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Kiedy duje halny
Halny powstaje, kiedy w górach tańczą diabły. Trzy dni wcześniej sąsiedzi
snują się jak opętani, są drażliwi, osłabieni, szybko wybuchają. Powoli rozbudza się uśpione szaleństwo, czasami ledwo zauważalne ale nieubłagane,
podświadomie przybierając na sile. Trudno wtedy o konkrety: pojawiają się
nieoczekiwane spóźnienia, niedotrzymane terminy, problemy z koncentracją,
dramaty o przysłowiową szklankę wody. Dzieci trudno upilnować w szkole. Samopoczucie pogarsza się, za to rośnie spożycie używek. Kotłowanina rozgrywa się nie tylko w głowie ale gdzieś jeszcze niewidzialnie w atmosferze, we
wzroście jonów dodatnich, w ciągłym ruchu i zmieniającym się składzie powietrza. I to wszystko ma wpływ na naszą codzienność, budując szczególną
dramaturgię zdarzeń: wybucha znacznie więcej bójek, wzrasta przemoc domowa. Powstaje chaos.
I w końcu zaczyna duć. Z nieubłaganym temperamentem, bezlitośnie, sucho, ciepło i gwałtownie. Temperatura wzrasta nawet o 10 stopni w ciągu
dwóch godzin. Pojawiający się zamęt w swojej stanowczości nabiera dostojeństwa. Drzewa uginają się błagając o litość. Halny nic sobie jednak z tego
nie robi, przekraczając wszelkie możliwe granice, zarówno te państwowe, jak
i psychologiczne. Zmusza do zmiany myślenia o sobie i swoich ograniczeniach. Dojrzewa nie tylko w naszych ciałach, ale też w duszach, kształtując
oczekiwania na nowe możliwości, które wraz z nim nadchodzą: ciszę, nadzieję
i klarowne spojrzenie. I oby taki był nadchodzący rok 2021!

Klasztor sióstr klarysek
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Wojciech Waliszewski

s. 24

red. naczelny Kuriera Starosądeckiego

Wydarzenia

Centrum sztuki
w sercu miasta

s. 26

Wydarzenia

Z myślą o młodzieży

s. 32

Liczba, która cieszy

47 952 240 zł
Tyle wynoszą planowane przez Gminę
Stary Sącz inwestycje na rok 2021.
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Rada Miejska w Starym Sączu

FOT. RAFAŁ Kamieński

Ambitny budżet na rok 2021

J

esienne sesje przyniosły między innymi uchwałę o powierzeniu na kolejne siedem lat funkcji dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu Wojciechowi Knapikowi.

Nowy-stary dyrektor przedstawił na sesji obszerny plan
działania związany między innymi z nową siedzibą CKiS, czyli
rozbudowaną galerią sztuki. Rada Miejska udzieliła również
wsparcia Klaryskom; dotacja dla Klasztoru Sióstr Klarysek
w Starym Sączu w wysokości 35 352,00 zł przeznaczona
została na wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej kamieniarki oraz badania konserwatorskie ścian
bocznych i sklepienia korytarza przy furcie. Powyższa kwota
stanowi 80% całkowitych kosztów wykonania prac.
Rada zadecydowała ponadto, że Barcice będą miały nazwy ulic. O takie rozwiązanie wnioskowali mieszkańcy i teraz
w Barcicach mamy ulice: Gościniec, Wiejską, Popradzką, Zieloną, Graniczną, Kamieniec, Wygon, Stawki, Za Torami, Pasy
Leśne i Leśną. Nazwy ulic wprost nawiązują do zwyczajo-
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wych określeń używanych od lat przez mieszkańców Barcic.
Rada Miejska podjęła także uchwałę w sprawie ustalenia
dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do
taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Stawki przynajmniej do maja nie wzrosną. Według przyjętej taryfy Sądeckich Wodociągów na lata 2018–2021 dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie: Miasta Nowy Sącz, Miasta i Gminy Stary Sącz oraz
gmin: Nawojowa, Kamionka Wielka, Korzenna, Chełmiec,
Grybów, Łącko obowiązywać będą następujące wysokości
cen i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków:
• 7,44 zł netto za 1 m3 dostarczonej wody oraz opłata abonamentowa na odbiorcę korzystającego z urządzeń wodociągowych w wysokości 4,49 zł netto.
• 8,26 zł netto za 1 m3 odprowadzonych ścieków oraz
opłata abonamentowa na odbiorcę korzystającego
z urządzeń kanalizacyjnych – 5,97 zł netto.
Dopłaty wyniosą 1,47 zł brutto (1,36 zł netto) do każdego
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Budowa parkingu w
Barcicach

Budowa parkingu w
Gołkowicach

metra sześciennego dostarczonej wody, 0,43 zł brutto (0,40
zł netto) do opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń wodociągowych, 1,78 zł brutto (1,65 zł netto)
do każdego odebranego metra sześciennego ścieków oraz
0,79 zł brutto (0,73 zł netto) do opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń kanalizacyjnych.
W związku z powyższym w okresie od 01.01.2021 do
27.05.2021 po uwzględnieniu dopłaty Gminy Stary Sącz
mieszkaniec gminy zapłaci:
Cena netto 1 m3 wody (bez 8% podatku vat)

6,08 zł

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę
korzystającego z urządzeń wodociągowych
(bez 8% podatku vat)

4,09 zł

Cena netto 1 m3 ścieków (bez 8% podatku vat)

6,61 zł

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę
korzystającego z urządzeń kanalizacyjnych
(bez 8% podatku vat)

5,24 zł

Dopłaty w skali roku nie przekroczą wielkości podatku od nieruchomości, który płacony jest przez „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o. o. do budżetu Gminy Stary Sącz.
Od stycznia 2021 roku podatki od nieruchomości
w Gminie Stary Sącz miały wzrosnąć o kilkanaście – kilkadziesiąt groszy; jednak podczas sesji burmistrz Jacek
Lelek postanowił zdjąć ten punkt z porządku obrad. –
Nadciąga kolejna fala pandemii koronawirusa – mówił
burmistrz Jacek Lelek. – To trudny czas dla nas wszystkich. Dlatego poprosiłem o zdjęcie punktu podwyżek
z porządku obrad. Oznacza to tyle, że stawki podatku od
nieruchomości pozostaną na tym samym, niezmienionym poziomie.
Rada Miejska poparła wniosek burmistrza. W 2021
roku zapłacimy podatki od nieruchomości bez zmian.
W pierwszym kwartale nowego roku nie będzie też podwyżki za odbiór śmieci w Starym Sączu. Jeśli to nastąpi,
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Budowa parkingu w
Przysietnicy

to w późniejszym okresie 2021 roku i na pewno nie będzie tak duża jak ostatnio.
Na przedostatnim posiedzeniu Rada Miejska w Starym
Sączu przyjęła zaproponowany projekt budżetu Gminy
Stary Sącz na rok 2021. W obradach uczestniczyli wszyscy radni; dwójka radnych wstrzymała się od głosu. Wydatki budżetu zaplanowano na ponad 164 mln zł. 29%
tej sumy gmina przeznaczy na inwestycje.
– Budżet to najważniejsza uchwała kierunkowa co do
działania samorządu w kolejnym roku – podkreślił burmistrz Jacek Lelek w krótkim podsumowaniu projektu
budżetu opiniowanego i dyskutowanego wcześniej na komisjach rady miejskiej. – Nasza konstytucja finansowa
na rok 2021 wiele mówi o naszych ambicjach i aspiracjach; wiele mówi o tym, czy dzisiaj żyjemy z dnia na
dzień, wiążąc koniec z końcem czy podnosimy dumnie
głowę i myślimy o przyszłości naszej i tych, którzy po nas
przyjdą. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że ten budżet
jest ambitny i dalekosiężny. Dziękuję bardzo radzie miejskiej za zaufanie i wsparcie, bo decyzja ta jest odzwierciedleniem dalekiego patrzenia w przyszłość. Dziękuję
pani skarbnik Bogumile Klimczak za morderczą pracę
i finalny kształt budżetu.
29% budżetu to inwestycje, które przez lata będą służyć mieszkańcom. W planie jest kontynuacja budowy
głównie sieci kanalizacji sanitarnej, ale też wodociągowej, dokończenie budowy leśnego mola na Miejskiej Górze czy rozbudowa siedziby centrum kultury – Rynek 5.
To wszystko służy poprawie jakości życia i podniesieniu
atrakcyjności Starego Sącza jako miejsca do życia, ale
i destynacji turystycznej.
Oczywiście samorząd żyje nie tylko inwestycjami; w budżecie zaplanowano odpowiednie środki na edukację,
pomoc społeczną, zabezpieczenie rodziny czy po prostu
na bieżące funkcjonowanie gminy – na przykład 750 tys.
zł na oświetlenie dróg, ponad 1 mln zł na funkcjonowanie MPK i po 0,5 mln zł na wymianę pieców i dopłaty do
przyłączy kanalizacyjnych. (RKA)

FOT. WOJCIECH WALISZE
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Foto flash – realizowane inwestycje

Z marszałkiem Witoldem Kozłowskim
o Strefie Aktywności Gospodarczej

To już druga wizyta marszałka
w Starym Sączu w ostatnim czasie.
Województwo Małopolskie dwa razy
dofinansowało inwestycje w strefie
przy ul. Wielki Wygon i ul. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Już w 2018
roku, dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w wysokości niemal 900 tys. zł., kosztem 1,5
mln zł powstało kompletne uzbrojenie
terenu wraz z drogami dojazdowymi
i ścieżką rowerową. Teraz trwa budowa ponad 400 m łącznika (przedłużenie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), który zepnie SAG z dDrogą
wojewódzką nr 969, a wkrótce rozpocznie się rozbudowa DW 969 polegająca na budowie ronda, z którego
zjedziemy w ul. Kardynała Wyszyńskiego, czyli do SAG. Ta inwestycja

FOT. RAFAŁ Kamieński

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski spotkał się dzisiaj w starosądeckim magistracie
z Burmistrzem Starego Sącza Jackiem Lelkiem. Samorządowcy omawiali sprawy przedsiębiorczości, a szczególnie ważnym tematem była funkcjonująca w Starym Sączu Strefa Aktywności Gospodarczej, w której już działa
kilka przedsiębiorstw, a która powstała dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Gminy Stary Sącz.

obejmie ponadto system kanalizacji
i odwodnienia, ścieżkę rowerową, budowę chodnika, sytemu odwodnienia
powierzchniowego (rowy, przepusty),
a także oświetlenie ronda, drogi gmin-

nej oraz przejść dla pieszych.
Przy tak ważnej dla lokalnego biznesu inwestycji znów z pomocą przyszło wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego. Dofinansowanie wyniosło
4 966 556,38 zł.
– Przy strategicznych inwestycjach
w mniejszych gminach jak nasza rola
samorządu marszałkowskiego jest nie
do przecenienia – uważa burmistrz
Jacek Lelek. – To prawdziwy katalizator inwestycji niezmiernie ważnych,
których sami byśmy nie udźwignęli.
Cieszę się, że ta współpraca układa
się dobrze. Trudno o lepsze lokowanie środków publicznych niż w rozwój
lokalnej subregionalnej przedsiębiorczości, ale urząd marszałkowski zawsze wspierał nas w różnych projektach, choćby w naszych inwestycjach
w turystykę. (RKA)

Słowacja – bardzo bliski sąsiad

Dyrektor Instytutu gościł w naszym mieście nie pierwszy raz. Bywał tu równiez jako konsul Republiki Słowackiej w Krakowie, a ostatnio podczas wystawy „Lewocza
– miasto Mistrza Pawła” prezentowanej w starosądeckiej bibliotece.
Adrián Kromka jest dyrektorem Instytutu Słowackiego w Warszawie od kwietnia 2018 roku. Ten słowacki
dyplomata, z wykształcenia prawnik, w przeszłości pracował jako zastępca burmistrza miasta Poprad, był doradcą w Kancelarii Prezydenta Republiki Słowackiej,
członkiem zespołu doradczego Ministra Sprawiedliwości RS oraz członkiem rady Słowackiego Krajowego
Centrum Praw Człowieka w Bratysławie.
– Instytut Słowacki to placówka dyplomatyczna, która
promuje słowacką kulturę, sztukę, edukację, informuje
o możliwościach współpracy ekonomicznej, prezentuje
słowackie regiony, turystykę na Słowacji, jak również
umożliwia wzajemne kontakty we wspomnianych dziedzinach – mówi Adrián Kromka. – Instytut organizuje
również konferencje naukowe, wykłady, seminaria, prezentacje z dziedziny sztuki, literatury, muzyki, filmu i in-
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nych gatunków
artystycznych ze
Słowacji oraz
prezentacje dotyczące
turystyki
i przedsiębiorczości. Stary Sącz dał mi się poznać
z bardzo dobrej strony. To piękne historyczne i prężnie
rozwijające się miejsce.
– Słowacja to nasz naturalny partner, bliski sąsiad,
znakomite miejsce do wypoczynku, a Lewocza i jej historia to sprawy zupełnie niezwykłe – dodaje burmistrz
Jacek Lelek. – Partnerstwo z Lewoczą nie ogranicza się
tylko do wymiany kulturalnej, poznania historii Spisza
czy wzajemnych komplementów, ale jest żywą współpracą, która skutkuje konkretnymi inwestycjami.
Wyżej wspomniana grafika autorstwa Igora Strinki przedstawia siedzibę Instytutu Słowackiego (zabytkową kamienicę przy ul. Krzywe Koło na Starym Mieście w Warszawie), którą artysta wykorzystał jako tło
do przedstawienia legend, historii i postaci ważnych dla
słowackiej tożsamości narodowej m.in. Ľudovíta Štúra,
Janosika czy Milana Rastislava Štefánika. (red)

FOT. RAFAŁ Kamieński

Instytut Słowacki w Warszawie świętuje w tym roku
25-lecie działalności. Plany uroczystości przekreśliła pandemia, ale dyrektor instytutu Adrián Kromka
odwiedził Stary Sącz i wręczył burmistrzowi Jackowi
Lelkowi pamiątkową grafikę przygotowaną specjalnie na jubileusz.

wrzesień – grudzień 2020 5

INFORMACJE

Kolejne odnowione
nagrobki

Odnowiono nagrobki: Marii Bajorkówny (1914-1931) i Honoraty Bajorkówny
(1869-1950) z Kmietowiczów oraz Marii
Małeckiej, lat 85 wraz z córkami Stefanią
(l. 23) i Janiną (l. 21); oba nagrobki prezentują tzw. styl ślimakowy, rzadko spotykany na naszych cmentarzach. Trzeci odremontowany nagrobek z przepiękną figurą
z piaskowca Matki Bożej Niepokalanej
w aureoli z gwiazdkami należy do Wawrzyńca Przybyłowicza.
W tym roku ze względu na pandemię
kolejna doroczna kwesta w uroczystość
Wszystkich Świętych nie odbyła się. – Na
koncie z poprzednich lat mamy jeszcze 6
tys. zł – informuje Andrzej Długosz, prezes
TMSS. – Plus dodatkowe 500 zł, które
wpłacił jeden z mieszkańców Starego Sącza w odpowiedzi na informację, że kwesty nie będzie. Dziękujemy mu za to. Jeśli ktoś chciałby też wpłacić jakiś datek,
to może tego dokonać w muzeum w Rynku w godzinach jego otwarcia. Posiadane przez nas środki pozwolą w przyszłym
roku na odnowę 2 kolejnych nagrobków.
Dotychczas, od początku akcji w 2005 r.,
odnowiliśmy 52 zabytkowe nagrobki na
obu starosądeckich cmentarzach. (RKA)

FOT.STAROSĄDECKIE.INF
O

FOT. Rafał Kamieński

W bieżącym roku staraniem
Towarzystwa Miłośników Starego
Sącza, ze środków publicznych
zebranych w 2019 roku, dokonano
renowacji trzech zabytkowych
nagrobków na nowym cmentarzu.

