wieczerzy wigilijnej nastąpił czas na 
wspólne śpiewanie kolęd. Każdy z za-
proszonych gości otrzymał upominek. 
Spotkanie uświetnili: v-ce dyrektor LO, 
mgr A. Sojka, dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych, mgr M. Konstan-
ty, zastępca burmistrza Starego Są-

cza, Kazimierz Gizicki  oraz ksiądz mgr 
M. Tabor. 
Spotkania te stały się już tradycją. 
Wiemy, że zapraszane osoby czekają 
z niecierpliwością na ten jeden dzień 
w roku, kiedy mogą się wspólnie spo-
tkać, pobyć w towarzystwie ludzi mło-
dych, pośpiewać kolędy. To moment, 
w którym mogą na chwilę zapomnieć 
o codziennych smutkach, dolegli-
wościach i często spotykanym bra-
ku wrażliwości na ludzi samotnych i 
starszych. 
Organizacja tego spotkania nie była-
by możliwa bez pomocy ofiarodawców. 
Jak co roku w zebraniu środków po-
mogli okoliczni sponsorzy:  Przedsię-
biorstwo Handlowo - Usługowe "Miś", 
Handel Usługi - Transport s.c., Firma 
Handlowo - Usługowa Wioletta Pęka-
ła, Sklep Drobiarski, F.H.U. "Raczek" 
s.c., Sklep Wielobranżowy "Przysta-

nek", Wytwórnia Cukiernicza Krysty-
na Jeziorek, Sklep Hurt - Detal Anto-
ni Piętka, Kwiaciarnia "Agawa", Firma 
Handlowo - Usługowa "Ikebana", Ko-
moda s.c., Jerzy Cięciwa media-GSM-
com.pl, Firma Handlowa Iwona Jop, 
Firma Handlowa "Anna", Firma Han-
dlowo - Usługowa "ELKRAF", Punkt 
Sprzedaży Detalicznej "Anna", F.H.U. 
MACIEJKA, Apteka. św. Kingi, Firma 
Usługowo - Handlowa "Rolbud", Ferma 
Drobiu Andrzej Zych, P.P.H.U. "EKRAN", 
Zakład Usług Leśnych, P.H.U. "Jopek", 
Firma "Hopek", Firma Gastronomicz-
na "Raj", Batim -  Transport Międzyna-
rodowy i Spedycja, PARK-M Sp. z o.o., 
F.H.U. "CAR SPECIAL", Firma Handlowa 
"MAG-FERUM". 

Wszystkim osobom zaangażowanym 
w pomoc przy organizacji tego spotka-
nia serdecznie dziękujemy. 

 KAtARZYnA WitOWSKA
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prace remontowe na starosądeckim dziedzińcu Muzeum

W sierpniu 2012 roku rozpo-
czął działalność reaktywo-
wany po wielu latach Miej-

ski Zakład Gospodarki Komunalnej. 
Jakie argumenty przemawiały za tą 
decyzją?

Pytanie to raczej należałoby zadać  
osobom, które podejmowały tę decy-
zję. Przymiarki do utworzenia MZGK 
pojawiały się wielokrotnie wcześniej. 
Na przestrzeni ostatnich lat nastą-
pił bardzo szybki rozwój gminy. Prak-
tycznie w każdym z naszych sołectw 
powstało wiele nowych obiektów: 
orliki, boiska wielofunkcyjne, place 
zabaw, obiekty rekreacyjne i wiele in-
nych wymagających stałego nadzoru. 
Ponadto nakładane na gminę dodat-
kowe zadania z zakresu gospodarki 
komunalnej niemal te decyzje wymu-
siły. Jednym z ważniejszych argu-
mentów, który na pewno przyspieszył 
podjęcie takiej decyzji była koniecz-
ność przejęcia administracji nad 
składowiskiem odpadów komunal-
nych, dotychczas administrowanego 
przez podmiot zewnętrzny. Istotnym 
argumentem była również kwestia 
organizacyjna. Dotychczas zadania 
z zakresu gospodarki komunalnej 
realizowane były przez poszczegól-
ne referaty Urzędu Miejskiego, co z 

pewnością nie ułatwiało efektywne-
go zarządzania. Skoncentrowanie 
spraw w wyodrębnionej jednostce or-
ganizacyjnej usprawnia zarządzanie i 
umożliwia lepszą kontrolę. 

Niektórzy mieszkańcy gminy kwe-
stionują ekonomiczną stronę tego 
przedsięwzięcia. Czy powołanie 
Miejskiego Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej jest z perspektywy 
czasu decyzją opłacalną?

Rzeczywiście wielu Starosądeczan 
uważa, że nie ma sensu tworzyć  za-
kładu komunalnego, ponieważ  te 
usługi można zlecić firmom zewnętrz-
nym. Ale należy mieć na względzie 
bardzo wysokie koszty takich usług. 
Dla przykładu: utrzymanie zieleni tyl-
ko na terenie Starego Sącza to wyda-
tek rzędu 200 tysięcy złotych, a przy 
wykorzystaniu sprzętu, którym już 
dysponujemy i niewielkich nakładach 
rzeczowych i personalnych możemy 
rocznie naprawdę dużo zaoszczę-
dzić. A co najważniejsze, dodatkowo 
zyskujemy pracowników, których mo-
żemy delegować do różnych prac na 
terenie gminy, takich jak chociażby 
czyszczenie chodników, koszenie po-
boczy, naprawa wyłamanych znaków, 

połamanych ławek, zniszczonych ko-
szy, donic czy przystanków. Potrze-
by i wymagania mieszkańców w za-
kresie usług komunalnych są coraz 
większe i bez posiadania własnych 
służb nie da się tego realizować na 
odpowiednim poziomie. Stopniowe 
przejmowanie zadań będzie się wią-
zać z koniecznością poniesienia do-
datkowych kosztów, ale z czasem bę-
dzie to przynosić wymierne korzyści. 

Dyrektor MZGK odpowiedzialny 
jest m.in. za utrzymanie czystości 
i porządku oraz urządzeń sanitar-
nych, wysypisk i unieszkodliwia-
nie odpadów komunalnych oraz 
gospodarowanie odpadami na te-
renie gminy a także za sprawy wo-
dociągów, kanalizacji, prowadze-
nie spraw związanych z gminnym 
budownictwem mieszkaniowym 
oraz dbanie o zieleń. Ale nie tyl-
ko. Z czym do MZGK przychodzą 
Starosądeczanie? 

Zakres działania MZGK jest ob-
szerny, więc problemów też jest 
dużo. Jak dotąd najpoważniejsze po-
trzeby, z jakimi zwracają się miesz-
kańcy dotyczą spraw mieszkanio-
wych. W związku z suszą mamy też 

Prace z korzyścią dla gminy
z Ryszardem Niejadlikiem - dyrektorem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, mieszczącym się przy ulicy  
Krakowskiej 26 w Starym Sączu, rozmawia Wojciech Waliszewski 
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Starosądecki Rynek podczas świąt Bożego narodzenia

nowe miejsce do grillowania na Miejskiej górze

Ciągnik zetor z przyczepą do przewozu wody pitnej

coraz liczniejsze zgłoszenia dotyczą-
ce dowozu wody pitnej. Jest również 
dużo zgłoszeń w sprawie bezdom-
nych zwierząt. Przychodzą również 
mieszkańcy, zwracając nam uwagę 
na rzeczy, które należało by napra-
wić czy poprawić w mieście. Osobi-
ście bardzo sobie cenię takie spo-
strzeżenia i na bieżąco staram się  
reagować na takie zgłoszenia. 

Czy dla mieszkańców gminy pro-
blem związany z brakiem wody pit-
nej jest bardzo dotkliwy? 

Biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń, 
problem jest trochę mniejszy niż rok 
temu. W mojej opinii nie wynika to 
raczej z ilości opadów lecz z tego, że 
mieszkańcy poczynili we własnym 
zakresie liczne prace np. pogłębili 
dotychczasowe studnie, powiększy-
li zbiorniki, wykonali nowe odwier-
ty studni głębinowych. Największy 
problem z wodą jest w tych miejsco-
wościach, gdzie nie ma jeszcze sieci 
wodociągowej. Trudno sobie obecnie 
wyobrazić codzienne życie bez bieżą-
cej wody w kranie. Przygotowując się 
na konieczność dowozu wody pitnej 
dla mieszkańców, zakupiliśmy becz-
kę o pojemności 3000 litrów posia-
dającą odpowiednie atesty. W chwili 
obecnej MZGK dowozi wodę pitną 
dla gospodarstw domowych na te-
renie całej gminy, o ile jest możliwy 
dojazd do zbiornika. Zryczałtowana 
cena za dostawę wody wynosi 50 zł 
brutto. 

Jakie najważniejsze sprawy uda-
ło się pomyślnie załatwić w roku 
2012?

Rok 2012 to przede wszystkim zor-
ganizowanie działalności zakładu. W 
związku z nową „polityką śmiecio-
wą” musieliśmy wykonać pewne pra-
ce dostosowawcze na składowisku 
odpadów komunalnych. W drodze 
przetargu zakupiliśmy ciągnik rolni-
czy Zetor Forterra,  fabrycznie nową 
przyczepę oraz beczkę do przewo-
zu wody pitnej. W związku z liczny-
mi zgłoszeniami dotyczącymi bez-
pańskich zwierząt przygotowaliśmy 
miejsce do tymczasowego przetrzy-
mywania zwierząt, skąd zwierzęta 
trafiają do adopcji lub do schroni-
ska. Dotychczas przeprowadziliśmy 
28 adopcji bezdomnych psów. Nie 
udało by się tego osiągnąć bez dużej 
pomocy wolontariuszy, za co im bar-
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dzo dziękuję. Zachęcam też miesz-
kańców zainteresowanych adopcją  
bezdomnych zwierząt do kontaktu z 
Miejskim Zakładem Gospodarki Ko-
munalnej. Chętnie pomożemy w zała-
twieniu wszelkich formalności z tym 
związanych.

Miejski Zakład Gospodarki Ko-
munalnej pomaga również w wy-
miarze społecznym, np. przy re-
montach mieszkań socjalnych czy 
porządkowaniu cmentarzy. Jak wy-
gląda to z bliska? 

Problemy mieszkaniowe dotyczą 
wielu rodzin, w tym będących w 
szczególnie trudnej sytuacji. Dys-
ponujemy obecnie jednym wolnym 
lokalem, który wymaga kapitalne-
go remontu. Lokal, który remontuje-
my systemem gospodarczym, składa 
się z jednego pomieszczenia o po-
wierzchni około 32 m2 i był w bardzo 
złym stanie technicznym: zagrzybio-
ne ściany, zniszczona podłoga, brak 
bieżącej wody, brak odprowadzenia 
ścieków. Przy pomocy lekkich ścia-
nek działowych wyodrębniona zo-
stała mała łazienka, kuchenka oraz 
dwa nieduże pokoje. Doprowadzona 
została woda, przyłącz do sieci ka-
nalizacyjnej, wymieniona instalacja 

elektryczna. Pozostały jeszcze pra-
ce wykończeniowe: położenie płytek, 
wykonanie posadzki i pomalowanie 
ścian.  Jesteśmy obecnie na etapie 
przeprowadzania dość skomplikowa-
nej procedury związanej z przyzna-
waniem lokali socjalnych w oparciu 
o obowiązujący regulamin. Mam na-
dzieję, że już w niedługim czasie lo-
kal ten zostanie zasiedlony i będzie 
służył naszej społeczności. 

Natomiast jeśli chodzi o cmentarze 
komunalne, to oprócz bieżących prac 
związanych z administracją i pracami 
porządkowymi wyremontowaliśmy na 
miarę naszych możliwości Kwaterę 
Ofiar II wojny światowej. Prace pole-
gały na naprawie zapadniętych na-
grobków żołnierskich, odnowieniu 
pomnika Ofiar II wojny światowej, 
wyczyszczeniu tablic pamiątkowych 
oraz naprawie masztów flagowych. 

Koszt remontu obejmował zakup ma-
teriałów, natomiast wszystkie pra-
ce wykonali pracownicy MZGK oraz 
więźniowie z Zakładu Karnego w No-
wym Sączu.

Działalność MZGK widoczna jest 
także na Miejskiej Górze….

Tak, wykorzystując różne formy za-
trudnienia takie jak roboty publiczne 
oraz współpracę z Zakładem Karnym 
w Nowym Sączu wykonaliśmy szereg 
prac porządkowo - remontowych rów-
nież na Miejskiej Górze. Prace, któ-
re zostały wykonane przez MZGK  to 
przede wszystkim: wycinka krzaków 
i wyczyszczenie wyjścia na Miejską 
Górę od ul. Żwirki i Wigury, napra-
wa zniszczonych ławek, stolików i 
tablic. Wykorzystując umiejętności 
i fachowość  pracowników zatrud-
nionych w ramach robót publicznych 
oraz skazanych wykonaliśmy miej-
sce do odpoczynku (zadaszenie oraz 
grill murowany). Na bieżąco  teren 
był wykaszany i  sprzątany.  Obecnie 
gmina Stary Sącz buduje przy współ-
finansowaniu funduszy europejskich 
platformę widokową na Miejskiej Gó-
rze. W przyszłości teren ten będzie 
wymagał szczególnej troski z naszej 
strony.

MZGK zaangażowany jest rów-
nież w programy resocjalizacyjne 
dla osób innych narodowości oraz 
więźniów. Czy łatwa jest praca z 
takimi osobami i czy daje ona wy-
mierne korzyści?

Jak już wspomniałem, wykorzy-
stujemy różne formy zatrudnienia 
współpracując w tym zakresie z Po-
wiatowym Urzędem Pracy, Zakła-
dem Karnym w Nowym Sączu oraz 
Sądem Rejonowym w Nowym Sączu 
w ramach odbywania kar społecz-
nie użytecznych. Praca z pewnością 
nie jest łatwa, ale przy odpowiednim 
podejściu do tych osób i ich zmoty-
wowaniu daje naprawdę wymierne 
korzyści. 

W ramach projektu organizowane-
go przez PUP w Nowym Sączu pn. 
„My kobiety romskie damy radę” na 

terenie gminy przez 6 miesięcy staż 
odbywały dwie kobiety narodowości 
romskiej wykonując prace ogrodni-
cze i porządkowe. Osobiście ich pra-
cę i zaangażowanie oceniam bardzo 
dobrze. W ramach umowy z Zakła-
dem Karnym w Nowym Sączu prawie 
codziennie w dni robocze na tere-
nie gminy pracowało nieodpłatnie 
od 4 do 8 więźniów. W większości 
byli to solidni pracownicy i dobrzy fa-
chowcy odbywający karę za niewiel-
kie przestępstwa. Możliwość wyj-
ścia poza mury więzienia traktowali 
jako wyróżnienie, a przy okazji mogli 
liczyć na złagodzenie wyroku. Poza 
drobnymi incydentami nie sprawia-
li większych problemów. Uważam to 
za bardzo dobrą formę resocjaliza-
cji. Dzięki pracy więźniów udało się 
wykonać niskimi nakładami finanso-
wymi takie prace jak: wybrukowanie 
z „kocich łbów” dziedzińca Muzeum 
Regionalnego w Starym Sączu, re-
mont Kwatery Ofiar II wojny świato-
wej, wykonanie grilla i zadaszenia 
na Miejskiej Górze, remont elewacji 
budynku OPS w Starym Sączu, ogro-
dzenie boiska i placu zabaw w Po-
powicach, układanie kostki bruko-
wej na placu przy szkole w Gaboniu, 
wykonanie kojców do tymczasowe-
go przetrzymywania psów oraz sze-
reg bardzo potrzebnych prac jak po-
rządkowanie cmentarzy, czyszczenie 
chodników, poboczy dróg, czyszcze-
nie korytek, koszenie poboczy dróg, 
koszenie czy udrażnianie rowów 
melioracyjnych.