Radość i zaduma,
pamięć i wdzięczność

Uroczysta msza św. za Ojczyznę i wciągnięcie flagi na maszt w rynku - tak rozpoczęły sie uroczystości 102. rocznicy odzyskania niepodległości w Starym Sączu.
Tradycyjnego pochodu z oczywistych względów nie było.
Burmistrz Jacek Lelek wraz ze swoim zastępcą Kazimierzem Gizickim, przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Stawiarskim i sekretarzem Danielem Śmierciakiem złożyli wieńce na grobie poległych w czasie I i II wojny światowej, a także pod
pomnikiem Golgoty Wschodu. Wcześniej burmistrz Jacek Lelek wziął udział w tradycyjnych obchodach w Gołkowicach. (red)

A to ciekawe...

Historia Starego Sącza w zarysie
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
przy wparciu Urzędu Miasta i Gminy
Stary Sącz wydało interesującą publikację historyczną o Starym Saczu
autorstwa Leszka Migrały. Na 358
stronach zmieściło się siedem i pół
wieku dziejów miasta.
Publikacja, nad którą jej autor pracował
dwa lata, jest dedykowana przede wszystkim
osobom zainteresowanym dziejami Starego Sącza,
ale również mieszkańcom i turystom. Zawiera niepubli-
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kowane wcześniej treści dotyczące między innymi wydarzeń, które miały miejsce w wieku XIX, podczas I i II wojny światowej, a także w okresie PRL-u. – Książka
to rzeczowe kompendium historii Starego
Sącza – zaznacza burmistrz Jacek Lelek.
– Autor podjął się niełatwego zadania –
siedem i pół wieku dziejów miasta zawrzeć w niewielkiej publikacji. Ta sztuka
się udała, a popularnonaukowego waloru tej książki, dopełnia bogata bibliografia, dzięki czemu można kontynuować pasjonującą intelektualną podróż w historię.
Autorowi gratuluję, a wszystkim, którzy zechcą
po „Historię Starego Sącza w zarysie” sięgnąć, życzę
inspirującej i przyjemnej lektury. (red)

INFORMACJE

Wysokiej jakości sprzęt trafił do OSP
w Gołkowicach Górnych

Zdalna szkoła –
komputery dla uczniów

Druhowie z jednostki mają od dziś na
stanie nową motopompę i pompę zanurzeniową z agregatem. Sprzęt Komendantowi Gminnemu Związku OSP
RP w Starym Sączu Pawłowi Banachowi i prezesowi jednostki w Gołkowicach Górnych Antoniemu Majerskiemu przekazał burmistrz Jacek
Lelek.
Sprzęt ratowniczy został zakupiony
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
– Funduszu Sprawiedliwości.
Jednostka OSP Gołkowice Górne została doposażona w motopompę półszlamową, służącą do wypompowywania

wody z obiektów oraz terenów zalanych na skutek obfitych opadów deszczów, podtopień, uszkodzeń infrastruktury komunalnej i hydrotechnicznej
oraz w pompę zanurzeniową z agregatem prądotwórczym zapewniającą dostarczenie wody bez wykorzystania samochodów gaśniczych m. in. poprzez
wykorzystanie pompy i sztucznych
zbiorników wodnych, z których pobierana jest woda do prowadzonych działań
przetaczania wody na duże odległości.
Zakup współfinansowano ze środków
Ministerstwa
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w kwocie
15 000,00 zł; wkład własny gminy to
360,90 zł. (red)

A to ciekawe...

Pełne serca – odkręcamy i pomagamy
Inicjatywa Urzędu Miejskiego spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem mieszkańców.
Serce na nakrętki napełniło się już kilkukrotnie. Dochód ze sprzedaży nakrętek przeznaczany jest na rehabilitację i leczenie niespełna dwuletniego
Filipka, mieszkańca Starego Sącza.
Kosz ustawiony jest na skraju skweru im. Teresy Platy-Nowińskiej. Wystarczył tydzień i po raz pierwszy był pełny
po brzegi. Dochód ze sprzedaży nakrętek
zostanie przeznaczony na rehabilitację i wsparcie
codziennego funkcjonowania Filipa. Chłopiec w lutym
przyszłego roku skończy 2 lata. Mieszka w Starym Sączu; urodził się z wadą układu nerwowego, który przeja-
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– Już przed wakacjami zobowiązałem dyrektorów szkół do przygotowania się na ewentualność nauki zdalnej – mówi burmistrz Jacek
Lelek. – Wszystkie szkoły wdrożyły
platformę do nauki zdalnej Microsoft Teams i teraz w miarę płynnie
przeszły do takiego systemu nauki.
Wyciągnęliśmy wnioski z wiosennego zamknięcia szkół i jesteśmy lepiej przygotowani. Przeszliśmy na
zdalny system w bardziej uporządkowany sposób niż na wiosnę. Trudno oceniać, jak to długo potrwa, ale
na razie końca zdalnych lekcji nie
widać. Laptopy to realna pomoc dla
naszych dzieci na czas pandemii
i wsparcie w zdalnej edukacji.
Dlatego Gmina Stary Sącz wystąpiła o kolejne 35 komputerów
przenośnych, tym razem z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, a przypomnijmy, że już w kwietniu 42
uczniów starosądeckich szkół korzystało z zakupionych przez Gminę Stary Sącz pierwszej partii laptopów. (red)

wia się przepukliną oponową rdzeniową, rozszczepem
kręgosłupa i wodogłowiem. Dzięki ciężkiej i systematycznej rehabilitacji jest silnym i wesołym dzieckiem,
które dzielnie walczy. Każda pomoc to nadzieja na
większą samodzielność.
– Super inicjatywa, odzew mieszkańców
jest niesamowity, a pomoc trafia do naszego mieszkańca – podkreśla Julia
Dziedzic. Podobna konstrukcja, ale
w kształcie choinki stanęła w parku miejskim przy ul. Staszica. Konstrukcję wykonał tata Filipka. Jeden
kilogram, czyli około 500 nakrętek to
w skupie 0,70 – 1,00 zł. Trochę trzeba
się więc naodkręcać. Ale warto to robić.
Filipek jest podopiecznym Fundacji Avalon. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć Filipa indywidualnie, podajemy numer konta – 62 1600 1286 0003
0031 8642 6001. Tytuł przelewu: Kurowski, 11878.
(red)

FOT. UMIG

FOT. RAFAŁ Kamieński

Gmina Stary Sącz przekazała
uczniom kolejną partię 47 laptopów, które będą im służyć podczas nauki zdalnej. Fundusze na
sprzęt pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Stary Sącz to nasza wspólna sprawa
Rok 2020 to kres obowiązywania dotychczasowej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz. To dobry czas
na podsumowanie tego, co przez ostatnie dwie dekady udało nam się osiągnąć, ale także twórczy moment refleksji o tym, w jakim miejscu chcemy żyć za lat 10, 20, 30.
Strategia to jeden z najważniejszych dokumentów gminnych. Ma
wyznaczać cele, ma dawać ramy dla
podejmowanych przez lokalną wspólnotę długofalowych działań, które
mają sprawić, iż Stary Sącz będzie
jeszcze lepszym miejscem do życia
i pracy dla nas wszystkich.
– Jest dla mnie ważne, aby zarówno proces pracy nad nową strategią,
jak i jej finalny efekt odzwierciedlały
potrzeby i oczekiwania całej lokalnej
wspólnoty, wszystkich mieszkańców,
a nie tylko administracji – zaznacza
burmistrz Jacek Lelek. – To kolejny
krok w budowaniu naszej małej ojczyzny. Miejsca, z którego jesteśmy
dumni, ale także miejsca, za które bierzemy wspólnie odpowiedzialność. Jestem pewien, że wspólne planowanie pozwoli lepiej i efektywniej
sprostać wyzwaniom, przed jakimi
stoimy. Chciałbym szeroko włączać
i angażować mieszkańców w prace
nad przyszłą wizją rozwoju Starego
Sącza.
Jedną z form angażowania mieszkańców był na początku szereg ankiet, które publikowano na stronie
urzędu miejskiego i mediach społecznościowych. Pytaliśmy, z czego jesteście – jako mieszkańcy – dumni, ale
także jakie są problemy naszego miasta, które należy rozwiązać oraz jakie
działania powinniśmy wspólnie jako
samorząd podejmować.
Pierwsza ankieta dotyczyła zasobów naszego miasta i gminy. Dziedzictwo historyczne, kulturowe i sakralne,
rozpoznawalne w skali ponadregionalnej wydarzenia, nasza tożsamość,
tradycja i walory turystyczno-rekreacyjne to unikalne zasoby Starego
Sącza, które w oczach mieszkańców
budują naszą gminę. To na nich musimy się oprzeć, by tworzyć ofertę Starego Sącza skierowaną zarówno do
naszych mieszkańców, jak i turystów
oraz inwestorów. To właśnie te walory mogą zachęcać do osiedlania się
u nas i wiązania swojego życia, pracy czy wypoczynku z naszą gminą.
W przeprowadzonej na stronie Gminy ankiecie uzyskaliśmy ponad 70
różnych odpowiedzi wskazujących na
istotne potencjały Starego Sącza.
Najwięcej wskazań w zakresie potencjałów rozwojowych Starego Są8 wrzesień – grudzień 2020

Prace nad wytyczeniem nowych celów wymagają dialogu, współpracy i wspólnego
planowania. Rozmowy o przyszłości naszej gminy rozpoczęliśmy od refleksji
dotyczącej unikalnych zasobów naszej
gminy, które nie tylko budują naszą
tożsamość i ofertę Starego Sącza, ale
mogą także stanowić źródło kolejnych
pomysłów na nowe usługi i produkty.

cza dotyczy dwóch podstawowych
kategorii. Pierwszą jest dziedzictwo
historyczne, kulturowe i sakralne,
związane przede wszystkim z Klasztorem Sióstr Klarysek, który jest rozpoznawalną marką miasta, ale także
szerzej z zabytkami sakralnymi i zabytkową starówką. Ankietowani podkreślali także tradycje Lachów Sądeckich oraz specyficzne tradycje
rzemieślnicze. Drugim zasobem i potencjałem, który z pewnością można jeszcze rozwijać jest marka Starego Sącza jako miejsca o szeregu
rozpoznawalnych w skali ponadregionalnej wydarzeń. Mowa tu zarówno
o wydarzeniach związanych z kulturą wysoką, takich jak Festiwal Muzyki Dawnej, Jesienny Festiwal Teatralny czy Dni Tischerowskie, jak i coraz
bardziej rozpoznawalnym i przyciągającym miłośników muzyki folkowej Pannonica Folk Festival, a także
Starosądeckim Jarmarku Rzemiosła,
który przyciąga do Starego Sącza miłośników rzemiosła, rękodzieła, tradycji, lokalnych kulinariów, a lokalnym producentom i twórcom daje
możliwość prezentacji i sprzedaży
swoich wyrobów. Inne zauważone
przez ankietowanych wydarzenia to
m.in. Festiwal Podróży i Przygody Bonawentura oraz wydarzenia organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki
im. Ady Sari w Starym Sączu. W rozwoju tej formy aktywności (cykliczne koncerty, jarmarki bożonarodzeniowe) ankietowani upatrują dalszą
szansę rozwoju i zwiększania rozpoznawalności Gminy.
W sposób oczywisty jako potencjał
wskazywane jest dziedzictwo przyrodnicze i wiążące się z nim walory turystyczno-rekreacyjne, a także
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sportowe; bogata flora i fauna Popradzkiego Parku Krajobrazowego
jest przez mieszkańców wymieniana
najczęściej. Niemniej jednak wśród
potencjałów pojawiają się także najnowsze inicjatywy związane z popularyzacją miejscowej przyrody, m.in.
słynne już Bobrowisko.
Dużą wartość wypełniający ankietę przykładali także do oferty rekreacyjnej, a w szczególności związanej z cały czas rozwijającą się siecią
ścieżek rowerowych (w tym wpisujących się w regionalną sieć szlaków rowerowych), co w połączeniu z walorami przyrodniczymi i rosnącą modą na
aktywny tryb spędzania wolnego czasu może być dużym atutem gminy.
Oczywiście nie pominięto wśród odpowiedzi także turystyki pieszej oraz
oferty rekreacyjnej związanej ze Stawami w Mostkach.
Ankietowani upatrywali szans rozwojowych Gminy także w takich zasobach, które łączą w sobie szereg elementów. Mowa tutaj przede
wszystkim o potencjałach związanych z rozwojem ekoturystyki (walory przyrodnicze i sieć gospodarstw
agroturystycznych), turystyki kulinarnej (zdrowa lokalna żywność, rozpoznawalne restauracje, tradycja „lachowskiej michy”), turystyki religijnej
(dziedzictwo klarysek i ołtarz papieski) czy też potencjału związanego
z organizacją imprez sportowych (np.
biegowych). Nie bez znaczenia jest
też obecna oferta noclegowa, która
w połączeniu z położeniem na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych
może stanowić dobrą bazę wypadową do takich atrakcji Małopolski jak
Krynica, Muszyna i Piwniczna po jednej stronie oraz Szczawnica i Podha-

FOT. JAROSŁAW MIERZWA

le po drugiej. Bliskość Słowacji także może
w tym aspekcie stanowić dodatkowy atut.
Ważnym czynnikiem zauważanym przez
ankietowanych jest możliwość wykorzystania zjawiska suburbanizacji Nowego Sącza.
Bliskość aglomeracji sądeckiej, rezerwa terenów pod budownictwo mieszkaniowe i dobre skomunikowanie ze stolicą subregionu
umożliwia rozwój oferty mieszkaniowej Starego Sącza dla osób zmęczonych życiem
w dużym mieście.
Dodatkowo potencjał rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości oraz warunki tworzone przez samorząd dla rozwijania terenów
inwestycyjnych pozwalają umacniać wizję
Starego Sącza jako dobrego miejsca do życia i pracy.
Słabo w ankiecie co nie znaczy, że element ten został całkowicie pominięty zauważony został potencjał ludzki. Cześć
odpowiadających zauważyła potencjał drzemiący w starosądeckich organizacjach pozarządowych, a także w zaangażowaniu
części instytucji (w tym np. instytucji kultury) w rozwój gminy.
Ta ostatnia obserwacja nie jest zaskoczeniem, gdyż częściej szukamy potencjałów w czynnikach bardziej od nas niezależnych niż w samych sobie. To ważna refleksja
u progu prac nad nową strategią, wierzymy
bowiem, że w największym stopniu będzie
ona budowana w oparciu o potencjał mieszkańców naszej gminy, nasze tradycje, doświadczenia i naszą aktywność.
Ankieta nr 2 dotyczyła w największym
stopniu postrzegania przez mieszkańców
lokalnego samorządu – władz Starego Sącza – przez pryzmat wspierania aktywności mieszkańców i odpowiadania na ich potrzeby, a także urzędu jako instytucji, która
wspiera mieszkańców w codziennych sytuacjach związanych ze sprawami administracyjnymi. Ważnym elementem ankiety było
pytanie o ocenę warunków życia w Starym
Sączu w takich obszarach jak m.in. jakość
środowiska naturalnego; dostępność terenów zielonych, jakość i dostępność usług
wychowawczych, edukacyjnych, opiekuńczych i medycznych; jakość usług administracyjnych; dostępność infrastruktury
i ocenę oferty w zakresie kultury, sportu, rekreacji i komunikacji publicznej; dostępność
parkingów i ścieżek rowerowych; kwestie
związane z bezpieczeństwem publicznym
czy warunkami do prowadzenia działalności gospodarczej, a także czystości i estetyki miasta.
Pytaliśmy także o samoocenę aktywności społecznej mieszkańców gminy, o ogólną ocenę poprawy jakości życia w gminie,
a także o kwestie wzajemnego zaufania
wewnątrz wspólnoty lokalnej jako elementu, który jest niezbędny do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Ankietę wypełniło aż 618 osób, co jest wynikiem
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imponującym i świadczy o dużym
zainteresowaniu udziałem w dyskusji o przyszłości gminy Stary Sącz.
Potwierdzeniem tej tezy było także
kończące ankietę pytanie otwarte,
w której zwracaliście uwagę na szereg ważnych kwestii w codziennym
życiu naszej lokalnej wspólnoty. Trzecia ankieta dotyczyła kierunków rozwoju mocnych i słabych stron naszej
gminy.
Za nami też pierwszy z cyklów
warsztatów strategicznych. Sytuacja
epidemiczna w kraju i w naszym re-
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gionie wymusiła szukanie innych,
czasami nowych form angażowania
mieszkańców. Warsztaty zorganizowano on-line. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki wcześniej przeprowadzonych ankiet. Poruszony
został temat sytuacji społeczno-ekonomicznej gminy Stary Sącz w wielu
obszarach istotnych z punktu widzenia nowych kierunków rozwoju oraz
perspektywy najbliższych lat. Kilka
slajdów z tego spotkania w sieci prezentujemy, ale trudno tak obszerny
materiał prac nad strategią zawrzeć
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w jednym artykule. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami na stronie
Gminy Stary Sącz w zakładce „Strategie, programy, plany zagospodarowania”. Przed nami kolejne etapy wspólnej pracy nad strategią. Zapraszamy
serdecznie do uczestnictwa w kolejnych etapach prac nad planowaniem
przyszłości naszej gminy – wyrażania
opinii, zgłaszania wniosków i propozycji, udziału w spotkaniach i warsztatach. Stary Sącz to nasze wspólne miejsce życia i pracy. Decydujmy
o nim razem! (RKA)