 Ponadto kilkakrotnie w soboty 
przeprowadziliśmy akcje sprzątania 
gminy z udziałem osadzonych z Za-
kładu Karnego. Każdorazowo pod-
czas takich akcji na terenie gminy 
nieodpłatnie pracowało ponad 30 
więźniów. Podczas tych akcji po-
sprzątano brzegi rzeki Dunajec, Po-
prad, Moszczeniczanka w rejonie 
Starego Sącza oraz teren wokół Sta-
rosądeckich Stawów. Prace porząd-
kowe prowadzone były również na 
terenach sołectw Łazy Biegonickie, 
Mostki, Gołkowice Dolne, Barcice, 
Gaboń Praczka, Skrudzina. W ra-
mach takich akcji każdorazowo ze-
brano po kilka ton śmieci. 

Czego zatem można życzyć MZGK 
w nowym, 2013 roku?

Zrealizowania celów i zamierzeń ja-
kie sobie wyznaczyliśmy.

Dziękuję za rozmowę.                  

 MZGK dowozi wodę pitną dla gospodarstw do-
mowych na terenie całej gminy. Zryczałtowana cena 
za dostawę wody wynosi 50 zł brutto.
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Filia Biblioteczna w Barcicach

MARiA SOSin

W tym artykule pragnę pokazać prace bibliotek przez pryzmat całego powiatu. Bowiem nasza Powia-
towa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu ponad lokalne funkcje wykonuje także 
zadania powiatowej biblioteki dla Powiatu Nowosądeckiego. Swoją opieką obejmuje 62 biblioteki.

Biblioteki z potencjałem
Dobre lata dla bibliotek powiatu nowosądeckiego 2010-2012

W woj. małopolskim pod wzglę-
dem ilości bibliotek i obszaru 
jesteśmy największą  biblio-

teką powiatową. w swej działalności 
największy nacisk położyliśmy na in-
tegrację środowiska oraz zmianę wize-
runku bibliotek tj. infrastrukturę, tech-
nologię, wiedzę bibliotekarzy. w całej 
rozciągłości udało się nam to uzyskać, 
a ostatnie trzy lata dla naszych biblio-
tek przyniosły wymierne korzyści.

Dzięki mobilności naszych biblioteka-
rzy udało nam się wejść z całym powia-
tem do Programu Rozwoju Bibliotek. 
Wprawdzie w dwóch turach ale właśnie 
taką strategię działania przyjęliśmy, 
gdyż udział w programie to nie tylko 
realne korzyści ale także szereg obo-
wiązków m.in. pisanie i realizacja pro-
jektów, szkolenia wyjazdowe itp.  Wią-
zało się to z zamykaniem lokali i żeby 
nasi czytelnicy nie odczuli tego, podzie-
liliśmy nasze biblioteki na cztery części. 
W każdej z części była jedna biblioteka 
wiodąca (Krynica, Stary Sącz, Kamion-
ka Wielka, Łososina Dolna z siedzibą w 
Tęgoborzy wraz ze swoimi filiami) i dwa-
naście partnerskich. Program ten jest 
wspólnym przedsięwzięciem Fundacji 
Billa i Meliny Gates oraz Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności realizo-
wany u nas przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. Celem 
programu jest wyposażenie placówek 
bibliotecznych w nowoczesny sprzęt 
komputerowy oraz uczynienie z biblio-
tek instytucji, które stałyby się miej-
scem spotkań, odpoczynku i wymia-
ny wiedzy w małych miejscowościach, 
zwłaszcza położonych na obszarach 
wiejskich.  W ramach tego Projektu na-
sze biblioteki otrzymały sprzęt telein-
formatyczny na miarę XXI wieku. Każda 
biblioteka otrzymała po dwa zestawy 
komputerowe, urządzenie wielofunk-
cyjne, aparat cyfrowy, laptop, projektor 
oraz ekran projekcyjny, ponadto granty 
po 5 tysięcy złotych w ramach Aktywna 
Biblioteka. Dzięki udziałowi w tym Pro-

gramie wszystkie biblioteki w ramach 
Fundacji Orange otrzymały dotacje na 
pokrycie kosztów z tytułu opłat insta-
lacyjnych,  aktywacyjnych, abonamen-
towych oraz sprzętowych, niezbędnych 
do zapewnienia bezpłatnego dostępu 
do internetu.
Myślę, że bardzo długo czekalibyśmy 
na taką możliwość, gdyż nasze własne 
środki są zbyt małe abyśmy mogli sobie 
pozwolić na zakup takiego sprzętu.
Pokłosiem tego Programu była moż-
liwość aplikowania o środki Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w Programie Wieloletnim Kultura + 
Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bi-
bliotek: (remont biblioteki - kwota do 
500 000  zł, a budowa nowego obiektu 
kwota do 1 000 000 zł). z częściowym 
dofinansowaniem do wkładu własnego 
z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego (od 100 000 zł do 
500 000 zł). W powiecie nowosądec-
kim do tego Programu projekty napisa-
ły i zrealizowały: 
• powiatowa i Miejsko gminna Biblio-
teka publiczna w Starym Sączu – prze-
budowa Filii Bibliotecznej w Barcicach 
– koszt zadania 1 506 618 złotych w 
tym 500 000 zł - Instytut Książki,  a z 
Urzędu Marszałkowskiego 100 000 zł. 
Otwarcie filii nastąpiło 14 XI 2012 r.

• gminna Biblioteka publiczna w Ka-
mionce Wielkiej – remont Filii Biblio-
tecznej w Kamionce Górnej koszt  833 
670 zł, w tym: 274 950 zł - Instytut 
Książki, 33 720 zł - Urząd Marszałkow-
ski. Otwarcie przewidziane w II 2013 r.

Nowe wnioski do tego programu - nie 
na remonty lecz budowę nowych obiek-
tów napisały:
• gminna Biblioteka publiczna w po-
degrodziu – budowa nowego obiektu 
bibliotecznego, wniosek złożony.
• piMgBp w Starym Sączu, filia Bi-
blioteczna w gołkowicach – budowa 
zaakceptowana przez Radę stosowną 
Uchwałą. Projekt przygotowywany do 
złożenia wniosku.
Ponadto wyremontowano i zmodernizo-
wano z innych Programów Biblioteki:
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- Miejsko-gminna Biblioteka publiczna 
w piwnicznej oddanie biblioteki plano-
wane na luty 2013 r.
- gBp w podegrodziu, filia w Olszanej 
oddana w 2011 r.
- piMgBp Stary Sącz, filia Biblioteczna 
w przysietnicy oddana w 2011 r.
- gBp w nawojowej oddana w 2006 r.
- gBp w łabowej – oddana w 2012 r.
 Mając sprzęt, lokale, brak było nam 
nowoczesnego programu bibliotecz-
nego pozwalającego dołączyć do no-
woczesnych bibliotek. W tym celu w 
latach 2011/2016 przystąpiliśmy do 
napisania i realizacji Projektu Budo-
wa Zintegrowanego Systemu Informa-
cji i Zarządzania Zbiorami 33 bibliotek 
publicznych w województwie małopol-
skim z użyciem technologii teleinforma-
tycznych; sięgnęliśmy po ten projekt do 
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. W projekcie kla-
strowym wzięły udział cztery powiaty: 
gorlicki, miechowski, nowosądecki i no-
wotarski (z tego nasz udział to 15 biblio-
tek podstawowych i wszystkie filie). Ca-
łość środków otrzymanych w projekcie 
to 1 401 030,13 zł z tego nasz powiat 
otrzymał 681 136 zł , wkład własny bi-
bliotek powiatu to 170 284 zł. Program 
biblioteczny wygrała firma Sokrates 
Software, popularnie nazwany progra-
mem „SOWA 2”, który daje czytelnikom 
możliwość przeglądania elektronicz-
nych katalogów biblioteki, rezerwacji, 
prolongaty książek, zdalnego zapisu 
do biblioteki. Ponadto w ramach tego 
Programu doposażyliśmy biblioteki w 
sprzęt komputerowy, drukarki, czytniki 
do kodów kreskowych i przeprowadzo-
no konwersję baz danych.

Bibliotekarze bardzo się starają, aby 
włożone środki w ich rozwój infrastruk-
turalny i szkoleniowy nie zmarnować. 
Biorą udział w wielu konkursach granto-
wych, poszerzając swoją ofertę działań 

o szereg inicjatyw, m. in. opiszę ostat-
nie działania, które wypłynęły z kon-
kretnych zapotrzebowań np. projek-
tu Polski Cyfrowej Równych Szans – w 
tym celu 13-14.09 2012 r. (z inicjatywy 
PiMGBP w Starym Sączu) w Łabowej w 
sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyło 
się dwudniowe szkolenie 36 biblioteka-
rzy z całego powiatu. 

Sami trenerzy prowadzący to szkolenie 
(takich szkoleń już przeprowadzili 12) 
byli zdumieni, gdyż na żadnym z nich 
nie trafiła im się taka jednorodna grupa 
z tak dużym potencjałem (lokal, wypo-
sażenie plus wiedza). Celem tego szko-
lenia było przygotowanie bibliotekarzy 
do roli Latarników, których zadaniem 
jest wprowadzenie w cyfrowy świat lu-
dzi po 50 roku życia. Badania robione 
w Polsce wykazały, że jest to pokolenie 
13 milionów osób a 10 milionów z nich 
nie korzystało z internetu. Chodzi o to 
aby tym ludziom wskazać korzyści wy-
nikających z umiejętności posługiwania 
się siecią WWW. Trzeba dowiedzieć się, 
czego taka osoba potrzebuje (a więc 
m.in. podstawy obsługi komputera, za-
łożenie poczty elektronicznej, itp.).
Następnym etapem jest pokazanie, w 
jaki sposób można rozwijać swoje pa-
sje czy np. ułatwić sobie życie płacąc 
rachunki przez internet. Takie kursy la-
tarnicze odbywają się we wszystkich bi-
bliotekach naszego powiatu, nie omi-
jając naszej biblioteki w Starym Sączu 
czy naszych filiach w Barcicach, Gołko-
wicach, Moszczenicy czy Przysietnicy. 
Chętnych do skorzystania z tych kursów 
zapraszamy do bibliotek. Kursy prowa-
dzone są za darmo i są okazją do mi-
łych spotkań i integracji.

Ci spośród licznej liczby uczestników 
warsztatów komputerowych wzięli i 
mogą wziąć udział w projekcie „O finan-
sach… w bibliotece”. W ramach tego 

projektu przewidziany jest cykl 5 spo-
tkań, podczas których uczestnicy do-
skonalą swoje umiejętności w zakresie 
świadomego i bezpiecznego korzysta-
nia z elektronicznych usług finansowych 
obejmujących m.in. takie zagadnienia, 
jak zakładanie kont, dokonywanie prze-
lewów przez internet, bezpieczne korzy-
stanie z kart i bankomatów, poznanie 
rynku polis i ubezpieczeń, wybór najko-
rzystniejszej oferty bankowej czy wpływ 
polityki banku centralnego na budżet 
domowy. Te warsztaty organizowane 
były w Bibliotece w Starym Sączu oraz 
w Krynicy, a były odpowiedzią na nowa-
torski projekt „O finansach... w bibliote-
ce”, organizowany przez Fundację Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego i 
dofinansowany ze środków Narodowe-
go Banku Polskiego, a  jego założenia 
wpisują się w cele Programu Rozwoju 
Bibliotek.

Program Rozwoju Bibliotek stał się dla 
naszych bibliotek motorem działań, 
dzięki któremu poprawiło się wyposa-
żenie techniczne na miarę XXI wieku, 
ale też odrębne przestrzenie do wy-
korzystania dla społeczności lokalnej, 
pięknie i nowocześnie wyposażone, 
cieszące oko naszych czytelników i po-
zwalające naszym bibliotekarzom na 
ciekawe inwencje i działania nie tylko w 
omawianych warsztatach ale także wy-
korzystujące zapotrzebowanie środo-
wisk lokalnych na otwieranie przestrze-
ni bibliotecznych i czynienie ich trzecim 
miejscem do spędzania czasu wolne-
go, a działań i  nowych propozycji dzia-
łań mamy wiele, o których napiszę w in-
nym artykule. 

 W ramach tego Projektu nasze biblioteki otrzy-
mały sprzęt teleinformatyczny na miarę XXI wieku. 
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wYdaRzenia KuLtuRaLne

Koneserzy dobrej muzyki, przygotujcie portfele!

Koncert Noworoczny 
z akcją charytatywną 
Koncert Noworoczny w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej co roku przyciąga 
do Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu tłumy starosądeczan i mieszkańców okolicz-
nych miejscowości. Tym razem będzie to nie tylko wspaniała uczta dla miłośników muzyki, ale także 
okazja do wsparcia podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Gniazdo".

Gwarantem niezapomnianych przeżyć muzycz-
nych, które czekają starosądeczan już 5 stycz-
nia, będzie nie tylko Orkiestra Reprezentacyjna 

Straży granicznej, jej dyrygenci - ppłk Stanisław Strą-
czek i mjr Leszek Mieczkowski oraz soliści - agniesz-
ka tomaszewska (sopran) i Karol Kozłowski (tenor), ale 
także Chór im. jana pawła ii z nowego Sącza pod dy-
rekcją Stanisława wolaka.

Koncerty noworoczne w Starym Sączu cieszą się dużą 
popularnością. Tu zawsze dopisuje publika, plejada go-
ści z parlamentarzystami, marszałkami i wojewodami, 
prezydentami i wójtami na czele.

Nie inaczej pewnie będzie w tym roku. Tym bardziej, 
że czeka nas prawdziwa uczta muzyczna. Usłyszymy 
m. in. "Memory" - utwór z musicalu "Cats", Arię Adama 
z operetki "Ptasznik z Tyrolu", Pieśń Cyganów z opery 
„Trubadur” i Libiamo z opery „Traviatta”. Nie zabraknie 
oczywiście Marsza Radetzkyego J. Straussa i "Kolędy 
Góralskiej" J. J. Czecha. Uczestnicy Koncertu Nowo-
rocznego będą mogli wspomóc rehabilitację niepełno-
sprawnych podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych "Gniazdo". Każdy, kto zde-
cyduje się wrzucić do puszek wolontariuszy pieniądze, 
otrzyma drobny upominek - piękny kotylion.