I
WSK
FOT. WOJCIECH WALISZE
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Liderem nie zostaje się bez powodu
196 049 782,68 zł – tyle wynosi wartość projektów unijnych realizowanych w naszej gminie od początku obecnej finansowej perspektywy unijnej według danych Głównego Urzedu Statystycznego. Na 2477 polskich samorządów nasza gmina znalazła się ogólnie na 246 miejscu (brano pod uwagę również największe polskie samorządy) i na 1. miejscu w powiecie nowosądeckim.
Podane liczby odnoszą się do podpisanych umów
o dofinansowanie projektów unijnych i uwzględniają
koszty niekwalifikowane, czyli również wkład własny.
Są to pieniądze ze środków UE na lata 2014–2020, dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych,
takich jak Infrastruktura i Środowisko, a także programów regionalnych, czyli w naszym przypadku – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Natomiast w zestawieniu nie wzięto pod
uwagę choćby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

czy Interreg Polska–Słowacja, z których nasza gmina
również korzysta (np: ostatnio „leśne molo” na Miejskiej Górze).
W aktualnej perspektywie finansowej (2014–2020)
Polska jest największym beneficjentem środków z polityki spójności. Łączna wartości inwestycji z polityki
spójności według stanu na dzień 30 czerwca br. wyniosła ponad 472 mld zł. Same tylko gminy naszego powiatu i Nowy Sącz realizowały w tym czasie i jeszcze realizują projekty warte prawie 2 mld złotych. (RKA)

Wartość projektów unijnych
realizowanych w gminach
od początku perspektywy
finansowej 2014–2020 w mln zł
(w ramach polityki spójności UE, wg, GUS. Stan na 30.VI.2020)

KURIER

wrzesień – grudzień 2020 11

INFORMACJE

Marian Cycoń (1940–2020)
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W doczesnym życiu Marianowi Cyconiowi przyświecała dewiza zakonu benedyktynów – ora et labora –
„módl się i pracuj!”. Marian Cycoń
przywołaną benedyktyńską dewizę
realizował w praktycznym życiu. Praca była jego życiem, w którą angażował się bez reszty. Często jego współpracownicy nie mogli zrozumieć, jak
można prawie codziennie pierwszym
przychodzić do pracy i wychodzić
ostatnim. – Z pracą jest jak z dziećmi,
można mieć ich kilkoro i kochać każde jednakowo, ale co tu ukrywać – to
jedno zwykle się wyróżnia. Dla mnie
to praca na rzecz Starego Sącza. Rodzinne Barcice są o krok. I Barcice i
Stary Sącz to moja ojcowizna – często powtarzał.
Pochodził z Barcic. Z wykształcenia był nauczycielem, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Gdańsku – obecnie Uniwersytet
Gdański (1968), a także wykładowcą
Małopolskiej Wyższej Szkoły w Brzesku. W latach 1975-1978 pracował
w Urzędzie Wojewódzkim w Nowym
Sączu, a następnie przez dziewięć
lat (1979-1988) pełnił funkcję naczelnika Piwnicznej. Sprawował również urząd prezydenta Nowego Sącza
(1988-1990), a także wiceprezydenta tego miasta (1990–1995). W latach 1997 –2001 sprawował mandat
posła na sejm RP trzeciej kadencji,
a w latach 2011–2015 – siódmej kadencji. Do grudnia 2011 był wykładowcą Małopolskiej Wyższej Szkoły
w Brzesku. Wśród starosądeczan zostanie jednak zapamiętany jako burmistrz Starego Sącza: po raz pierwszy był nim w latach 1995–1998,
a następnie powrócił na ten urząd
w wyniku wyborów bezpośrednich
w roku 2002 i uzyskiwał reelekcję
w latach 2006 oraz 2010 – za każdym razem był wybierany w pierwszej
turze głosowania.
W trakcie swojej kariery zawodowej został wielokrotnie nagrodzony. W plebiscycie wojewody i marszałka województwa małopolskiego,
podsumowującym zmiany i osiągnięcia w naszym regionie w latach
2005 i 2006, Stary Sącz uhonorowano tytułem i statuetką „Eurogminy”. W roku 2007 za swoje zasługi zo-

FOT. ARCHIWUM

Marian Cycoń, honorowy obywatel Starego Sącza, wybitny samorządowiec, burmistrz Starego Sącza w latach 1995–98, 2002–2011, poseł na sejm III i VII kadencji odszedł w wieku 80 lat. Pod Jego przewodnictwem Stary Sącz stał się istotnym centrum kulturalnym, turystycznym i gospodarczym całego regionu.

stał odznaczony przez Radę Powiatu
Nowosądeckiego medalem „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. Uhonorowany przez biskupa tarnowskiego złotym medalem „Dei Regno Servire”
– Bożemu Królestwu Służyć (2009),
w roku 2014 zaś otrzymał Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. W 2015
roku został odznaczony medalem i tytułem „Samorządowca 25-lecia”. Za
aktywną pracę społeczną został uhonorowany wieloma odznaczeniami:
brązową „Odznaką za Zasługi w Obronie Granic”, srebrną „Odznaką za Zasługi Dla Turystyki”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
srebrnym Krzyżem Zasługi. Uchodził
za znakomitego gospodarza; to pod
jego rządami gmina Stary Sącz stała
się wizytówką Sądecczyzny. Za jego
rządów Stary Sącz doczekał się rewitalizacji Rynku, remontu starosądec-
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kiego Sokoła, obwodnicy i mostu im.
świętej Kingi na Dunajcu. To on zwykł
mawiać, że nie ma rzeczy niemożliwych do wykonania, są tylko trudne
do wykonania.
– Był osobą cieszącą się ogromnym zaufaniem. Mieszkańcy Gminy
Stary Sącz i całej Sądecczyzny powierzali mu wiele odpowiedzialnych
funkcji i ambitnych zadań do wykonania – wspomina Mariana Cyconia
obecny burmistrz, Jacek Lelek. – Nigdy się nie zawiedli. Jego wieloletnia
praca publiczna pozostawiła po sobie
trwałe ślady i wymierne korzyści dla
całego regionu. Wiele osób dostrzega te dokonania w Piwnicznej, Nowym Sączu i Starym Sączu oraz wielu innych miejscowościach do dzisiaj.
Mrówczo pracowity, ambitny, wymagający od innych, ale przede wszystkim od siebie, dalekowzroczny i skuteczny samorządowiec z krwi i kości.

FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI
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23 listopada 2020 r. w Barcicach odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Mariana Cyconia.
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej minister Piotr Ćwik przekazał tego dnia Krzyż
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta RP pośmiertnie Marianowi Cyconiowi– za wybitne zasługi w pracy samorządowej, za osiągnięcia w działalności publicznej i społecznej.
– Pan Prezydent Andrzej Duda przyjął informację o śmierci śp. Mariana Cyconia z wielkim smutkiem. Pragnie przekazać rodzinie wyrazy wsparcia, współczucia i swoje zapewnienia o pamięci i modlitwie – mówił minister Piotr Ćwik.
– Pan Prezydent wspominał, że był dobrym człowiekiem
i dobrym gospodarzem.
– Stojąc przy Pana trumnie żegnam w imieniu społeczności starosądeckiej najwybitniejszego spośród nas. Twoje
wspaniałe dzieła tutaj na ziemi będą przez lata nam służyły – mówił burmistrz Jacek Lelek – na zawsze pozostaniesz
w naszej pamięci, niech Święta Kinga, patronka Twojego
Starego Sącza przedstawi Cię dobremu Ojcu.
W mowie pożegnalnej tak wspomniał zmarłego samorządowca Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.
Wielkim bólem i smutkiem napełniła nas, mieszkańców
Sądecczyzny wiadomość, która lotem błyskawicy rozniosła
się w ostatni piątek: nie żyje Marian Cycoń. Odszedł człowiek jak nikt inny zasłużony dla naszego społeczeństwa.
Wieloletni Burmistrz Starego Sącza, Prezydent i wiceprezydent Nowego Sącza, Naczelnik Piwnicznej–Zdroju czy Poseł
dwóch kadencji, żeby wymienić tylko najważniejsze z jego
funkcji. Ale przecież to nie zajmowanie ważnych i eksponowanych stanowisk decydowało o jego wielkości, ale spo14 wrzesień – grudzień 2020
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sób ich sprawowania. Zawsze skierowany
na człowieka. Zwłaszcza tego w potrzebie. Potrafił rozmawiać z ludźmi i rozumiał
ludzkie potrzeby jak mało kto.
Nie da się tak niezwykłego życia streścić w mowie pożegnalnej. Musi wystarczyć garść refleksji
związanych z życiem nieodżałowanego Pana Posła. Choć
dwukrotnie zasiadał w ławach poselskich, to jednak najlepiej spełniał się jako samorządowiec. Najczęściej mówiono o nim – „gospodarz”. Dobry gospodarz. Do spraw kierowanych przez siebie gmin podchodził z zaangażowaniem
większym niż niejeden do własnej firmy czy gospodarstwa.
Legendarnymi stały się godziny jego pracy, a światło w urzędzie gasło najczęściej bardzo późnym wieczorem.
Potrafił łączyć bliskość i relację ze zwykłymi ludźmi a jednocześnie snuć odważne, dalekosiężne, strategiczne plany.
Podkreślał, że jako samorządowcy jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za dziś, ale także, a może przede wszystkim,
za jutro naszych małych ojczyzn. Stąd jego wielka pasja do
wszelkich inwestycji. Od tych małych, jak dojazd do domu
czy podwieszenie lampy, rozwiązujących przecież jednak
wielkie problemy ludzi. Jak i te wielkie, strategiczne, a jednocześnie bardzo trudne i wymagające konsekwencji. Nie
bał się podejmować takich wyzwań i skutecznie je realizował. Przypomnę choćby zabiegi o budowę obwodnicy Starego Sącza i mostu św. Kingi, przebudowę starosądeckiego Rynku, ogromne wsparcie rewaloryzacji klasztoru
Sióstr Klarysek czy zainicjowanie wielkiego projektu budowy kanalizacji sanitarnej w gminie. Ale tych inwestycji,
które szczególnie cieszyły Burmistrza Cyconia było znacznie więcej – dziesiątki kilometrów przebudowanych dróg,
kilometry powstałych chodników, rozbudowane i zmodernizowane szkoły i sale gimnastyczne – jak choćby ta w jego
rodzinnych Barcicach. Remizy strażackie, wodociągi i wiele
innych. Każda zrealizowana inwestycja, a zwłaszcza te za
zdobyte z zewnątrz pieniądze, cieszyła Burmistrza Cyconia

I
FOT. WOJCIECH WALISZE
WSK

[…] Z jednej strony Łemkowie,
nad Obidzą — Słowacy, od Bryjowa, czyli Starego Sącza —
Lachy. I w środku, niczym na
wyspie — górale należący do
niewielkiej rodziny etnicznej.
Ale sąsiedztwo nie pozostało
bez wpływu na losy kulturowe
„wyspy”. Słychać jego echo
w nazewnictwie, w gwarze,
w tańcu, w melodii...

FOT. ARCHIWUM

Górolu od owiec,
powiedz-ze mi, powiedz,
ci dziewciny wase
mają tak jak nase...

FOT. ANDRZEJ RAMS

FOT. ARCHIWUM
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W piwniczańskim kluczu administracyjnym rozsiadło się
w dolinkach i po grapach jedenaście wsi i sarna urokliwa, wiosną i jesienią senna
– Piwniczna. Stałych mieszkańców jest tu trzynaście tysięcy, w sezonie turystycznym
ta liczba się podwaja i potraja. W 1985 r. od 1 lipca do 15
sierpnia wypoczywało tu ok.
dwudziestu tysięcy ludzi z dolin. Zimą na dłuższy okres zatrzymuje się tutaj ok. pięciu
tysięcy, ale przy śnieżnych,
mroźnych niedzielach na Suchą Dolinę w Komarzyskach
ciągną trzykrotnie większe
gromady narciarzy.
[…] Tubylcy żyją głownie z ziemi, z lasu, z pracy w państwowych i spółdzielczych zakładach. Ziemia płoną jak żur na
przednówku. Rzadko czwarta
klasa. Rozdrobniona, porozrzucana po zbyrkach, dolinkach i halach, a różnica w pionie między jednym a drugim
gazdowskim kawałkiem może
sięgać i czterystu metrów.
[…] — Nie ma co sobie szklić
oczu. Uzdrowisko to nie tylko łazienki, gabinety zabiegowe, zakłady przyrodolecznicze. To przede wszystkim
czyste wody, powietrze, udogodnienia komunalne. Cała
infrastruktura miasta i okolic.
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Bez niej nie mamy szans. Wiemy o tym. I wiemy również, że
to nasza robota. — Naczelnik
Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna Marian Cycoń patrzy
przez okno na zaśnieżony rynek i przycupniętego pod gałęziami starych kasztanów
króla Kazimierza Wielkiego.
— Był pan tu latem, widział
pan rozkopaną ulicę od mostu na Popradzie w kierunku
Hanuszowa. W tym roku kanalizowaliśmy Kosarzyska —
Chyba w żadnej innej gminie
z kanalizacją tak sobie nie radzą, w żadnej innej tyle nie
zrobili…
Obecnie w 98 proc, skanalizowane jest centrum samego miasta. Oczyszczalnia ścieków, mechaniczna, pracuje
za cmentarzem. W tym roku
w Kosarzyskach zbudowano
trzy kilometry kanałów i przepompownię. W przyszłym roku
całe Kosarzyska aż do parkingu będą skanalizowane. Na
ukończeniu jest bioblok w Rytrze, który zdejmie ścieki ze
wszystkich zakładów, domów
wczasowych i części budynków prywatnych. Podobny bioblok powstanie wkrótce na
Majorzy, obsługując budynki Nadleśnictwa, WOP i domy
prywatne. Gotowa jest dokumentacja kanalizacji Łomnicy. Dla około stu budynków,
domów wczasowych i szkoły.
Rozpoczęcie tej inwestycji —
w 1987 r.
— Kanalizację trzeba robić
przed wodą, żaby nie utonąć
w gnojówce. Ale o wodzie też
myślimy. I nie tylko myślimy.
A wodę mamy kryształową.
Pojedziemy tam na wiosnę...
— naczelnik uśmiecha się
tajemniczo.
[…] Naczelnik Cycoń powiada: w najbliższych miesiącach
powołam komitet budowy zakładu
przyrodoleczniczego
w Piwnicznej i mamy nadzieję,
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i motywowała do dalszej pracy.
Ale cieszyła też mieszkańców – którzy w kolejnych wyborach dawali swojemu Burmistrzowi niezwykle szerokie
poparcie i wyrazy zaufania. A Rada Miejska nadała mu w jubileuszowym roku 2007 zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Starego Sącza.
Jest jeszcze jeden, dla mnie szczególnie ważny, aspekt
jego rządów. Burmistrz Cycoń był niezwykle barwną, ale
i silną osobowością. Swoją postawą wywierał ogromny
wpływ na nas, jego najbliższych współpracowników. Zaszczepiał miłość do Starego Sącza i pasję samorządową.
I niezauważalnie przygotowywał do podjęcia odpowiedzialności za gminę, gdy On odejdzie. To On w największym stopniu ukształtował nas, dziś stojących na czele Starego Sącza
jako samorządowców.
Panie Pośle! Panie Burmistrzu!
Dziś chcemy wyrazić Panu Bogu i Tobie wdzięczność za
wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem dzięki
Twojemu życiu i pracy. Stojąc przy Pana trumnie, żegnam
w imieniu społeczności starosądeckiej gminy najwybitniejszego spośród nas! Twoje wspaniałe dzieła, które zrealizowałeś tu, na naszej ziemi, przez długie lata będą służyć
mieszkańcom. Ale niech już teraz – jako owoc Twojego niezwykłego życia – idą z Tobą przed tron Niebieskiego Ojca.
A wraz z nimi nasza wdzięczność. Na zawsze pozostaniesz
16 wrzesień – grudzień 2020
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w naszej pamięci! Niech święta Kinga, patronka naszego
Miasta, przedstawi Cię Dobremu Ojcu! Spoczywaj w Pokoju! Pani Mario! Aniu! Maćku! Przyjmijcie wyrazy głębokiego
współczucia.
Na zakończenie mszy świętej głos w imieniu swoim, swojej mamy i siostry Ani zabrał syn zmarłego – Maciej. Dziękował wszystkim, którzy pomagali jego rodzinie w ostatnich
tygodniach, pracownikom starosądeckiej służby zdrowia.
Wyraził wdzięczność dla burmistrza Starego Sącza i pracowników urzędu za pomoc w organizacji pogrzebu. Podziękowania dla prezydenta Polski za pośmiertne odznaczenia
złożył również na ręce ministra Piotra Ćwika. Syn śp. Mariana Cyconia podkreślał, że tata był bardzo pracowitym i dobrym samorządowcem, ale co ważniejsze – był wspaniałym
człowiekiem dla najbliższych.
– Tata był wspaniałym i kochającym ojcem, na którego
zawsze mogliśmy liczyć. Nauczył nas szacunku do pracy, historii, tradycji i otwartości na innych ludzi. Zawsze byliśmy
dumni z tego, że jesteśmy jego dziećmi i zawsze będziemy
z tego dumni. Dziękujemy za wszystko, tato! Do zobaczenia! – pożegnał się syn Maciej.
Ciało śp. Mariana Cyconia spoczęło w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Parafialnym w Barcicach. (WW)