Wstęp na Koncert Noworoczny jest bezpłatny.  

KingA BeDnARcZYK
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Stowarzyszenie GNIAZDO
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniaz-
do” na dobre zakorzeniło się w świadomości mieszkańców 
naszej gminy. Środowiskowy Dom Samopomocy w Cygano-
wicach tętni życiem, podopieczni „Gniazda” biorą udział w 
konkursach, festiwalach, turniejach, a Zarząd Stowarzysze-
nia ciągle ma nowe pomysły na rozszerzenie swojej działal-
ności. Na co dzień pomagają 110 podopiecznym. 
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Nowy dyrektor artystyczny to absolwent studiów organo-
wych Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Miro-
sławy Semeniuk-Podrazy. W 1995 roku zdobył I nagrodę na 
II Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J. P. Swe-
elincka w Gdańsku. Jego działalność koncertowa w kraju i 
zagranicą obejmuje zarówno recitale organowe, jak i wystę-
py z zespołem muzyki dawnej. Marcin Szelest prowadzi kla-
sę organów i jest kierownikiem Katedry Muzyki Dawnej w 
Akademii Muzycznej w Krakowie. Jego praca habilitacyjna 
Przemiany stylistyczne we włoskiej muzyce organowej prze-
łomu XVI i XVII stulecia (2007) została wyróżniona nagrodą 
Prezesa Rady Ministrów. Festiwal to ikona Starego Sącza. 
Chcielibyśmy, żeby wrócił do korzeni i znów uzyskał ogólno-
polski prestiż. Pan Marcin Szelest przekonał nas do swojej 
wizji. 35 Festiwal będzie inny niż ostatnie z pomysłem i prze-
słaniem. Poprzednie festiwale nie były złe, ale ten ma mieć 
inną rangę. Koncerty będą specjalnie przygotowywane na 
festiwal, nie będą to rzeczy typowo repertuarowe – podkre-
śla burmistrz Starego Sącza, Jacek Lelek.

35 Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej odbędzie się w 
dniach 3-7 lipca 2013 roku. Budżet szacowany jest na 160-
200 tys. zł, z czego 80 tys. to wkład miasta i gminy Stary 
Sącz. Nowością ma być kawiarenka festiwalowa oraz kon-
cert w partnerskim mieście na Słowacji, Lewoczy.

Najbliższy, jubileuszowy, 35  
Starosądecki Festiwal Mu-
zyki Dawnej ma być zrealizo-

wany za skromniejsze pieniądze, 
ale z bardziej wyszukanym repertu-
arem. Czy trudno było Pana prze-
konać do objęcia funkcji dyrektora 
artystycznego?

Starosądecki Festiwal Muzyki Daw-
nej jest jednym z najstarszych festi-
wali muzyki dawnej w Polsce, marką 
powszechnie znaną i rozpoznawalną. 
Propozycję objęcia funkcji dyrektora 
artystycznego uznałem za zaszczyt-
ną. Będę dokładał wszelkich sta-
rań, aby temu zadaniu sprostać i w 
godny sposób kontynuować tradycję 
festiwalu.

Jak Pan ocenia dotychczasowe 
edycje festiwalowe? 

SFMD ma bogatą i różnorodną tra-
dycję. Odzwierciedla ona zarówno 
zmieniającą się w ciągu tych wszyst-
kich lat recepcję muzyki dawnej i 
sam zakres tego pojęcia, jak i poglą-
dy, zamiłowania i upodobania kolej-

nych dyrektorów artystycznych. Pew-
nie nie bez znaczenia była również - i 
wciąż jest - zmieniająca się sytuacja 
ekonomiczna. W Starym Sączu go-
ścili znakomici artyści, można było 
posłuchać wspaniałej muzyki, zapo-
znać się z niezwykle różnorodnym re-
pertuarem. Ta festiwalowa tradycja 
jest piękna, należy ją doceniać i sza-
nować, ale przecież nie oznacza to, 
że nie można jej modyfikować. Ewo-
lucja - bez wartościowania, co jest 
lepsze, a co gorsze - stale towarzy-
szy wszystkim aspektom życia ludz-
kiego i ludzkiej twórczości, jest zjawi-
skiem naturalnym i koniecznym. Bez 
niej życie byłoby chyba nudne.

Czy Starosądecki  Festiwal ma w 
sobie duży potencjał?

Festiwal w Starym Sączu ma 
ogromny potencjał, ale nie jest to 
potencjał wielkiej, masowej impre-
zy, ani nawet nie jest to potencjał 
dużego, wielkomiejskiego, międzyna-
rodowego festiwalu. Stary Sącz jest 
uroczym, unikalnym miasteczkiem, 

a starosądecki festiwal może być 
uroczym, unikalnym "festiwalikiem", 
ważnym na muzycznej mapie Polski 
nie dzięki nadmiernemu rozmacho-
wi, a dzięki starannemu przygoto-
waniu, ciekawym i niepowtarzalnym 
koncertom, stosunkowo kameralnej 
atmosferze.

35 Starosądecki Festiwal Muzyki 
Dawnej ma być inny. Na czym ma 
polegać nowa formuła?

Po pierwsze chciałbym, aby każ-
dego roku towarzyszyła festiwalowi 
myśl przewodnia, wokół której zo-
staną zbudowane programy koncer-
tów. W roku 2013 będzie to hasło 
"Muzyka polska - Muzyka w Polsce". 
Myślę, że jubileusz jest dobrą oka-
zją do skupienia się na polskiej kul-
turze muzycznej dawnych wieków, 
ale rozumianej szeroko: nie tylko 
jako muzyka tworzona przez pol-
skich kompozytorów, ale też muzyka 
w Polsce znana, obecna i tę kulturę 
współtworząca. Programy koncer-
tów festiwalowych przyniosą więc 

z dr hab. Marcinem Szelestem – dyrektorem artystycznym Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej 
rozmawia Wojciech Waliszewski

XXXV Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

Powrót do korzeni
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różnorodność epok, stylów i obsad 
wykonawczych, ale spajać je będzie 
związek z naszym dziedzictwem kul-
turowym. Po drugie, koncerty, które 
będzie można usłyszeć na festiwalu, 
zostaną u wykonawców specjalnie 
zamówione. Oznacza to, że SFMD 
nie będzie okazją do powtórek pro-
gramów, które można kilka dni wcze-
śniej lub później usłyszeć w innym 
miejscu Polski; aby np. posłuchać, 
jak The Parley of Instruments gra Ja-
rzębskiego czy Mielczewskiego na 
renesansowych skrzypcach, trzeba 
będzie przyjechać do Starego Sącza, 
do czego zresztą wszystkich miłośni-
ków muzyki dawnej pragnę gorąco 
zachęcić. Po trzecie myślę, że staro-
sądecki festiwal powinien "wrócić do 
korzeni".

Powrót do korzeni, czyli do czego w 
szczególności?

Do muzyki dawnej. Znaczenie tego 
terminu w ciągu ostatnich kilkudzie-
sięciu lat ewoluowało i nadal się 
zmienia. Dla mnie oznacza pewną 
zdrową ortodoksję. Nasza wiedza 
o repertuarze minionych epok sta-
le się poszerza; pogłębia się nasza 
znajomość dawnego instrumenta-
rium i umiejętności jego stylowego 
wykorzystania. Chciałbym zapropo-
nować wyłącznie wykonania na hi-
storycznych instrumentach, poparte 
solidnym naukowym i artystycznym 
przygotowaniem. Dużo mniejsze zna-
czenie ma wówczas fakt, czy wyko-
nujemy muzykę XVI, czy XIX wieku. 
To jest oczywiście pewnego rodzaju 
"kuchnia festiwalu", ale moim zada-
niem jest pokazać, że takie pozor-
nie restrykcyjne, podejście, mało 
może dzisiaj popularne, nie kłóci się 
z atrakcyjnością koncertów, ze świe-
żością pomysłów, nie przeszkadza w 
artystycznie satysfakcjonującym wy-
konywaniu dobrej muzyki - a to prze-
cież przede wszystkim liczy się dla 
słuchaczy.

Niezwykle ciekawie zapowiada się 
„Muzyka na instrumenty klawiszo-
we z klasztoru sióstr klarysek w 
Starym Sączu” z użyciem klawikor-
du, klawesynu i pozytywu szkatul-
nego. Jakie walory posiada muzyka 
tego starosądeckiego rękopisu?

Ten koncert będzie w całości po-
święcony muzyce na instrumenty 
klawiszowe z osiemnastowiecznego 
rękopisu powstałego w starosądec-
kim klasztorze sióstr klarysek. War-
to przypominać, że miasto może się 
poszczycić takim zabytkiem muzycz-

nym. Rękopis ten zawiera muzykę 
o zapewne różnorodnym przezna-
czeniu: i liturgicznym, i "rekreacyj-
nym", stąd pomysł wykonania jej na 
trzech różnych instrumentach kla-
wiszowych, co również przyczyni się 
do atrakcyjności koncertu. Notabe-
ne muzyka ze starosądeckiego rę-
kopisu jest bardzo kosmopolityczna: 
obok zapewne rodzimej twórczości 
mamy w nim utwory kompozytorów 
włoskich i niemieckich, co doskona-
le współgra z myślą przewodnią fe-
stiwalu. Mam nadzieję, że uda się 
podczas tego koncertu wykorzystać 
zabytkowy pozytyw szkatulny (ostat-
ni raz wykorzystywany piętnaście lat 
temu) oraz kopię klawikordu z klasz-
toru sióstr klarysek. Rozmowy na ten 
temat jeszcze trwają, ale myślę, że 
byłaby to niebywała okazja - usły-
szeć utwory na dokładnie tym instru-
mencie, na którym były grane ponad 
dwieście lat temu!

Z nowych pomysłów pojawia się ka-
wiarenka festiwalowa oraz spotka-
nia z artystami. Co według Pana 
najbardziej przyciąga turystów na 
festiwale, takie jak ten w Starym 
Sączu?

Tego chyba jeszcze nikt dokład-
nie nie wie, ponieważ tzw. "turystyka 
festiwalowa" jest u nas jeszcze bar-
dzo słabo rozwinięta i mało zbada-
na. Myślę, że w ciągu najbliższych lat 
ta gałąź turystyki może zacząć się 
intensywnie rozwijać. W Polsce gro-
no odbiorców muzyki dawnej jest już 
stosunkowo liczne i, można powie-
dzieć, "okrzepłe". Chciałbym przycią-
gnąć tych melomanów proponując 
unikalny program, kameralną atmos-
ferę, tak naturalnie przecież odczu-
waną w Starym Sączu, a przy tym 
możliwość spędzenia kilku lipcowych 

dni w przepięknym zakątku Polski, 
bo przecież nie czeka nas wyczer-
pujący maraton koncertowy i można 
przy okazji wypocząć.

Czy w Pana opinii Festiwal nie po-
winien bardziej otworzyć się na 
mieszkańców i turystów?

To, że koncerty odbywają się we 
wnętrzach, nie oznacza przecież, że 
nie są dostępne. Koncerty na wol-
nym powietrzu odbywały się w prze-
szłości i nie ma powodu, żeby ich nie 
organizować dzisiaj, ale nie każdy 
repertuar do tego się nadaje. Ideą 
festiwalu nie powinien być przecież 
piknik, ale muzyka -- można by rzec, 
rozrywka duchowa. A muzyka daw-
na z natury lepiej sprawdza się we 
wnętrzach. Muzyka dawna nie jest 
dzisiaj elementem kultury masowej i 
wcale do tego nie aspiruje. Jest ele-
mentem kultury wysokiej, podobnie 
jak teatr, rzeźba czy kino artystycz-
ne. Można zachęcać ludzi do kosz-
towania tych dóbr kultury i przeko-
nywać, że warto pójść na koncert 
czy wystawę, ale jeżeli ktoś zdecydo-
wanie woli festyn czy dyskotekę, to 
przecież nie oczekuje, że organizato-
rem będzie filharmonia. Nie ma sen-
su wystawianie Ibsena z telebimem 
na krakowskich Błoniach; można go 
przeżyć wyłącznie w teatrze. W mo-
jej opinii SFMD zdołał wpisać się tak 
trwale w panoramę miasta, że ma 
już bardzo liczne grono wiernych by-
walców, którzy przychodzą na kon-
certy nie dla pleneru, ale dla muzy-
ki. A tych, którzy jeszcze nie byli na 
festiwalu, gorąco zachęcam do spró-
bowania. Wierzę, że ten niewielki fe-
stiwal jest bardzo ważny i potrzebny, 
i że Stary Sącz jest dla niego miej-
scem idealnym. 
           Dziękuję za rozmowę.                 
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Podróż na zielono
Koncert zespołu Carrantuohill w Starym Sączu

W niedzielę, 2 grudnia sala widowiskowa starosądeckiego Sokoła za-
mieniła się w zieloną wyspę. Wszystko za sprawą koncertu gigantów 
sceny folk, czyli zespołu Carrantuohill, który dostarczył niesamowitych 
wrażeń muzycznych z samego serca Irlandii i Szkocji. Atmosfera była na-
prawdę gorąca - wypełniona po brzegi sala rozgrzewała muzyków do 
wspólnej zabawy.

przesympatyczny dariusz Sojka, 
grający na bardzo różnych in-
strumentach, z dużą dozą wyra-

finowanego humoru poprowadził kon-
cert. Myślą przewodnią koncertu było 
połączenie muzyki folkowej z muzyką 
z różnych stron świata. Utwory były w 
znakomitej większości taneczne, peł-
ne energii. Artyści od pierwszego do 
ostatniego dźwięku grali z wielkim za-
angażowaniem, wkładali duszę w każ-
dy utwór, który sprawiał im tak samo 
dużo radości, co widowni. Do tego z en-
tuzjazmem tańczyli, skakali i kręcili na 
wszystkie strony głowami, nadając kon-
certowi bardzo dynamiczną oprawę, za 
co publiczność rewanżowała się grom-
kimi brawami i okrzykami uznania. 

Grupa jakiś czas temu otrzymała z rąk 
Jurka Owsiaka prestiżową nagrodę Zło-
tego Bączka za najlepsze “kręcenie 
publicznością” podczas Przystanku 
Woodstock. Nie inaczej było w Starym 
Sączu. To było dla mnie wielkie przeży-
cie muzyczne i na pewno raz jeszcze 
bym się wybrał na ich koncert. Żało-
wałem tylko, że jest to koncert siedzą-
cy, gdyż do takiej muzyki nogi same 
rwą się do skakania – podkreśla je-
den z uczestników i nie był to głos od-

osobniony. Na koncercie była obecna 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ewa 
Zielińska wraz z córką Krystyną, któ-
rym występ bardzo się spodobał. Kon-
cert był przebogaty, a nastrój wyjątko-
wy. Jesteśmy z córką fankami nowego 
dyrektora Centrum Kultury, który oży-
wił to miejsce. Staramy się znajomych 
pozytywnie „zarazić” do Sokoła. Ofer-
ta kulturalna jest imponująca i warto 
tutaj bywać. To dzięki Centrum Kultury 
możemy poznawać cały świat muzycz-
nych dźwięków praktycznie nie rusza-
jąc się ze Starego Sącza – dodaje pani 
Ewa. 