FOT. ARCHIWUM
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iż w jego skład wejdą wszystkie zakłady korzystające z naszej ziemi, powietrza, wody,
usług...
[…] Naczelnik Cycoń ma jeszcze jeden pomysł. Być może
dla kontrahentów przykry, ale
jednocześnie bardzo sprawiedliwy. Otóż gdyby opodatkować każde łóżko, każde miejsce w domach wczasowych,
np. w wysokości 5 tys. rocznie, to uskładałaby się z tego
bardzo poważna suma. Jednak wprowadzenie tego pomysłu w życie wymaga usankcjonowania prawnego, co nie
byłoby takie złe, ponieważ
Urząd Miasta i Gminy uniknąłby przykrych praktyk kolędowania i wypraszania u przedsiębiorstw owego „co łaska”.
[…] Mimo że inwestycji nam
nie ubywa, mimo iż jesteśmy gotowi zrobić wszystko,
aby doprowadzić do budowy zakładu przyrodoleczniczego — mówi naczelnik — to
nie zapominamy o naszych
podstawowych obowiązkach.
I tak w roku 1986 stawiamy
sobie jedno najpoważniejsze
zadanie: doprowadzić do porządku miasto i gminę, posprzątać, odświeżyć... Wyremontować drogi, chodniki,
zieleń... Tu po prostu musi być
czysto i ładnie, bo przecież od
tego zależy samopoczucie naszych gości. Nasze również.
[…]— Właściwie nie mamy nic
przeciwko temu, aby przyjmować na siebie rozmaite funkcje, które poza naszą pracą społeczną i dobrą wolą
przyniosą wyczuwalne w złotówkach korzyści. Tak np.
z chęcią podjęliśmy się współorganizacji XIII Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży
w Sportach Zimowych.
[…] Jest późne popołudnie,
kiedy zamykam kajet z notatkami. Jeszcze podliczam.
W budżecie rocznym miasta
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na inwestycje przeznacza się
12 mln zł. Z podatków gruntowych i od nieruchomości
(wpływy od rolników) można
uskładać 8 mln, ale jednocześnie na zapomogi dla osób potrzebujących i niepełnosprawnych rocznie wydaje się... 10
mln. W samej Łomnicy — z podatków wpływa do kasy gminy
650 tys. zł, zaś na zapomogi
wydaje się 2 mln. Jakby nie liczyć — zawsze Urząd musi być
„do tyłu”. I właściwie gdyby nie
praca społeczna, gdyby nie
dobra wola grupy ludzi nie myślących partykularnie, jedynie
swój własny interes postrzegających, nie można by napisać słów o Piwnicznej.
[…] Proszę sobie wyobrazić taką sytuację: złamany
w pół przez choroby zawodowe dostajesz skierowane na
leczenie do zakładu przyrodoleczniczego w Piwnicznej.
Dojeżdżasz tam elektrycznym ekspresem (trakcja elektryczna ma dotrzeć do Krynicy w 1987 r.), kwaterują cię
w nowoczesnym „Pstrowskim”, na zabiegi jeździsz idealnie kursującym autobusem
do Nowych Łazienek, na długie spacery chodzisz na Obidzę, w eleganckiej restauracji
przy rynku popijasz łomnicką wodę mineralną (butelkowaną przy źródle w centrum
wsi, ajent — WZSR w Nowym
Sączu), odpoczywasz wśród
zieleni, smreczynowych zapachów nad czystym Popradem,
pijesz herbatę z krystalicznej wody, wracasz do zdrowia
i po dwóch miesiącach wyjeżdżasz stąd z jednym postanowieniem: zawsze tu będę wracać, w tę enklawę „czarnych”
górali, pomiędzy tych gazdów
gospodarnych...
Henryk Cyganik, Kto kupi Piwniczną, Gazeta Krakowska, Nr 26/1986
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Ekonomia i pieniądze

MZGK w trosce o mieszkańców

FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI

Rok 2020 był rokiem zdeterminowanym przez pandemię koronawirusa. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej,
jak wszystkie pozostałe jednostki gminne musiał zmienić codzienne funkcjonowanie, przeorganizować pracę
i zastosować się do wprowadzanych obostrzeń.

Pomimo tego MZGK funkcjonował, wywiązując się z powierzonych zadań. Zadania statutowe,
realizowane przez MZGK to m.in:
• prowadzenie spraw związanych
z gminnym budownictwem mieszkaniowym
oraz mieszkaniowym zasobem gminy;
• zarządzanie obiektami gminnymi niebędącymi w zarządzie innych jednostek organizacyjnych gminy oraz
klubów sportowych, stowarzyszeń i innych organizacji
społecznych;
• zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Starym
Sączu;
• utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
Stary Sącz oraz pielęgnacja zieleni miejskiej;
• gospodarowanie lasami komunalnymi;
• utrzymanie zieleni na terenie Gminy Stary Sącz;
• sprawy związane z profilaktyką weterynaryjną, wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz wykonywanie innych zadań wynikających z Ustawy o ochronie zwierząt;
• prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt;
• administrowanie Zespołem Rekreacyjnym Park Wodny „Stawy” i Bobrowiskiem w Starym Sączu oraz Wieżą
Widokową na Woli Kroguleckiej;
• zarządzanie Placem Targowym w Starym Sączu;
• utrzymanie rowów melioracyjnych;
• montaż i naprawa znaków drogowych, malowanie
oznakowania poziomego dróg oraz drobne remonty na18 wrzesień – grudzień 2020
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wierzchni dróg i chodników;
• utrzymanie parków miejskich, Przystani na Karpackim Szlaku Rowerowym w Barcicach oraz placów zabaw
na terenie gminy Stary Sącz;
• administrowanie obiektami sportowymi przekazanymi zakładowi w użyczenie lub trwały zarząd;
•inkasowanie w imieniu Gminy opłaty targowej i opłaty
parkingowej w wyznaczonych miejscach na terenie Starego Sącza;
• wykonywanie innych prac związanych z realizacją
zadań o charakterze użyteczności publicznej zlecanych
każdorazowo przez Burmistrza Starego Sącza.
- W związku z epidemią prowadziliśmy bieżącą dezynfekcję obiektów, z którymi kontakt ma duża ilość osób,
takich jak: przystanki autobusowe, najczęściej uczęszczane miejsca, ławki, poręcze. Zamontowano także płyny do dezynfekcji na boiskach sportowych i placach zabaw. Działania te prowadzone były zarówno na terenie
miasta, jak i sołectw, ze szczególnym uwzględnieniem
miejsc takich jak ośrodki zdrowia – podkreśla Ryszard
Niejadlik, dyrektor MZGK.
Zakład dbał o estetykę przestrzeni publicznej. Regularnie prowadzona była pielęgnacja zieleni miejskiej; koszona była trawa w parkach, placach zabaw, boiskach
oraz terenach zielonych; kilkakrotnie wykoszono pobocza dróg gminnych oraz rowy odwadniające; w br.
na skwerach i rabatach zostały wykonane nasadzenia,
a w donicach pojawiły się piękne kompozycje kwiatowe;

późną jesienią na rabatach nasadzone
zostały cebulki tulipanów, żonkili i krokusów, tak aby wczesną wiosną upiększyły
nasze miasto.
Epidemia i wprowadzone przepisami
prawa obostrzenia zakłóciły normalne
funkcjonowanie obiektów takich jak Targowisko Miejskie „Mój Rynek” w Starym
Sączu, place zabaw, Bobrowisko czy Zespół Rekreacyjny Park Wodny „Stawy”. Na
początku sezonu kąpielowego, w związku
z obostrzeniami i koniecznością zastosowania się do zasad określonych przepisami prawa, wprowadzono limity osób. Ten
rok nie był szczęśliwy dla starosądeckich
„Stawów” – kąpielisko zostało uruchomione z opóźnieniem, po czym z powodu nawrotu epidemii zostało zamknięte.
Mimo trudności wiele zadań udało się jednak zrealizować. Umyte zostały płyty granitowe na terenie Starego
Sącza, pomalowano pasy, linie i inne elementy oznakowania poziomego dróg gminnych; wykonano odwodnienie liniowe na os. Tysiąclecia i trakcie św. Kingi oraz inne
drobne naprawy przy drogach gminnych; wymieniono stolarkę i docieplono budynek w którym mieści się siedziba
Ochotniczego Hufca Pracy przy ul. Krakowskiej w Starym
Sączu; wykonano zabudowę tarasu przy budynku WDK
Mostki oraz remont klatki chodowej i ciągów komuni-
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kacyjnych na I piętrze budynku Ośrodka
Zdrowia w Starym Sączu; z kostki brukowej odzyskanej z ul. Piłsudskiego wykonano kilka alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Nowej. W roku 2020 na
terenach zieleni miejskiej oraz w lesie
komunalnym nasadzone zostało 2000
szt. różnego gatunku sadzonek drzew
i krzewów.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu jest w trakcie budowy nowej bazy, która powstaje koło składowiska odpadów. Inwestycja obejmuje
między innymi budowę budynku dwukondygnacyjnego o funkcji usługowej z pomieszczeniami biurowymi oraz zapleczem
socjalnym z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi dla pracowników (szatnie) i obiektu jednokondygnacyjnego – magazynu dla sprzętu technicznego, roślin, donic i elementów małej architektury. Budynki
połączy przejście na poziomie parteru, a wykonawca wybuduje jeszcze przyłącze kanalizacji sanitarnej z separatorem substancji ropopochodnych, zewnętrzną instalację
wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, oświetlenie zewnętrzne, zjazd z drogi publicznej, ciągi pieszo-jezdne, miejsca postojowe oraz dojścia komunikacji wewnętrznej. Gmina przekaże wykonawcy kostkę brukową.
Całość kosztuje nieco ponad 2 mln zł. (red)
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Pierwszy gminny żłobek
i dwa nowe przedszkola

To miejsce zmieni się nie do poznania. Choć mało
spektakularna, to jednak wpisana do rejestru zabytków dawna żydowska łaźnia przy ul. Jagiellońskiej
zostanie zaadaptowana i rozbudowana na potrzeby
pierwszego gminnego żłobka.
Plany co do tego miejsca były różne. Teraz dotacja
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwoliła je
skonkretyzować. Zyskają nie tylko rodziny z dziećmi, co
oczywiste, ale też samo centrum miasta, bo Jagiellońska
to jedna z tras z rynku na Miejską Górę.
– Dziś nie mamy ani jednej takiej placówki, a potrzeby
są duże. Dlatego podjęliśmy decyzję o wykupie od PTTK
części udziałów własnościowych w budynku po starej
żydowskiej mykwie przy ulicy Jagiellońskiej. Zyskaliśmy
dzięki temu obiekt w strategicznym położeniu, doskonale skomunikowany i 10 arów działki, który zaadaptujemy
na potrzeby żłobka – informuje zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki.
20 wrzesień – grudzień 2020
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Przyznane pod koniec roku wsparcie z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych to aż 1,5 mln zł. Powinno pokryć w całości koszty inwestycji. Przy czym środki
na wykonanie projektu Gmina zabezpieczyła we własnym
zakresie.
To nie koniec worka z pieniędzmi z napisem „RFIL”.
W połowie roku można będzie też już wbijać łopaty przy
budowie dwóch nowych przedszkoli – w Moszczenicy
Wyżnej i Przysietnicy. Gmina ma już gotową całą dokumentację techniczną niezbędną do pozyskania pozwolenia na budowę obu obiektów. Przedszkole w Przysietnicy
to koszt 1,3 mln zł, a przedszkole w Moszczenicy Niżnej
– 1,4 mln zł. Tyle też wynoszą dotacje rządowe. To bezprecedensowa pomoc. W Przysietnicy przedszkole powstanie tuż przy nowej bibliotece na bazie budynku po
dawnym sklepie, który zakupiła gmina. Będzie nawiązywało architektonicznie do nowej biblioteki. W przedszkolach znajdzie się miejsce dla 80–90 dzieci. Wszystkie trzy
zadania powinny zostać rozliczone w 2022 roku. (RKA)

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Ekologia i oszczędności

Gmach kina Sokół w Starym Sączu gościł w grudniu Witolda Kozłowskiego, Marszałka Województwa
Małopolskiego. Okazją było podpisanie umów na dofinansowanie przez samorząd województwa inwestycji proekologicznych. Burmistrz Jacek Lelek parafował umowę dotacyjną na wsparcie termomodernizacji
Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu. Kwota wsparcia to 1 044 874,21 zł. Całkowity
koszt inwestycji to 1 755 768,04 zł, czyli Gmina Stary Sącz z budżetu dołoży
696 582,81 zł.
Marszałek Witold Kozłowski podkreślił,
że wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne kotły to prosta recepta na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza,
którym oddychamy, a głęboka termomodernizacja budynków jest doskonałym sposobem na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, a tym samym – niższe rachunki za ogrzewanie.
– Jako Samorząd Województwa Małopolskiego kierujemy się przekonaniem, że poprawa stanu środowiska naturalnego przekłada się bezpośrednio na poprawę jakości życia mieszkańców. Pamiętajmy, że przedsięwzięcia
takie jak wymiana źródeł ogrzewania czy docieplanie budynków nie tylko zwiększają nasze bezpieczeństwo czy
przynoszą oszczędności, ale mają także inny, nadrzędny
cel: pomagają zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza –
powiedział marszałek Witold Kozłowski. – Zdrowie mieszkańców jest dla nas najważniejsze, dlatego Małopolska
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od dawna stawia na ochronę środowiska. Najlepszym
tego dowodem jest fakt, że na działania antysmogowe
i proekologiczne przeznaczamy niebagatelne środki.
Projekt realizowany jest w ramach programu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności
publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego”
– Gmach Sokoła, w którym podpisaliśmy umowę również został wyremontowany przy wsparciu dotacji unijnych będących w gestii samorządu wojewódzkiego
– przypomniał burmistrz Jacek Lelek. – Środki marszałkowskie, w tym przypadku unijne, przeznaczone są na
konkretne cele, dzięki którym możemy zmieniać nasze
małe ojczyzny. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej
nr 2 jest mocno skomplikowana, gdyż budynek znajduje się w strefie bezpośredniej ochrony konserwatorskiej
i ma też swoje walory zabytkowe. Prace będą dlatego
trudniejsze i droższe. W szkole zostanie wymieniony węzeł cieplny i izolacja zewnętrzna.
– Termomodernizacja budynku to dla nas jedno z najważniejszych zadań – dodaje Wioletta Nowak, dyrektorka Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Juliusza Słowackiego. – Stawiamy na jakość edukacji w każdym obszarze. Jest to cenna i pożyteczna inwestycja, która przyniesie nam wiele dobra.
Odnowa zewnętrznej elewacji poprawi
estetykę całego budynku i przyniesie
wiele oszczędności. Będzie ekologicznie,
a sam budynek będzie cieszył oko.
W uroczystości wzięli udział radni województwa: Marta Mordarska, Jadwiga Wójtowicz i Stanisław Pasoń oraz posłowie Patryk
Wicher i Jan Duda. Na uroczystości umowy o dofinansowanie swoich inwestycji parafowali również Marta Słaby,
Wójt Gminy Łabowa, Tadeusz Królczyk, Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Piotr Ryba, Burmistrz Krynicy-Zdroju, Leszek
Skowron, Wójt Gminy Korzenna. Dodatkowo Jan Kotarba,
Wójt Gminy Rytro i Marcin Guzik, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych WM podpisali umowę dzierżawy, na
mocy której w Rytrze powstanie ośrodek edukacji ekologicznej. (RKA)
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Zawsze razem

FOT. ARCHIWUM OPS

Rok 2020 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu to rok inny, nietypowy,
pełny nowych rozwiązań związanych z pandemią koronawirusa. Niemniej jednak
podstawowa działalność musiała zostać zachowana, tj. przede wszystkim realizacja
świadczeń pieniężnych na rzecz rodziny. Świadczenie 500+, świadczenia opiekuńcze, pomoc finansowa z systemu pomocy społecznej stanowią już stały duży wkład
w budżety rodzinne w obliczu pandemii tym bardziej potrzebny i oczekiwany.

Od lutego 2020 r. dla osób starszych, samotnych, schorowanych,
przebywających na kwarantannie i nie
mogących liczyć na pomoc rodziny czy
sąsiadów uruchomiliśmy telefon pomocowy, pod którym można zgłosić
potrzebę zrobienia niezbędnych zakupów: 791 897 052.
Oferujemy także wsparcie w postaci:
• pomocy interwencyjnej w w postaci produktów żywnościowych, ubrań – obowiązują uproszone procedury przyznawania;
• wsparcia
psychologicznego–
konsultacje telefoniczne dla
osób nieradzących sobie z bieżącą napiętą sytuacją.
W związku z sytuacją występowania
koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce
w trosce o wspólne bezpieczeństwo
zdrowotne apelowaliśmy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie
kwarantanny i zasad higieny.
Dzieci, którym Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał dożywianie
w szkołach (obiady w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”) nie
mogły korzystać z tej formy pomocy
z powodu zawieszenia zajęć stacjonarnych. Zamieniliśmy więc sposób
dożywiania, początkowo na artykuły
żywnościowe w okresie przed wakacjami, a później na zasiłek celowy.
W ślad za instrukcją Ministerstwa
Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej
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koordynowaliśmy sposób pomocy żywnościowej dla pozostających w kwarantannie. Warto też dodać, że sanepid codziennie przekazuje OPS-owi
listę osób na kwarantannie. Następnie pracownicy socjalni kontaktują się
telefonicznie z tymi rodzinami w celu
rozpoznania ewentualnych potrzeb.
W początkowej fazie pandemii
w marcu br., w którym strach przed
kontaktem z drugim człowiekiem był
szczególnie mocny, OPS przeprowadził wydawanie żywności PO PŻ z Banku Żywności. Z tego miejsca gorące
podziękowania należą się wolontariuszom Fundacji „Będzie Dobrze”,
ochotnikom z Grupy Widzialna Ręka
Stary Sącz i pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu. Wydaliśmy żywność 273
rodzinom, łącznie 928 osobom.
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W samej organizacji pracy Ośrodka także dużo się zmieniło. Z różnym
natężeniem zawieszaliśmy bezpośrednią obsługę klienta na rzecz obsługi telefonicznej, e-mailowej czy poprzez inne cyfrowe kanały (Emp@tia,
ePUAP). Niestety badania potwierdziły także w szeregach pracowników
OPS-u obecność wirusa SARS-CoV-2.
Część kadry przeszła obowiązkową

kwarantannę domową. Zmuszeni byliśmy też dezynfekować pomieszczenia biurowe.
Wraz z pewnym rodzajem „oswojenia” pandemii przyszły
także systemowe rozwiązania realizowane z poziomu krajowego. Od października ruszył Solidarnościowy Korpus
Wsparcia Seniorów. Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskały niezbędną pomoc w czasie pandemii
bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy kontakt
z dedykowaną infolinią 22 505 11 11. Do Korpusu mogą
także dołączać wolontariusze chcący nieść pomoc. Korpus
zrzeszył 8 wolontariuszy w naszej gminie. Obecnie pomagamy aktywnie 42 seniorom.
Okres pandemii wymusił także czasowe zawieszenie
działalności Placówki Wsparcia Dziennego, Środowiskowego Domu Samopomocy, Centrum Integracji Społecznej
i Dziennego Domu Seniora. Ośrodki Pomocy Społecznej zachowują jednak ciągłość działalności. Co więcej, z uwagi
na wzrastającą falę zakażeń, wydłużyliśmy godziny urzędowania Ośrodka. Obsługę klienta prowadzimy od poniedziałku do piątku w godzinach 700–1730 z półgodzinną przerwą
między 1200 a 1230.
Izolacja domowa oraz ograniczone kontakty społeczne
wynikające z zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 dodatkowo negatywnie wypływają na relacje
rodzinne, w tym eskalację przemocy domowej. Przypominamy, że wciąż można korzystać ze wsparcia, jakie oferuje Zespół Interdyscyplinarny do spraw Rozwiązywania Przemocy w Rodzinie. Jeśli ktoś szuka kontaktu w tej sprawie
powinien zadzwonić pod numer pomocowy 791 897 052.
Ofiara przemocy lub też inna osoba z jej otoczenia może
rozpocząć tzw. procedurę „Niebieskiej Karty”, czyli zespołu
działań mających na celu wyeliminowanie przemocy domowej. Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Policją, służbą zdrowia, pedagogami i członkami GKRPA przeanalizują
daną sprawę i podejmą odpowiednie kroki.
„Niebieską Kartę” można zgłosić:
• pracownikowi socjalnemu OPS,
• policjantowi,
• pedagogowi (prowadzą zajęcia nadal w formie
zdalnej),
• lekarzowi/pielęgniarce,
• członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Problem przemocy staramy się też diagnozować chociażby poprzez badanie ankietowe, które przeprowadzono online oraz wśród klientów OPS-u.
W czasie zagrożenia koronawirusem szczególnie ważna jest pomoc osobom w gorszej sytuacji, ale też wszelkie inne gesty solidarności, sympatii i zrozumienia. Umacnia to w nas poczucie wspólnoty – bardzo ważnej w okresie
społecznej izolacji i ograniczonych kontaktów z bliskimi. 10
kwietnia, w Wielki Piątek sądecki sklep DEALZ ufundował
i dostarczył do Ośrodka Pomocy Społecznej słodkie podarunki dla dzieci.
Pracownicy socjalni oszacowali straty wynikające z intensywnych deszczów, jakie miały miejsce 2 lipca. Do pomocy zakwalifikowano 21 rodzin, w których domach nastąpiły
uszkodzenia elewacji budynków, zalanie piwnic, podmoknięcia ścian, zamulenia, naniesienia żwiru wokół domu
etc. Uzyskano od Wojewody Małopolskiego dotację celową na ten cel w ramach doraźnej pomocy na najpilniejsze
naprawy.
Rok 2020 to także realizacja kolejnej edycji Programu
„Opieka Wytchnieniowa”, w ramach którego zapewniono
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Świadczenia wypłacane przez
OPS Stary Sącz w roku 2020

Liczba rodzin OBJĘTYCH
WSPARCIEM

SUMA
WYPŁACONYCH
ŚWIADCZEŃ

500+

2769

29 053 177

Świadczenia Rodzinne

1121

7 737 611

Fundusz Alimentacyjny

71

415 539

Pobyt w Domach Pomocy Społ.

27

755 377

Zasiłki okresowe

250

486 608

Zasiłki stałe

91

471 968

Usługi opiekuńcze

64

204 254

Dożywianie dzieci w szkołach

504

204 154

SUMA: 39 328 688
opiekunom osób niepełnosprawnych czasowy odpoczynek i odciążenie ich od codziennych obowiązków; pomoc
jest bezpłatna; skierowano ją do 4 rodzin. Ponadto Ośrodek stara się nie tylko realizować świadczenia dla osób
niepełnosprawnych, ale także sam staje się dla nich aktywnym pracodawcą. W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy przyłączyliśmy się do programu prac społecznie użytecznych, w ramach których zatrudniliśmy osobę
niepełnosprawną w charakterze pomocy biurowej. „Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni” – to idea przewodnia robót
publicznych, prac interwencyjnych czy społecznie użytecznych prowadzonych pod egidą PUP-u.
Inne wsparcie, tym razem samorządu starosądeckiego
to Lokalny Program Osłonowy „Stary Dobry Sącz”. Jest to
wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Stary Sącz w ponoszeniu zwiększonych wydatków na cele bytowe.
Pomimo wciąż trudnego okresu związanego z zagrożeniem COVID-19, Ośrodek realizuje projekt socjalny „Morze
możliwości w Gminie Stary Sącz”. Celem głównym projektu jest zapewnienie długoterminowego specjalistycznego
wsparcia dla osób i rodzin z problemami wychowawczymi
przy jednoczesnym wzmocnieniu ich kompetencji w zakresie poszukiwania pracy, prowadzenia gospodarstwa domowego, zapobiegania uzależnieniom oraz reagowania na nagłe sytuacje kryzysowe czy zdarzenia losowe.
Projekt oferował:
• bezpłatne poradnictwo psychologiczne dla dzieci,
• bezpłatne poradnictwo zawodowe,
• szkołę dla rodziców i wychowawców.
Mniejsze inicjatyw to chociażby organizacja pomocy
w umeblowaniu mieszkania dla wieloosobowej rodziny
– małżeństwa z trojgiem dzieci, w tym niepełnosprawną
dziewczynką.
Ostatnim akcentem kończącym rok jest zorganizowanie
i dostarczenie 55 paczek żywnościowych przede wszystkim dla osób starszych, samotnych czy schorowanych. Pracownicy socjalni według własnego terenu wytypowali osoby najbardziej potrzebujące. Paczki zostały dostarczone do
miejsca zamieszkania. Wsparcie było udzielone w ramach
tzw. wsparcia interwencyjnego (bez uciążliwych wymogów
administracyjnych). Każda paczka zawierała produkty żywnościowe na kwotę ok. 100 zł; starano się zindywidualizować paczkę pod potrzeby danej osoby. Do paczki dołączono też drobne upominki: książki i broszury opowiadające
o Starym Sączu, a także parasolki. (red)
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Z KART HISTORII

KLASZTOR P.P. KLARYSEK
W STARYM SĄCZU W 1936 ROKU
Dr Paweł Glugla

O klasztorze i Klaryskach w Starym Sączu napisano
już wiele tekstów czy wierszy. W starym, przedwojennym czasopiśmie „Zew Gór. Organ Młodzieży Szkół
Średnich w Nowym Sączu” wydawanym przez szkoły średnie Sądecczyzny znalazł się interesujący opis
Starego Sącza i klasztoru P.P. Klarysek. Jego autorką
była ówczesna uczennica gimnazjalna z pierwszej klasy o nazwisku Śliwianka. Tekst poniższy został napisany w 1936 roku.
„Za miasteczkiem ku południowemu zachodowi ciągnie się las. Piękny, wielki pokrywa najbliższe wzgórza,
tworząc ciemno zieloną głąb świerków, jodeł, sosen,
przerywaną młodzieńczą jasnością modrzewi i młodych
sadzonek. W mroku drzew uwijają się drozdy, dzięcioły,
wilgi, kosy. Pełno tu ptactwa. W głębi lasu, jak niespodzianki, naświetlone słońcem dawne poręby, wonnymi,
wysokimi trawami i bogactwem kwitnących roślin pokryte. Stąd widać Beskidy, Dunajec, Nowy Sącz, czerwone dachy, zielone pola i łagodną falę wzgórz. U wejścia
do tego lasu od strony Starego Sącza, w zaciszu kilku
drzew, we wschodniej części miasta stoi klasztor. Wyso24 wrzesień – grudzień 2020
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ki mur odgradza go od świata a wysoka wieża przetrwała
kilka stuleci. Niedostępność, tajemnica, dumna wzgarda przemawia z tych ścian. Za nimi próbowała się ukryć
niezmienność.
Poddane twardej regule, od siedmiu wieków Klaryski
pracują tu nad zbawieniem dusz własnych i cudzych.
Mają surową klauzurę. Przysięga klasztorna zamyka je
tu do śmierci. Królowa Kinga jest założycielką klasztoru.
Wola jej, energia i temperament musiały być niepospolite i niezwykła siła wpływu i sugestii, skoro wystarczyły
na stulecia.
Do dziś widzi się i czuje, że fundament pod klasztor
położyła Ona; do dziś z miłością i czcią mówią o niej ludzie Starego Sącza, jak o osobie żywej i kochanej. Do
dziś krążą o niej pomiędzy narodem legendy. Trumienka
srebrna z jej kośćmi mieści się w pięknej renesansowej
kaplicy kościoła klasztornego, duży obraz przedstawia ją
jako Klaryskę w szarym habicie i czarnym zawoju.
Niedaleko klasztoru bije źródełko ujęte w studzienkę –
ludzie okoliczni nazywają je źródełkiem Kunegundy i wierzą w cudowną moc jego wody.
Kinga ujęła pierwsze pokolenie sióstr w twarde pra-

wo. Ona odwróciła je stanowczo od
rzeczy ziemskich i rozkazała, by za
murem zapanowała jednostajność
i niezmienność, ona ufundowała
tu odrębne państwo urągające życiu i zamknęła je na siedem pieczęci. Uznana tylko za błogosławioną
przez Kościół, dla ludu Polski i Węgier księżna Kunegunda jest zawsze
świętą. O kanonizację swej założycielki i pierwszej ksieni ubiegał się
klasztor starosądecki od wieku XVIII.
W r. 1773 ksieni Stadnicka przy
pomocy panów Stadnickich rozpoczęła starania o kanonizację w Rzymie. Złożono wszystkie żądane przez
proces kanonizacyjny dowody: przytoczono fenomenalną listę cudów
i uzdrowień, przedstawiono wielu
świadków, wydano olbrzymie sumy,
lecz błogosławiona Kunegunda nie
została postawiona na najwyższym
szczeblu hierarchii duchowej. I wciąż
jeszcze w klasztorze wisi skromna
skrzynka z napisem „Ofiary na kanonizację św. Kingi”, i lista wzywająca
do zgłoszenia dalszych cudów. Tymczasem opromienia ją po dawnemu
aureola i sława niezwykłości i krążą
o niej pełne wdzięku opowieści:
Jak to wziąwszy w rękę laseczkę
lipową szła na przechadzkę w ulubione przez nią Pieniny i tam odwiedzała ogródek swój z białych i czerwonych goździków, jak to ogródek
ten powstał, gdy przed laty uciekając na Sokolicę przed Tatarami zmęczona i mająca stopy poranione znaczyła swe przejście kroplami krwi
i łez. Z kropelek krwi wyrosły goździki czerwone, z perlistych łez goździki białe.
W związku z ucieczką przed Tatarami opowiadają, że rzuciła za siebie
długi welon i wywołała z ziemi kręty
potok, który przyszedł za nią aż pod
mury klasztoru.
Dziś klasztor liczy 40 sióstr. Reguła po dawnemu surowa czyni je niewidzialnymi dla człowieka.
Wstęp za furtę uzyskuje się za pozwoleniem biskupa z Tarnowa. Można wówczas zobaczyć refektarz,
ogród, chór, Chrystusa, który według opowiadań przemówił do błogosławionej Kingi, można rozmawiać
z ksienią. Jest nią dziś siostra, której
nazwisko brzmi Hańska. Zakonnice
zajmują się nauczaniem, prowadziły
niedawno szkołę powszechną i seminarium nauczycielskie żeńskie, dziś
tylko gimnazjum dla dziewcząt.
Starają się o szaty kościelne
a piękne ich robótki stroją kościół.
Wspaniale wygląda na Wielkanoc