Występ zespołu Carrantuohill mogą 
podsumować słowa Seamusa He-
aneya, irlandzkego poety, laureata Na-
grody Nobla, który powiedział publicz-
nie: nieoczekiwanie poczułem się jak w 
domu podczas spotkania z zespołem 
Carrantuohill, polskimi muzykami gra-
jącymi irlandzkiego jiga i reela w takim 
stylu i z takim szelmostwem, że nawet 
Irlandczycy nie zrobiliby tego lepiej. A 
to dopiero początek koncertowej ofen-
sywy Sokoła. Bilety można kupować 
praktycznie w ciemno, bo każdy z pla-
nowanych koncertów to moc niezapo-
mnianych wrażeń muzycznych. (WW)
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 Do tej pory zebraliśmy ponad 500 kg zakrętek

Na pewno Będzie dobrze! 

Podczas pierwszego koncer-
tu charytatywnego zorgani-
zowanego przez Fundację w 

starosądeckim Sokole udało się 
zebrać ponad 5 tys. na szczytny 
cel. Czy spodziewałaś się tak duże-
go zainteresowania?

Prawdę powiedziawszy trochę się 
obawiałam, ale jak się potem okaza-
ło, zupełnie niepotrzebnie. Już wie-
lokrotnie organizowaliśmy akcje cha-
rytatywne na terenie Starego Sącza 
i zawsze okazywały się one dużym 
sukcesem. Starosądeczanie mają 
otwarte serca i nie pozostają obo-
jętni na cierpienie innych. Obecność 
tak dużej ilości mieszkańców utwier-
dziła nas w przekonaniu, iż to co 
robimy jest "wielkim dziełem" i jest 
bardzo potrzebne.

Co napędza Was do szukania w lu-
dziach dobra?

Każdy człowiek jest na swój spo-
sób dobry, trzeba tylko w nim to 
odkryć. W Starym Sączu jest mnó-
stwo takich ludzi i powinniśmy się 

tym szczycić. Zawsze, kiedy pojawia-
ją się akcje dobroczynne lub zbiór-
ka dla potrzebujących całe rodziny 
włączają się we wspólne dzieło. Dla 
nas największą zapłatą jest uśmiech 
osoby, której pomożemy. Myślę, że 
dobrzy ludzie także kierują się tym 
samym. Jest wiele osób, które chcą 
pomagać, tylko nie wiedzą jak. My 
wskazujemy właściwą drogę.

Fundacja powstała w połowie roku 
2012, ale jako grupa społecz-
na działacie już od kilku dobrych 
lat. Jak rozpoczęła się Wasza 
wspólna przygoda z działalnością 
społeczną?

Fundację tworzą nauczyciele i byli 
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Starym Sączu. Przygo-
da z działalnością społeczną rozpo-
częła się w 2008 roku, kiedy uczeń 
szkoły, Kamil Polakiewicz (obecnie 
członek Fundacji) zmagał się z nowo-
tworem kości. Jego koledzy chcie-
li mu pomóc, poprosili o pomoc. 
Wspólnie zorganizowaliśmy pierwszą 

akcję "Koncert dla Kamila". Pomaga-
liśmy mu przez dwa lata i tutaj rów-
nież wielkie podziękowania dla Sta-
rosądeczan, którzy swoją hojnością 
przyczynili się do zebrania dla Kami-
la dużych pieniędzy. Do naszych ak-
cji włączyły się także lokalne firmy.

Jakie inne akcje udało się przepro-
wadzić Fundacji w tym roku?

W tym roku oprócz koncertu "I TY 
możesz pomóc", który powstał przy 
współpracy z Centrum Kultury i Sztu-
ki w Starym Sączu, braliśmy udział 
także w pikniku rodzinnym w Kry-
nicy połączonym ze zbiórką zakrę-
tek dla naszej podopiecznej Natalki 
Majchrzak, chorej na zespół Aperta. 
Wraz z Justyną Liszkowską z Cen-
trum Kultury zorganizowaliśmy "Bez-
pieczne Wakacje", braliśmy udział w 
projekcie "Zdrowy apetyt" w Tesco. 
Cały czas trwa zbiórka zakrętek dla 
Natalki. Do tej pory w Starym Sączu 
i okolicach zebraliśmy ponad 500 kg 
plastikowych zakrętek.

Jak na pierwszy rok działalności, 
to jest się czym pochwalić. Co za-
mierzacie zorganizować w roku 
2013?

z Anną Pych – Prezeską Fundacji Będzie Dobrze rozmawia Wojciech Waliszewski
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Planów jest bardzo dużo, oprócz 
nieustannej pomocy Natalce chcemy 
w najbliższym czasie zorganizować 
zbiórkę pieniędzy dla naszych dwóch 
nowych podopiecznych: Alicji Ru-
snak i Patrycji Dobosz. Obie dziew-
czynki pochodzą z Nowego Sącza. 
Chcielibyśmy zorganizować konfe-
rencję dotyczącą choroby Alicji połą-
czona ze zbiórką. Na pewno na wio-
snę zorganizujemy kolejny koncert 
charytatywny.

Czy łatwo, przy tak dużym zaanga-
żowaniu, pogodzić pracę prywatną 
z działalnością społeczną?

Mogło by się wydawać, że nie. My 
podchodzimy jednak do tego zu-
pełnie inaczej. Wszystko co robimy, 
przynosi nam olbrzymią satysfakcję. 
Nawet gdy jesteśmy bardzo zmęcze-
ni, siadamy do komputera i zabiera-
my się do pracy. Przecież tyle osób 
potrzebuje naszej pomocy.

Jak zatem wygląda Twój zwykły 
dzień?

Na pewno jest zdecydowanie za 
krótki, czasami chciałabym, aby 
doba trwała 48 godzin. Na co dzień 
jestem nauczycielką języka rosyj-
skiego w Zespole Szkół Ponadgimna-

zjalnych i to jest także praca, która 
mnie bardzo satysfakcjonuje. At-
mosfera w szkole i cudowni ucznio-
wie dają niesamowitą radość. Ale 
chcąc wszystkiemu podołać i przede 
wszystkim połączyć pracę w szkole 
z działalnością w Fundacji należy się 
zorganizować, założyć notatnik i spi-
sywać plan dnia. Działając według 
ściśle ułożonego grafiku wszystko 
udaje się załatwić. Oczywiście mu-
szę tutaj serdecznie podziękować 
moim współpracownikom, gdyż oni 
także wykonują kawał dobrej roboty. 
Praca w Fundacji to także sterta pa-
pierkowej roboty.

Działacie razem, pomagając innym 
w potrzebie. Jak można się włą-
czyć w to, co robicie?

Zapraszamy wszystkich, którzy 
chcą włączyć się w nasze wspólne 
dzieło pomocy, na naszą stronę in-
ternetową i zapoznanie się z naszą 
działalnością:www.bedziedobrze.pl. 
Potrzebujemy wolontariuszy, jeśli 
ktoś ma ochotę brać czynny udział 
w naszych akcjach zapraszamy do 
biura Fundacji codziennie od 10.00 
- 14.00. Nasze biuro mieści się do-
kładnie w Galerii pod Piątką, Rynek 
5. Tam można uzyskać szczegółowe 

informacje o wolontariacie. Można 
także przesłać swoje dane na nasz 
e-mail: bedziedobrze2012@wp.pl. 
Koordynatorzy do spraw wolontaria-
tu na pewno się odezwą i zaproszą 
chętnych na spotkanie. Chciałabym 
także prosić o wsparcie finansowe 
naszej Fundacji, potrzeba nam jesz-
cze bardzo wielu rzeczy do tego, aby 
sprawnie i prężnie funkcjonować. 
Darczyńców prosimy o wsparcie fi-
nansowe na konto bankowe Fun-
dacji: 67 1090 1838 0000 0001 
1965 9025, z dopiskiem na działal-
ność fundacji lub dla Natalii Maj-
chrzak, dla Patrycji Dobosz, dla Alicji 
Rusnak.