grób Pana Jezusa – przepięknie zbudowany i przystrojony.
Dzień 24 lipca jest uroczyście obchodzony w Starym Sączu. To dzień
św. Kingi i odpust w miasteczku.
Wiele ludzi z dalekich stron przybywa złożyć hołd błogosławionej Królowej. W wigilię święta przez całe
miasteczko przebiega dreszcz oczekiwania i nadziei.
Podwórzec klasztorny zawsze pusty i opuszczony staje się pełen ludzi
i przyciszonych rozmów. Przy źródle
Kingi gromadzą się ci, którzy szuka-
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ją uzdrowienia. Piją wodę, napełniają
nią flaszki i zabierają do domów.
Wtedy dawne dzieje klasztoru budzą się najsilniej, wtedy rodzi się
oczekiwanie i nadzieja cudu.
W te dni panowanie w mieście
obejmuje św. Kinga słynąca już 775
uzdrowieniami.”
Śliwianka, kl. I gimn.
„Zew Gór. Organ Młodzieży Szkół Średnich
w Nowym Sączu”, 1936 r., nr 25 i 26.
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Centrum sztuki w sercu miasta
Na październikowej sesji Rady Miasta Starego Sącza została zaprezentowana wizja
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu (do 2027 r.). Brzmi ona tak:
Chcemy być nowoczesnym, wielowymiarowym miejscem spotkań i dialogu,
otwartym na pomysły ludzi i zaspokajającym ich kulturalne potrzeby oraz
przygotowującym do aktywnego, krytycznego uczestnictwa w kulturze.
W centrum naszego zainteresowania jest człowiek, dlatego chcemy być miejscem
przyjaznym dla wszystkich, nastawionym na współpracę i budowanie wspólnoty,
miejscem chętnie odwiedzanym i wybieranym do spędzania wolnego czasu.
Na niektórych polach działania będziemy budować, a na innych poszerzać swoją
rozpoznawalność na skalę krajową i międzynarodową.

Z

aglądamy na zaplecze budowy,
która od kilkunastu miesięcy
ma miejsce w ścisłym centrum
Starego Sącza, przysparzając przy
okazji pewnych niedogodności mieszkańcom. To tutaj powstaje obiekt,
który już za parę miesięcy ma stać
się owym „miejscem przyjaznym dla
wszystkich, nastawionym na współpracę i budowanie wspólnoty, miejscem chętnie odwiedzanym i wybieranym do spędzania wolnego czasu”.
To tutaj będą odbywały się wystawy prezentujące różnorodne postawy, formy i zjawiska artystyczne obecne w sztuce współczesnej.
Nie zabraknie także inspirujących
wydarzeń artystycznych i edukacyjnych dla starosądeckiej społeczności. Już teraz cechą charakterystyczną budynku, która rzuca się w oczy,
jest ogromna, otwarta przestrzeń,
bez płotów i innych barier architektonicznych, przestronne, zapraszające
do środka wejście z obszernym przeszklonym holem. Oprócz gruntownego remontu elewacji pomału wyłania
się zieleniec, który wyeksponuje całą
przestrzeń z zabytkowym Domem
na Dołkach. Brzmi nierealnie? To zacznijmy od początku.
26 wrzesień – grudzień 2020
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Wizja i rzeczywistość

– Kiedy objąłem stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady
Sari, od samego początku marzyłem,
aby nasz obiekt przy Rynek 5 doczekał się rewitalizacji z prawdziwego
zdarzenia i stał się centrum artystycznym na europejskim poziomie. Chciałem, aby nowy budynek był miejscem
przyjaznym i otwartym, gdzie każdy
będzie czuł się dobrze. Liczę, że oddanie do użytku Galerii i w ogóle nowej
siedziby CKiS zbiegnie się w czasie
z odmrożeniem kultury i mieszkańcy
chętnie po długich miesiącach przerwy wrócą do aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym.
Marzy mi się, żeby w perspektywie
paru lat starosądeczanie docenili,
a może nawet poczęli dumę, że jest
to miejsce, które reprezentuje wysoki
poziom i w którym trzeba co jakiś czas
bywać. Oraz takim, które w ciemno
można polecić gościom, którzy w naszym regionie szukają atrakcji na wysokim poziomie – wspomina Wojciech
Knapik.
Początki nie były jednak łatwe. Budynek z powodu złego stanu technicznego był od lat częściowo wyłączony
z użytkowania. Zamiast pomieszczeń
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przeznaczonych na działalność kulturalną znajdowała się tam
rupieciarnia. Koszty remontu, nie mówiąc o przebudowie, były poza zasięgiem finansowym gminnej jednostki budżetowej. Dodatkowo taki
projekt w samym sercu Starego Sącza – w strefie ścisłej ochrony – od
początku budził duże zainteresowanie konserwatora zabytków. Zwarta,
historyczna zabudowa mocno ograniczała możliwości rozbudowy. Jak
w takich warunkach rozbudować historyczny budynek? Aby otrzymać
zgodę Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, należało zachować od frontu istniejącą formę budynku, zgodną
z historycznym wyglądem. Natomiast
część rozbudowana nie mogła przewyższać obiektu istniejącego i nie
mogła być widoczna od strony Rynku.
Plany związane z rozbudową poprzedziły konsultacje społeczne. Nowy
budynek miał połączyć historię z nowoczesnością i przyciągać do siebie,

jak magnes, zarówno mieszkańców,
jak i turystów. To przecież właśnie tutaj przebiega wiele szlaków turystycznych, w tym np. Szlak Architektury
Drewnianej, Małopolski Szlak Owocowy, Szlak Solny św. Kingi czy Karpacki Szlak Rowerowy. W trakcie planów
koncepcyjnych znaczącej zmianie
miała ulec powierzchnia użytkowa:
z 175,26 m2 do aż 1 375,47 m2.
Kolejnym etapem było znalezienie odpowiedniego źródła finansowania. Unijny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata
2016–2020, Oś 11. Rewitalizacja
przestrzeni regionalnej, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych dawał takie możliwości. Centrum Kultury i Sztuki im. Ady
Sari złożyło szczegółowy, bo liczący
aż 82 strony wniosek o dofinansowanie. W wyniku konkursu wyłoniono 42
podmioty, które otrzymały dofinansowanie; Centrum Kultury i Sztuki im.
Ady Sari w Starym Sączu uplasowało
się na liście rankingowej na pierwszej
pozycji, z największą ilością przyzna-

nych punktów i unijnym dofinansowaniem przyznanym w kwocie
5 199 736,09 zł.
Po ogłoszonym blisko dwa lata temu
przetargu na wyłonienie wykonawcy,
na plac przy ul. Kopernika w końcu
wjechał ciężki sprzęt. Jednym z pierwszych etapów budowy było zabezpieczenie obecnego stanu technicznego
budynku. W pierwszej kolejności należało zabezpieczyć 6-metrową rysę
pękającej ściany szczytowej z najbliższym budynkiem sąsiednim oraz fundamenty budynku – wszystko zostało
ze sobą spięte i wzmocnione na kilku
poziomach. Drugim ważnym etapem
było wykonanie olbrzymiego wykopu, głębokiego na blisko 12 metrów
głębokości pod główną salę wystawienniczą nowej Galerii – niesamowicie przestronnej, doświetlonej naturalnym światłem sali o powierzchni
blisko 300 m2. Tutaj też mogły pojawić się nieplanowane niespodzianki,

Nowa bryła budynku została rozbudowana o nowoczesną część o dwóch
kondygnacjach nadziemnych i dwóch
podziemnych połączonych przeszkloną windą. Wszystko zostanie wykończone ze starannością o każdy detal.
Głównym elementem wykończenia
ścian i posadzek będzie beton architektoniczny. Oprócz dominujących
w przestrzeni galerii kolorów szarego
i białego kolorem uzupełniającym wystrój będą: pomarańczowy i miedzia-

i warsztaty. Niektóre z tych pomieszczeń mają profil bardziej uniwersalny,
ale będą też sale, dla których widzimy pewną konkretną specjalizację:
np. sala multimedialno-komputerowa przygotowana do zajęć z zakresu grafiki komputerowej czy montażu
filmów; pracownia plastyczna, gdzie
można prowadzić zajęcia z rysunku,
malarstwa, rzeźby, jak i różnych specyficznych technik plastycznych i rękodzieła. Co ważne, sala ta jest jasna,
świetnie doświetlona i ma przestronny taras z widokiem na klasztor i Beskid Sądecki. Inna sala, może nie aż
tak przestronna, jak byśmy chcieli, zostanie przeznaczona na zajęcia
ruchowe w małych grupach. Będzie
tu można organizować kursy tańca,
zajęcia baletowe czy choćby zajęcia
z jogi czy zumby. Będą mogły tu ćwiczyć działające przy CKiS grupy dziecięce. Dwa sąsiadujące z sobą i połączone pomieszczenia przeznaczone
będą na klub dla młodzieży, która będzie mogła tu wpaść, żeby porozmawiać, napić się herbaty czy pograć
w planszówki. Nasi animatorzy spró-

ny. W elementach wykończenia pojawią się przeróżne detale
architektoniczne, w tym kilka detali
z betonu i drewna, które odwołują się
do form historycznych czy regionalnych zacięć konstrukcyjnych. Kondygnacje podziemne zostały częściowo
ukryte pod płytą ogólnodostępnego
placu.

bują zainteresować ich także innymi formami aktywności kulturalnej i artystycznej. Takie zasoby
dają naprawdę duże możliwości w zakresie rozwoju bardzo zróżnicowanej
i atrakcyjnej działalności animacyjnej
dla bardzo różnych grup wiekowych
od dzieci aż po seniorów – podkreśla
Wojciech Knapik.

Ze starego budynku udało się ocalić poddasze i przeznaczyć je na pomieszczenia administracyjne – zajmą one mniej niż 10% powierzchni
całkowitej. Reszta obiektu zostanie
oddana do dyspozycji mieszkańcom
i gościom; w tym sześć pomieszczeń
o zróżnicowanej powierzchni, które
będą przeznaczone na działalność
kulturalną i edukacyjną dla potrzeb
tzw. animacji kulturalnej. – Są to bardzo potrzebne zasoby, jakich nam
do tej pory bardzo brakowało. W salach tych będą mogły być prowadzone naprawdę bardzo różne zajęcia

Oprócz tego w obiekcie znajdzie
się informacja turystyczna (wejście
od Rynku), nowoczesna galeria sztuki (obszerne, wielkogabarytowe pomieszczenia najniższej, podziemnej
kondygnacji), inkubator kreatywny,
który może stać się siedzibą 4–5 firm
na początkowym etapie rozwoju (tzw.
startupów).
Obiekt posiadać będzie także swoje strefy otwarte, gdzie mogą być realizowane ciekawe wydarzenia jakich
w Starym Sączy brakowało – małe kameralne koncerty czy performance.
W hallu stać będzie pianino zachęca-

takie jak np. historyczne znaleziska.
W przypadku odkrycia zabytku archeologicznego w trakcie robót budowlanych i ziemnych lub przypadkowego
znalezienia zabytku należy go zabezpieczyć, wstrzymać wszelkie prace,
które mogłyby go uszkodzić oraz zawiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków lub odpowiednie władze, tj. burmistrza,
co w znaczący sposób przedłużyłoby proces inwestycji. Na szczęście
ten etap robót zakończył się zgodnie
z harmonogramem.

Z szacunku do tradycji

KURIER
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jące do improwizowanych koncertów. W planach jest także uruchomienie kina plenerowego i małej sceny plenerowej na placyku przed centrum kultury (na tyłach Domu na
Dołkach).
Już na etapie projektu podjęto kroki, aby na każdym etapie realizacji projektu spełniać wymogi pełnej dostępności
do obiektu i świadczonych tam usług. Na etapie przygotowania projektu budowlanego uwzględniono szereg rozwiązań umożliwiających fizyczny dostęp do wszystkich usług
dla osób z niepełnosprawnością ruchową (windy, wielkość pomieszczeń i przestrzeń użytkowa dopasowana do
potrzeb).

Dla duszy i ciała

Nie zabraknie też miejsca na oryginalną gastronomię.
W budynku przy Rynku są dwa miejsca, w których będzie
można skosztować lokalnych specjałów. Pierwsze to zabytkowe piwnice sklepieniowe, w przeszłości służące prawdopodobnie do przechowywania wina; są zapewne sporo starsze niż budynek kamienicy Rynek 5 z początku XX
w. (to najprawdopodobniej pozostałość po wcześniejszych
domostwach które spłonęły w wielkim pożarze w 1795 r).
28 wrzesień – grudzień 2020
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W trakcie remontu zostały pogłębione i zabezpieczone. Nie
są duże (około 45 m2), ale bardzo klimatyczne; to idealne miejsce na kawiarnię artystyczną, bar, pub czynny wieczorami i w weekendy, albo właśnie winiarnię, gdzie zza
baru podawane będą napoje, względnie przekąski. – Marzy nam się lokal z klasą, miejsce spotkań i inspirujących
rozmów przy kawie czy winie. Inwestycja ze strony najemcy
takiego lokalu nie powinna być zbyt duża. Lokal jest świeżo
po remoncie, odpada kosztowne zaplecze kuchenne, którego tu po prostu nie ma. Wystarczy stylowe wyposażenie
pasujące do piwnicznego wnętrza i miły bar. Takich miejsc
bardzo, ale to bardzo brakuje w Starym Sączu – dodaje
Wojciech Knapik.
Drugi lokal to jasna, nasłoneczniona kawiarnia, która ma
powstać w hallu głównym budynku Centrum Kultury. Tutaj
potencjalny najemca do swojej dyspozycji otrzyma wyposażone zaplecze kawiarniano-kuchenne, z ladą barową oraz
6 stolików kawiarnianych z krzesłami i sofami wybranymi
przez głównego projektanta budynku jako idealnie pasujące do tego wnętrza. Dodatkową zachętą dla potencjalnego najemcy powinien być ogródek gastronomiczny, który
w sezonie będzie mógł funkcjonować na placyku przy wej-

Najemca lokali powinien zaproponować przede wszystkim atrakcyjną koncepcję na funkcjonowanie każdego z tych
miejsc, do których będzie można przyjść
z ukochaną, z przyjaciółmi czy z gośćmi z zagranicy. Centrum ze swojej strony
oferuje różne pola współpracy, w tym obsługę gastronomiczną imprez i wydarzeń
takich jak wernisaże, koncerty, festiwale. – Wierzymy, że uda się nam znaleźć
kreatywnego i zmotywowanego najemcę, najlepiej z pewnym doświadczeniem,
który stworzy we współpracy z nami niebanalne miejsce, choć zdajemy sobie
sprawę, w jak nieciekawym położeniu
znajduje się cała branża gastronomiczna
przez pandemię COVID-19 – mówi Wojciech Knapik.