Czy potrzebujące osoby z gminy 
Stary Sącz mogą zgłaszać się do 
Was z prośbą o pomoc?

Jak najbardziej! Nasza działal-
ność nie skupia się tylko na pomocy 
mieszkańcom Starego Sącza i oko-
lic. Staramy się pomagać wszyst-
kim, którzy takiej pomocy potrzebu-
ją. Myślę jednak, że z uwagi na to, 
że działamy właśnie w tym mieście 
ludzie nie powinni czuć barier aby 
przychodzić do nas i prosić nas o 
wsparcie.

                    Dziękuję za rozmowę.                  
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Kiedy w 2003 roku nasza szkoła zorganizowała po raz pierwszy zawody w sportach siłowych nie sądziliśmy, że 
będziemy je  kontynuować. W 2012 roku świętowaliśmy mały jubileusz -  10 edycję. Pierwsze zawody odbyły 
się w remizie strażackiej w Przysietnicy, pod patronatem OSP. 

Silni duchem, silni dłonią
X Mistrzostwa Miasta i Gminy Stary Sącz w sportach siłowych o Puchar Burmistrza
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Nie mieliśmy własnego sprzę-
tu, więc pożyczaliśmy ławecz-
kę i sztangi od klubu sportowe-

go. Od razu zawody zaczęły cieszyć 
się ogromną popularnością nie tylko 
wśród chłopców, ale całej społeczno-
ści szkolnej – startować mogli tylko 
chłopcy, ale dziewczyny bardzo gorą-
co kibicowały.  

Trzeba przyznać, że zawody siłowe 
są bardzo widowiskowe, zmagania za-
wodników odbywają się na oczach wi-
downi, w prawdziwie sportowej atmos-
ferze. Każdego roku uczestniczyło w 
nich prawie zawsze około 100 zawod-
ników. Zawody prowadzone są w kon-
kursie wyciskania sztangi w leżeniu 
na ławeczce. Zawodnicy startują w 9 
kategoriach wagowych, zaczynając 
od 35 kg, ostatnia kategoria powyżej 
75 kg. Na przestrzeni  lat zanotowa-
no dwukrotnie rekord wyciśniętej wagi 
115 kg. Dokonali tego Kacper Sopata 
z Gimnazjum w Przysietnicy i Marian 
Drożdż z Gimnazjum w Starym Sączu. 
Zawody określa dokładnie regulamin, 
który wcześniej wysyłany jest z zapro-
szeniem do szkół podstawowych oraz 
gimnazjów w gminie Stary Sącz. Prowa-
dzona jest konkurencja indywidualna 
oraz punktacja drużynowa. Nagrodami 
w konkurencji indywidualnej są meda-
le okolicznościowe za I, II i III miejsce,  
a w kategorii drużynowej szkoła otrzy-
muje okolicznościowy puchar również 
za I, II i III miejsce wręczany przez Bur-
mistrza Starego Sącza. Inicjatorami 
tych zawodów byli nauczyciele wycho-

wania fizycznego Piotr Jarząb i Włady-
sław Olchawa. Obecnie Piotr Jarząb 
nie tylko organizuje zawody, ale pisze 
projekty, dzięki którym zdobywa fun-
dusze na medale, puchary oraz sprzęt, 
który wzbogaca materialną bazę szko-
ły. W ten sposób Szkoła zdobyła wła-
sną ławeczkę i sztangi. Zaznaczyć też 
trzeba duże zaangażowanie Rady Ro-
dziców, która przygotowuje poczęstu-
nek dla uczestników zawodów, pod 
okiem przewodniczącej, Agaty Kozioł. 
Opiekę medyczną zapewnia nasza pie-
lęgniarka szkolna, Marta Pawlik.
   W tym roku w zawodach brały udział 
3 szkoły podstawowe i 3 gimnazja,  w 
sumie 57 zawodników. Zawodnicy z 
Gimnazjum ze Starego Sącza przyje-
chali pod opieką Edyty Dutki, Gimna-
zjum w Barcicach - Doroty Postrożny, 
Szkoła Podstawowa w Gaboniu - Pio-
tra Wańczyka, Szkoła Podstawowa w 
Skrudzinie - Piotra Gała. Uczestnicy 
startowali w 9 kategoriach. Najlicz-
niejszą była kategoria do 50 kg – 11 
zawodników. Najwięcej udało się wy-
cisnąć Dawidowi Molandzie z Gimna-
zjum w Barcicach – 77,5 kg. Jest to 
również najlepszy indywidualny wynik 
w tegorocznych zawodach. W punkta-
cji drużynowej dla szkół podstawowych  
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 
im. K. Stefana Wyszyńskiego w Przy-
sietnicy, II miejsce - Szkoła Podsta-
wowa im. I Pułku Strzelców Podhalań-
skich w Gaboniu, III miejsce - Szkoła 
Podstawowa im. Jana Brzechwy w 
Skrudzinie. W punktacji drużynowej 

gimnazjów I miejsce - Gimnazjum im. 
K. Stefana Wyszyńskiego w Przysiet-
nicy, II miejsce - Gimnazjum im. por. 
Andrzeja Buchmana ps. ,,Korsak” w 
Barcicach, III miejsce - Gimnazjum 
im. Juliusza Słowackiego w Starym 
Sączu. Uroczystego wręczenia meda-
li oraz pucharów dokonał Jacek Le-
lek - burmistrz Starego Sącza. Zawody 
uświetnili liczni goście, m.in. Grażyna 
Kopeć, Wojciech Waliszewski, rodzice. 
Nauczycielom wychowania fizyczne-
go w organizacji pomagają także inni 
nauczyciele zespołu szkół, m.in. Re-
nata Jachimczak oraz uczennice Gim-
nazjum w Przysietnicy. Od samego po-
czątku organizatorom przyświecał cel 
wychowawczy - aby kreować właściwe 
postawy wśród uczniów: zdrowej, spor-
towej rywalizacji, zasady fair play. Prze-
ciwstawialiśmy się także tzw. ,,ustaw-
kom” miedzy szkołami, które młodzież 
naśladując patologię stadionów próbo-
wała na nasz grunt wprowadzić. Spo-
kój, miła atmosfera, popularność tych 
zawodów jest najlepszym dowodem 
właściwego ukierunkowania postaw 
sportowych i społecznych młodzieży. 
Dla nas budująca jest także więź z za-
wodnikami – absolwentami, dla któ-
rych wyczyny siłowe niejednokrotnie 
były jedynymi ważnymi  i docenionymi 
wynikami sportowymi w życiu. 

ZOFiA gOLOnKA
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Prace w ramach poprawy infrastruktury     
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Sprawozdanie Burmistrza 
 Starego Sącza za 2012 rok  

WYKONANE INWESTYCJE NA TERENIE GMINY W 2012 ROKU 



Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Budowa chodników   

Moszczenica Niżna 

Oś. Cyganowice 

Gołkowice Górne 

Przysietnica 

Stary Sącz 

Barcice Gaboń Praczka 

Przysietnica 

Cyganowice 
Cyganowice 

Iwestycje gminne 
2012

DROGI ROLNICZE 
        2140mb 

DROGI ROLNICZE 
        2140mb 

Skrudzina 

Popowice 

Wola Krogulecka 