Nie tylko mury

W trakcie prac budowlanych równolegle prowadzone są prace koncepcyjne
służące stworzeniu spójnej strategii funkcjonowania przyszłej Galerii. W tym celu
został ogłoszony konkurs na dyrektora
artystycznego Galerii oraz konkurs na nazwę i logo.
Proces powstawania nazwy i logotypu
nowego miejsca był wieloetapowy i zajął
ponad rok. Najpierw w 2019 r. ogłoszony został konkurs na nazwę galerii, na
który zgłoszono ponad 1 300 propozycji,
ale niestety nie przyniósł on satysfakcjonującego rozstrzygnięcia. Do tego okazało się, że co lepsze nazwy miały zajęte
domeny internetowe. – Dlatego postanowiliśmy podejść to tematu ponownie
za jakiś czas, ale w inny sposób. W tzw.
„międzyczasie” zbieraliśmy pomysły. Pytałem o nie przy różnych okazjach kreatywne osoby i zapisywałem na komórce
najlepsze typy. Jeśli dobrze pamiętam to
propozycję IMO podsunął mi Mato, znajomy artysta ze Słowacji pod koniec 2019
roku i zapisałem ją wśród 3 czy 4 innych
jego typów. Osobiście długo zafiksowany byłem na słowie krypta w różnych wariantach, a moim faworytem przez długi
czas była Kryptogaleria. Ale ostatecznie
dałem się przekonać, że to słowo zbyt ponure, bo kojarzy się z grobem, miejscem
pochówku. Z rozszyfrowaniem nazwy
IMO nie będą mieli problemów młodzi
ludzie, bowiem IMO to jeden z najpopularniejszych skrótów internetowo-smsowych takich jak OMG, THX, YOLO. IMO
oznacza – „in my opinion” czyli po polsku
„według mnie, moim zdaniem” i jest to
jakby najkrótsza misja naszej galerii, za-
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ściu do centrum kultury od ul. Kopernika.
W planach jest zarówno wynajęcie obu lokali temu samemu najemcy, jak i oddanie
ich w najem dwóm różnym podmiotom.
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Wojciecha Świątka z pracowni 55Architekci
Co było najtrudniejsze przy projektowaniu budynku nowej galerii przy starosądeckim Rynku?
Najbardziej wymagający był kontekst od strony przestrzennej, wartości zabytkowej i lokalizacji, bo obiekt znajduje się w historycznym
centrum Starego Sącza. Wszystkie aspekty fizyczne - mierzalne, zauważalne,
jakimi są; brak miejsca, ścisk sąsiedztwa czy konieczność wykorzystania do
cna tej istniejącej struktury, to były rzeczywiście kwestie zero-jedynkowe i trudne do zintegrowania w przebudowie i rozbudowie. Dowodem – mamy nadzieję,
troski o jakość przedsięwzięcia, z poszanowaniem kontekstu przyrodniczego,
kulturowego i społecznego, jest projekt architektoniczny, zakładający wykorzystanie istniejącej tkanki budynku tak, aby ów budynek i zastosowane rozwiązania architektoniczne, detale, były kojarzone ze Starym Sączem, jako miastem
gdzię łączy się współczesne koncepcje z historycznymi uwarunkowaniami zabytkowej przestrzeni urbanistycznej.
Nie chcieliśmy z niczego rezygnować, więc pozostaliśmy przy zestawie koniecznych inwestorskich wytycznych, ale również obostrzeń i wymagań, które
musieliśmy spełnić - i w tym zakresie zaproponować coś jednocześnie efektownego i efektywnego w sensie funkcjonowania obiektu. Mamy poczucie, że
to się z udało pogodzić.
Pierwsze wizualizacje wywołały dyskusje i kontrowersje wśród starosądeczan, którzy pytali dlaczego ma to być budynek nowoczesny w tak historycznej tkance, uznając, że może spodziewali się czegoś bardziej konserwatywnego nawiązującego do stylu sąsiednich budynków…
Jednym z kluczowych założeń Karty Weneckiej, w której zostały określone
ogólne wytyczne dla konserwatorskich działań w Europie jest to, że jeśli budujemy w kontekście historycznym, powinniśmy wyraźnie pokazać różnice, dbając jednocześnie o integrację nowej architektury z zabytkami. Nie powinniśmy
udawać, tak jak to było wg. doktryny konserwatorskiej XIX wieku, kiedy to odbudowywano i udawano historyczne formy. Powinniśmy zareagować na kontekst
i przetworzyć go współczesnym językiem form, interpretując wątki historyczne
w sposób współczesny, co projekt wydaje mi się przekazuje. Powinniśmy więc
z pełnym szacunkiem budować ciągłość historyczną, bo jest to obiekt doniosły
i mam nadzieję, że za 200 lat jego postrzeganie dzięki temu, w jakim miejscu
się znajduje będzie takie samo jak dziś dla jakiegoś „młodszego” zabytku w całej grupie staromiejskiego zespołu. Sam się stanie zabytkiem. Nie jest to podejście zawsze realizowane ale jest to obowiązek architekta –zawodowy, aby
wykazać ciągłość historyczną tworząc budynki współczesne. Konserwator nie
miał żadnych wątpliwości, że jest to słuszna koncepcja. Często z Konserwatorem rozmawialiśmy na temat wstępnej koncepcji, która była trochę inna i wychodziła bardziej w stronę placu, było więcej zabudowy. Punktem przełamania
była właśnie próba zaznaczenia charakteru ale jednocześnie nawiązania do
form przestrzennych jakie historycznie tutaj występują, a zwłaszcza sąsiadującego obok, najważniejszego zabytku jakim jest Dom na Dołkach – zarówno
w skali architektonicznej jak i wnętrza urbanistycznego.
Jak udało się osiągnąć tak ogromną powierzchnię wystawienniczą, co wydaje
się wręcz niemożliwe?
Głównym punktem wyjścia w wyniku moich rozmów z dyrektorem Wojciechem
Knapikiem, było założenie, że Sala miała być podana na wszelkiego rodzaju jak
najszerszą możliwą użytkowość – ekspozycję szeroko rozumianą. Ta wielofunkcyjność realizowana jest wraz z małymi „naroślami” Sali czyli kilkoma pomieszczeniami dodatkowymi, bezpośrednio z nią związanymi, jak sale kameralne czy
piwnice istniejącego budynku, które też mogą taką funkcję pełnić. Mam nadzieję, zweryfikuje to zresztą użytkowanie tego obiektu, że wystawy oraz wszelkie
wydarzenia artystyczne, jakie tu będą miały miejsce będzie można inicjować
i prowadzić w sposób nietuzinkowy, zaskakujący i bardzo różnorodny. (WW)
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chęcająca do odbioru współczesnej
sztuki po swojemu, na swój indywidualny sposób. Inna rzecz to bardzo specyficzne położenie galerii, nie mające
precedensu w Starym Sączu. Galeria
położona jest naprawdę głęboko pod
ziemią, dwie i pół kondygnacji, około 9 m pod powierzchnią gruntu. To
jest bardzo odczuwalne, gdy zjeżdża
się windą na najniższy poziom budynku. Na sam spód. No i właśnie spód,
dno (morza, kopalni, lochu) po łacinie to też „imo”. Tej jesieni, gdy zbliżał się termin naboru projektów do
Ministerstwa Kultury i wypadało mieć
nazwę galerii, która aplikuje o granty
zrobiliśmy drugie podejście do tematu. Wróciłem do najlepszych propozycji, zweryfikowałem dostępność domen i zrobiłem listę TOP21, po czym
przedstawiłem kilkorgu innym osobom zaangażowanym w proces projektowy i inwestycyjny, prosząc by wykreślały z niej propozycje wątpliwe,
kontrowersyjne i wskazały swoich faworytów. Ogłaszając konkurs na logo
w sprawdzonym przy wielu okazjach
portalu fajnelogo.pl w październiku
2020 r. zostawiliśmy już tylko sześć finałowych propozycji, dając projektantom swobodę projektowania loga dla
nazwy, która im najbardziej przypadła
do gustu. W finałowej szóstce znalazły
się oprócz IMO również Fundamenty,
Arteneum, Enklawa Sztuki, Epicentrum i Kubatura. Do opisu konkursu
dołączyliśmy przykładowe loga kilkunastu renomowanych galerii i muzeów sztuki nowoczesnej ze świata, takich jak Tate czy Centre Pompidou,
żeby pokazać, jakie teraz są trendy światowe. Jakie było nasze zdzi30 wrzesień – grudzień 2020

wienie, gdy wśród 635 nadesłanych
projektów znaku graficznego najwięcej, bo aż 240 dotyczyło nazwy IMO.
I w tej grupie trafiły się też najciekawsze projekty pod względem graficznym. Zwyciężył grafik o kryptonimie
Ferrari (konkurs był anonimowy), którym okazał się ceniony projektant logotypów Piotr Gorczyca z Wrocławia.
Logo, które zaproponował jest modernistyczne, minimalistyczne, a równocześnie bardzo charakterystyczne
i ma w sobie potężną energię. Jest
jak mocna pieczęć! Świetnie prezentuje się w materiałach graficznych
i na przedmiotach – dodaje Wojciech
Knapik.
Również spore zainteresowanie
wzbudziła oferta pracy w nowej Galerii. – Dosłownie kilka dni temu rozstrzygnęliśmy konkurs, na który zgłosiło się 30 kandydatów z całego kraju
i z zagranicy (Niemcy, Turcja). Wszyscy oni spełniali wysokie wymagania,
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i wyrażali gotowość żeby przeprowadzić się do Starego Sącza i pracować dla nas jako Kuratorzy i Kuratorki i tworzyć tutaj nowy ośrodek sztuki
z ambicjami. Cieszę się, że już wkrótce zaczynam współpracę z panią prof.
nadzw. dr hab. Małgorzatą Kaczmarską, która ten konkurs wygrała i będzie odpowiedzialna za program działania i wystawy realizowane w Galerii
IMO. Mogę powiedzieć, że dysponujemy nie tylko pomieszczeniami, ale
przede wszystkim wizją i kapitałem
ludzkim, żeby nasze plany móc zrealizować. Dodam, że sami też od kilku lat zbieramy swoje doświadczenia
i kontakty. Ewelina zorganizowała kilkadziesiąt wystaw w jakże skromnej
Galerii Pod Piątka. Od kilkunastu lat
organizujemy w Starym Sączu Międzynarodowy Plener Malarski. Niektórzy, trochę na wyrost, już postrzegali nas jako miasto kultury i sztuki, ale
nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy
się teraz takim miastem rzeczywiście
stawali. Bez galerii sztuki z prawdziwego zdarzenia nie było to po prostu realne. Ale teraz? Dlaczego nie! –
podkreśla Wojciech Knapik.
Tak więc już niebawem w nowym
budynku będzie prowadzona wielokierunkowa działalność kulturalna i artystyczna. W ramach projektu w zabytkowym historycznym centrum miasta
powstanie nowa atrakcja turystyczna,
która będzie uzupełnieniem i wzbogaceniem istniejącego w sąsiednim budynku Muzeum Regionalnego im. Seweryna Udzieli. Takiego artystycznego
centrum Sądecczyzna jeszcze nie
doświadczyła.

FOT. Rafa Ł Kamieński

Magiczne miejsce

3

Jakie miała Pani pierwsze odczucia, odwiedzając Stary
Sącz i co Panią łączy z Sądecczyzną?
Moja rodzina ze strony mamy jest związana z Sądecczyzną od okresu międzywojennego. Babcia spędziła młodość
w Grybowie, dziadek urodził się i kształcił we Lwowie. Poznali się przed II wojną światową, zapewne w Grybowie,
a później wzięli ślub i zamieszkali w Nowym Sączu.
Dzięki nim moja pracownia malarska znajduje się w Nowym Sączu; mam też wrażenie, że w swoisty sposób patronują moim artystycznym poczynaniom. Pierwsza indywidualna wystawa mojej twórczości odbyła się w galerii MBWA
w Nowym Sączu w 2001 r., jeszcze za czasów jej lokalizacji
przy ul. Jagiellońskiej.
Stary Sącz był zawsze dla mnie miejscem magicznym.
Jakkolwiek banalnie to może zabrzmieć, dobrze opisuje to, co czuję i widzę, przywołując w myślach to miejsce.
Wszystkim znajomym z zagranicy podczas ich wojaży po
Polsce rekomenduję wizytę w Starym Sączu i jeśli im się to
udaje, to zawsze są zachwyceni; po wielu latach to starosądecką atmosferę wspominają najczęściej.
Trudno mi przypomnieć sobie moją pierwszą wizytę
w Starym Sączu, gdyż jako dziecko byłam tu często zabierana przez moich rodziców. Mam jednak bardzo wyraźne
pierwsze „samodzielne” wspomnienie. Ma ono nieco romantyczny charakter, więc na pewno wielu mieszkańców
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fot. D. Wąsik
skiej

Co zdecydowało, że postanowiła
Pani zgłosić swoją kandydaturę
na posadę dyrektora artystycznego galerii w małym miasteczku,
jakim jest Stary Sącz?
Decyzję tę podjęłam po głębokim
namyśle. Z jednej strony wiąże się
ona z niezbędnymi zmianami w życiu prywatnym, oferując w zamian obiecujące możliwości zawodowe. Z drugiej strony to duża odpowiedzialność – nadawać kształt nowej instytucji o ambitnych założeniach. Ale
to właśnie ambitne wizje pociągają mnie w tym projekcie
najbardziej. Wierzę, że uda się je zrealizować z korzyścią
dla lokalnej społeczności i wnosząc istotny wkład w międzynarodowy dyskurs o sztuce współczesnej. Ważne jest,
iż za tym projektem stoi także dynamiczna grupa fachowców, z sukcesami organizujących kolejne wydarzenia kulturalne, które odbijają się szerokim echem w Polsce i poza
nią. Dostrzegam także wsparcie władz lokalnych, bez którego taka dynamika działania nie byłaby możliwa. Wszystkie te czynniki doprowadziły mnie do konkluzji, że warto
zaryzykować, postawić własny świat „do góry nogami”, aby
współtworzyć coś wyjątkowego – instytucję zajmującą się
sztuką współczesną, inną niż wszystkie.

FOT. ARCHIWUM M. Kacz
mar
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Małgorzaty Kaczmarskiej – artystki, profesorki, wykładowczyni, freelancerki oraz nowej dyrektorki artystycznej nowej Galerii Sztuki
Współczesnej IMO w Starym Sączu.

potwierdzi podobne doświadczenia. Pamiętam, jak późnym
popołudniem czy wczesnym wieczorem siedzę na krawężniku w rynku z kolegą z liceum i chłoniemy urok miasteczka, jego genius loci, czego wówczas tak nie werbalizowaliśmy. Do tej pory oboje z przyjemnością przywołujemy ten
moment.
Jest Pani znaną malarką, proszę opowiedzieć krótko
o swojej sztuce, jaki jest to rodzaj malarstwa? Jakie jest
Pani artystyczne credo?
Jestem dr habilitowanym sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Ten stopień naukowy określa, że zarówno w pracy artystycznej, jak
i badawczo-naukowej poświęcam się sztukom wizualnym.
W mojej dotychczasowej praktyce artystycznej dominuje malarstwo. Najchętniej posługuję się techniką olejną na
płótnie, preferuję większe formaty takie jak 140 x 180 cm
i większe. Maluję ekspresyjnie, wyraźnie widać gest i ślad
narzędzia, używam dużej ilości farb, które często wzbogacam o różną ziarnistą materię.
Tematyka mojej twórczości obraca się wokół człowieka
i jego relacji z otoczeniem. Mimo że praca nad płótnem zaczyna się dla mnie dużo wcześniej niż postawienie pierwszego śladu – przemyślana koncepcja zwykle poprzedza
początek realizacji – to w procesie tworzenia ważne są dla
mnie emocje. Przywiązuję dużą wagę do płaszczyzny malarskiej – począwszy od kompozycji, poprzez liczne determinanty plastyczne dzieła.
Pracuję cyklami, starając się rozstrzygać w nich postawione sobie problemy malarskie powiązane z tematyką
prac. W pracach, które zadebiutowały na wystawach indywidualnych we Lwowie i Krakowie w 2018 r. sięgnęłam do
tematyki rodzinnej. Liczne wątki dotyczą życia mojej sądeckiej rodziny i inspiracją były tu konkretne familijne wydarzenia, które się tutaj wydarzyły. (WW)
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Z myślą o młodzieży

Grupa badanych składała się z osób
w wieku od 14 do 24 lat mieszkających na
terenie powiatu nowosądeckiego i Nowego Sącza. W sumie były to 63 młode osoby, przy czym w samej ankiecie internetowej wzięło udział 40 osób. Większość
z nich stanowiły kobiety (27), a mniejszość mężczyźni (13). Średnia wieku wyniosła natomiast 18 lat. Dotarcie do centrum Starego Sącza z miejsca zamieszkania
zwykle zajmowało ankietowanym od 2 minut do
nawet półtorej godziny (średnio 23 minuty), przy czym
dla zdecydowanej większości, 33 na 40 osób, podróż
zajmowała do 30 minut. Prawie wszyscy respondenci,
36 na 40 osób, byli już kiedyś na terenie CKiS, które
znajduje się w rejonie centrum miasta.
Wśród miejsc wskazywanych przez młodzież jako
„często odwiedzane”, na pierwszym miejscu znalazły
się plenery, np. miejska góra, stawy, altana, czyli miejsca swobodne, w których można spędzić czas ze znajomymi lub samodzielnie. Popularne były też lokale,
przede wszystkim komercyjne, z jedzeniem, napojami
i przekąskami (np. McDonald’s, kawiarnie). Odwiedzane były również mieszkania lub domy znajomych. Dom
rodzinny również służył w związku z tym do spotkań

A to ciekawe...

Faust Ady Sari
w starosądeckim muzeum
Muzeum Regionalne w Starym Sączu
wzbogaciło się w 2020 roku o dwa
cenne eksponaty.
Pierwszym ze skarbów był zestaw
195 sztuk czeskich srebrnych denarów
Władysława IV Jagiellończyka. Zostały
one odnalezione na działce w Mostkach
przez zespół Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Sądecczyzny pod kier. Stanisława Pustułki.
Drugi to bezcenny dar; monumentalny obraz olejny na
płótnie przedstawiający Fausta – legendarną postać z dramatu teatralnego Johanna Wolfganga Goethego. Podaro-
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z najbliższymi znajomymi, ale również jako przestrzeń
na indywidualne hobby i zajęcia. Niektórzy młodzi
wspólnie odwiedzali też boiska, centra handlowe, kluby, rzadziej biblioteki i centra kultury, kino czy basen.
W świetle wyników badań nowe miejsce dla młodzieży w Starym Sączu powinno być więc niekomercyjne,
zawieszone „między domem, lokalem a szkołą”:
• Z jednej strony służące do odpoczynku, relaksu,
wyciszenia się na kanapie, zjedzenia czegoś, napicia się, ale też do spotkań ze znajomymi i zwykłej rozmowy (w domowej atmosferze).
•
Z drugiej strony miejsce to powinno
mieć również charakter „użytkowy”, np. jako
miejsce aktywności, w którym młodzież
może się pouczyć, a przy okazji rozmowy np. pograć w planszówki, ping ponga,
oglądnąć mecz.
• Z trzeciej strony taka przestrzeń powinna być punktem wyjścia do rozwoju
pasji i hobby, np. w ramach oferty CKiS lub
zaangażowania wolontaryjnego (np. w organizację festiwalu Pannonica, jako „punkt
zborny” dla wolontariuszy CKiS).
• Z czwartej strony miejsce powinno dawać „pole
do popisu” młodzieży, która sama mogłaby organizować w nim czas i jego wystrój – dla siebie
i innych. Powinna móc „przemeblować je” według swoich potrzeb, mieć dostęp do zaplecza
tego miejsca, w pewien sposób je współprowadzić (np. organizować eventy).
Osoba zarządzająca taką przestrzenią powinna
przede wszystkim pełnić rolę „przyjaciela młodzieży”.
Będzie towarzyszyła w działaniach, które młodzież zorganizuje sobie samodzielnie, ale także porozmawia,
zaktywizuje i zachęci do udziału w zajęciach, np. realizowanych w CKiS. (red)

wał go pan Piotr Szayer bratanek Ady Sari, syn najmłodszego brata Maestry, Mariana. Ponieważ Pan Piotr mieszka
na stałe w Stanach Zjednoczonych, obraz przechowywany
dotychczas w Krakowie przywiózł do Starego Sącza przyjaciel darczyńcy, pan Józef Kisielnicki, którego żona,
konserwator dzieł sztuki, dokonała gruntownej
renowacji obrazu. Ada Sari miała ten obraz
w swoim warszawskim mieszkaniu, była
do niego bardzo przywiązana, ponieważ
rolą Małgorzaty w pięcioaktowej operze
„Faust” Charles’a Gounoda do libretta
Jules’a Barbiera i Michela Carrégo, luźno opartego na pierwszej części dramatu Johanna Wolfganga Goethego o tym
samym tytule, debiutowała na deskach Teatro Nazionale w Rzymie w 1909 r. Obraz jest
niesygnowany, datowany na XIX w. Jest to iście „królewski” dar, oprócz wybitnych walorów artystycznych obrazu ma on dodatkową wartość w związku z tym, że należał
do Wielkiej Artystki. (red)

FOT. UMIG

W planie rozbudowy budynku przy Rynek 5 przewidziano niewielką przestrzeń przeznaczoną do animacji lokalnej młodzieży. Zespół Centrum Kultury
i Sztuki im. Ady Sari stanął przed wyzwaniem stworzenia inspiracji i wskazówek dla architektów tej
przestrzeni oraz przemyślenia jej roli w dłuższej perspektywie. W ramach tego zadania przeprowadzono
badania ankietowe dotyczące warunków, w jakich
obecnie funkcjonuje lokalna młodzież. Badanie na
zlecenie CKiS przeprowadził zespół badaczy kultury
z Małopolskiego Instytutu Kultury.

FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI
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Biblioteki w czasie pandemii
Zmiana priorytetów, poszukiwania innej formuły działań, hybrydowa rzeczywistość – to zmiany, których nikt
z nas nie mógł przewidzieć, a jednak znaleźliśmy się
w samym środku.
Wiele aspektów naszego codziennego życia uległo zmianie i to nie na lepsze.
W związku z wystąpieniem stanu epidemii od 12 marca 2020 r. na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów ograniczone zostało funkcjonowanie bibliotek – obecnie wprowadzone zostają
limity osób w budynku biblioteki: maksymalnie 1 osoba na stanowisko zwrotów/
wypożyczalni.
Cały czas staramy się utrzymywać kontakt
z Czytelnikami poprzez media społecznościowe, udostępniamy wirtualne wystawy, spotkania, zachęcamy do korzystania z dostępnych zasobów on-line: Legimi, Academica, Wolne Lektury.
W reżimie sanitarnym zrealizowaliśmy projekt „Muzyczne
podróże po literaturze”, Narodowe Czytanie, spotkanie dla
dzieci w ramach Dyskusyjnego Klubu Książek czy wernisaże, częściowo zrealizowane zostały warsztaty pisania ikon.

Pracownicy Biblioteki przeprowadzają kontrole księgozbioru, opracowują nowości oraz Dokumenty Życia Społecznego, porządkują księgozbiór.
Cała ta sytuacja dotyka nas – bibliotekarzy – o tyle, że
praca z czytelnikiem to sedno biblioteki.
Brakuje nam spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych, zajęć z małymi czytelnikami, wernisaży z udziałem publiczności, jak i po prostu rozmów o książkach.
Dzisiaj kultura jest w sieci, na wyciągnięcie ręki,
a właściwie myszki i klawiatury.
Wiele osób pragnie nadrobić czytelnicze
zaległości, nie korzystając z zasobów on-line. Aby zaspokoić apetyt na czytanie,
Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Starym Sączu wraz z Filiami
polecają „KSIĄŻKĘ NA TELEFON”
•
Czytelnik zamawia wybrane publikacje: poprzez katalog on-line, telefonicznie, e-mailowo,
• adresy i numery telefonów na stronie Biblioteki
https://biblioteka-starysacz.pl/kontakt/
• godziny otwarcia Biblioteki https://biblioteka-starysacz.pl/godziny-otwarcia/
•
jeśli pozycje będą dostępne, bibliotekarz poda termin odbioru zamówienia,
•
zwrot książek będzie możliwy po wcześniejszym
ustaleniu terminu lub odbioru kolejnego zamówienia. (MJN)

FOT. ARCHIWUM PIMGPB
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Zasady bezpieczeństwa i obsługi
czytelników w bibliotekach:

Czytanie bez limitu

• Dla czytelnika otwarta jest wyłącznie wypożyczalnia bez
wolnego dostępu do książek.
Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Starym Sączu otrzymała 4290 złotych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu pochodzących z budżetu państwa, w formie dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
Środki te zostaną przeznaczone na zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną. Dzięki dotacji zwiększy się liczba darmowych kodów do platformy Legimi, pozwalających na nieograniczony dostęp do blisko 60 000
e-booków z różnych kategorii: kryminały, obyczajowe, fantastyka, science fiction, biografie, reportaże, poradniki, literatura popularnonaukowa (humanistyka, biznes, rozwój, prawo, religia i duchowość). Nie brak jest nowości
wydawniczych.
Każdy zarejestrowany czytelnik Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu oraz jej filii może zgłosić się do biblioteki po darmowy kod dostępu
do Legimi i przez miesiąc korzystać z usługi. Aby uzyskać
dostęp na kolejny miesiąc, należy zgłosić się ponownie do
biblioteki lub wysłać prośbę na adres: kontakt.starysacz@
gmail.com. Oferta jest dostępna dzięki przystąpieniu naszej
instytucji do konsorcjum bibliotek publicznych województwa małopolskiego. Zachęcamy do skorzystania! (red)
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• Książki podaje bibliotekarz.
• Po wejściu do biblioteki należy zdezynfekować ręce.
• Każdy czytelnik wchodzący do biblioteki ma obowiązek
noszenia maseczki.
• Zostaje ustalony limit obecności czytelników w bibliotece w tym samym czasie: 1 osoba na 1 stanowisko
obsługi.
• Należy zachować bezpieczną odległość między osobami (min. 2 metry).
• Czytelnie, stanowiska komputerowe oraz inne przestrzenie biblioteki pozostają zamknięte dla użytkowników do odwołania.
• Zachęcamy przed przyjściem do biblioteki o przygotowanie listy książek lub zarezerwowanie ich on-line poprzez katalog elektroniczny lub telefonicznie.
• Zbiory biblioteczne poddawane są trzydniowej kwarantannie, w związku z tym może nastąpić opóźnienie w dostępności danego tytułu. (red)
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WYDARZENIA

PRZYJACIEL SENIORÓW

PROBLEM ŚCIĄG NA SPRAWDZIANACH

Seniorzy to ludzie bardzo doświadczeni,

Już wielu uczniów głowi się co dzień,

Wiemy to – oczywiście - nie od wczoraj,

Głowi w wieczory oraz ranki.

Koronawirus takich ludzi ceni,

Jak na sprawdzianie w zdalnej metodzie

Można wręcz mówić – gustuje w seniorach.

Podrzucić ściągę dla koleżanki?

KORZYŚCI Z PANDEMII

NAUCZANIE PRORODZINNE?

Pandemia w świecie ma także zalety,

Zdalne nauczanie w Polsce i w świecie

Będą też o tym śpiewać w piosenkach,

Jednoczy rodziny nie tylko czasami,

Że społeczeństwo - mężczyźni, kobiety,

By mieć lepsze oceny, dzieci mogą przecież,

To teraz ludzie o c z y s t y c h r ę k a c h.

Sprawdziany pisać wspólnie z… rodzicami.

PARADOKS ?

TOAST NOWOROCZNY 2021

Ostatnio często, nie tylko latem,

Życzę abyście byli z d r o w i.

Uczą się zdalnie wszyscy młodzi.

Oby to były nie tylko słowa,

Czyż więc jest słusznym twierdzić zatem,

A jeśli kiedyś spotka Was covid,

Że uczeń do szkoły c h o d z i ?

To będzie wersja b e z o b j a w o w a.
Adam Wkość

A to ciekawe...

Kalendarz laureatów konkursu
„Stary Sącz – kreatywnie”
W Muzeum Regionalnym rozstrzygnięto tegoroczną,
czwartą już edycję konkursu fotograficznego „Stary Sącz – kreatywnie” pt: „Pejzaż Popradzkiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną na terenie Miasta i Gminy Stary
Sącz”.
W konkursie wzięło udział 16 autorów z całej Polski. Autorzy nadesłali łącznie 64 prace. 6 października
2020 roku jury postanowiło przyznać
następujące nagrody: I nagrodę otrzymał
Jan Brdej za pracę „W dolinie Popradu Wola
Krogulecka”; II nagrodę otrzymał Paweł Ferenc za
pracę „Poranny spektakl”; III nagrodę otrzymał Janusz
Wańczyk za pracę „Mostek na stawach”; wyróżnienie
otrzymał Michał Piotrowski za pracę „O wschodzie nad
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stawami”, a także Urszula Ferenc za pracę „Światłem
malowane” oraz Renata Michalczyk za pracę „Widok
z góry miejskiej w Starym Sączu”.
Nagrodę Specjalną Dyrektora Centrum Kultury
i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu otrzymali: Aneta Wójcik za pracę „Obserwatorium 2” i Wojciech Andryszczak za pracę „Przebudzenie ze snu”. Nagrodę Prezesa Towarzystwa Miłośników
Starego Sącz oraz Firmy Biurowiec otrzymała Łucja Małecka za pracę „Droga
na Lipie”.
Wyboru prac dokonało jury w składzie: Andrzej Długosz – Prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza – przewodniczący jury, Alicja
Przybyszowska EFIAP AFRP, Andrzej
Rams – członek Towarzystwa Miłośników Starego Sącza i Marek Kroczek – Z-ca
Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.
W ramach konkursu, z wyłonionych zwycięskich
prac, powstał inspirujący kalendarz na rok 2021. (red)

SPORT

Nudzisz się ? Wskocz na rower

Pierwsza to ominięcie niebezpiecznego przejazdu przez
drogę wojewódzką i poprowadzenie trasy bezkolizyjnie
pod mostem św. Kingi oraz połączenie jej z istniejącymi
już ścieżkami rowerowymi w obrębie stawów, Bobrowiska i dalej z kładką na Popradzie i Euro Velo 11. Gmina
Stary Sącz wnioskowała od dawna o takie rozwiązanie,
do którego Zarząd Dróg Wojewódzkich się przychylił.
Druga dobra wiadomość to wykonanie jednego z brakujących odcinków Velo Dunajec w Gołkowicach Dolnych.
Udało się pokonać problemy własnościowe i trasa do Mostu św. Kingi i wspomnianego obejścia drogi wojewódzkiej jest już uzupełniona. Do uzupełnienia został jeszcze
około 250-metrowy odcinek w Mostkach. Ten fragment
zostanie uzupełniony, ale dopiero po pracach kanalizacyjnych na tym odcinku. Dobrą wiadomością są też zakończone niektóre prace przy Euro Velo po stronie Gminy Rytro. Nadpopradzka droga od Życzanowa na Facimiech jest
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Ta wiadomość zelektryzowała i ucieszyła środowisko cyklistów. Pod koniec roku 2020 udało się zakończyć dwie
bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i spójności tras rowerowych inwestycje w gminie.

gotowa.
Koncepcja budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych powstała w 2013 roku na zlecenie Województwa
Małopolskiego. Projekt budowy został powierzony Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie. W ciągu pięciu
lat jego realizacji, czyli od 2015 roku oddanych zostało już 600 (z 1000) km tras rowerowych o najwyższym
standardzie.
Te trasy to ogromna wartość dodana dla naszej gminy i miasta – mówi Sławomir Szczepaniak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu. – Do głównych
tras Euro Velo 11 Velo Dunajec dochodzą nasze lokalne ścieżki rowerowe, co znacznie podnosi atrakcyjność
oraz zasięg aktywnej turystyki w regionie i ułatwia dotarcie do serca historycznych ośrodków, takich jak Stary
Sącz. Pomijam już fakt, jak popularne są te trasy wśród
mieszkańców. (RKA)
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