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AZYL W BESKIDZIE DLA MOLI KSIĄŻKOWYCH
RAFAŁ KAMIEŃSKI
Nietypowe kształty i otwarte przestrzenie
- nowa biblioteka w Przysietnicy zostanie
oddana do czytelnikom w styczniu 2021
r. Projekt biblioteki nawiązuje do
g rskich szczyt w. Nic dziwnego - z
Przysietnicy niedaleko na Przehybę. Jest
jeszcze jedna sprawa warta odnotowania.
Nowa filia Powiatowej i Miejsko-Gminnej
Biblioteki
Publicznej
im.
Wiktora
Bazielicha w Starym Sączu to czwarta

w gminie biblioteka, kt ra otrzymała
finansowe wsparcie w ramach
Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura
Bibliotek 2016-2020 na modernizację lub
budowę (wcze niej były Barcice,
Gołkowice Dolne i Stary Sącz). Kwota
dofinansowania z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego to 1 787 061 zł,
a cało wraz z wyposażeniem będzie

kosztowała 3 639 488 zł.

BIBLIOTEKA TO NIE
KOSZT, ALE
INWESTYCJA

CZTERY
BIBLIOTEKI
W OSIEM
LAT

Program rozwoju bibliotek to wiadoma
strategia Gminy Stary Sącz. W 2018 r.
oddali my czytelnikom gł wną siedzibę
biblioteki w Starym Sączu (3,7 mln zł), w
2015 r. filię w Gołkowicach (2,5 mln zł), a
w 2012 r. filię Barcicach (1,4 mln zł).

BIBLIOTEKA TO
AZYL SPOŁECZNY.
MIEJSCE DARMOWEGO
DOSTĘPU DO
WIEDZY,NAUKI,
NOWYCH TECHNOLOGII
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NA HIMALAJE I KARAKORUM
PRZYJDZIE CZAS
ROZMOWA Z JANEM GURBĄ, MISTRZEM POLSKI JUNIORÓW WE WSPINACZCE
SPORTOWEJ, STYPENDYSTĄ BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
Jakie plany sportowe ma Pan na przyszły
rok?
Zamierzam w przyszłym roku czę ciej
je dzi w skały i w g ry, a zawody muszę
dobiera
pod
kątem
możliwo ci
treningowych, bo nie ukrywam, że są one
bardzo angażujące czasowo i wymagają
specyficznego cyklu trening w. Na pewno
nie odpuszczę Mistrzostw Polski, bo
tytuł, o kt ry walczą uczestnicy tych
zawod w, ma swoją warto . Jeżeli to
będzie możliwe, chciałbym zaliczy parę
zjazd w narciarskich w Alpach, np. z
Wiesbachhornu i Ortlera. Niestety trudny
czas pandemii powoduje, że nie możemy
wszystkiego zaplanowa i wiele zamiar w
jest nie do zrealizowania.
Wspinaczkowy, sportowy idol?
Jeżeli miałbym wybiera , to my lę, że za
mojego idola m głbym uzna Jerzego
Kukuczkę. Bardzo cenię też osiągnięcia
Wojtka Kurtyki i jego oryginalne
podej cie do wspinania. We wspinaczce
najwyżej stawia warto sportową swoich
dokona , ale ważne dla niego są także
estetyka wybranych linii i styl ich
pokonania. Na co dzie korzystam z
do wiadczenia wspierających mnie os b:
Ma ka Oczki, trenera K.S. Korona
Krak w, oraz Janka Kuczery – instruktora
wspinaczki
i
opiekuna
Grupy
Młodzieżowej
Polskiego
Związku
Alpinizmu.

Czy stypendium burmistrza pomogło w
spełnianiu plan w sportowych i
marze ?
Bardzo. Za te pieniądze kupiłem nowy
sprzęt i zrealizowałem wiele wyjazd w
sportowych, krajowych i zagranicznych.
Wsparcie finansowe burmistrza Starego
Sącza daje możliwo systematycznego
trenowania, np. w renomowanym
zakopia skim Centralnym O rodku
Sportowym.
Znajduje Pan czas na hobby poza
g rami?
Poza sportami g rskimi interesuje mnie
fizyka, astronautyka, astronomia i
astrofotografia. Często obserwuję
rozgwieżdżone niebo, robię jego zdjęcia,
ledzę przelatujące satelity ,
Międzynarodową Stację Kosmiczną.
W g rach są do tego wietne
warunki, bo atmosfera jest tam bardziej
przejrzysta i mniej zanieczyszczona
wiatłem. Opr cz tego lubię wędrowa ze
znajomymi po pobliskich Beskidach,
czasem przemierzamy tutejsze
szlaki także na rowerach.
Najbliższe cele w g rach? Planuje Pan
zjecha na nartach ze znanego szczytu?
W najbliższym czasie chciałbym pojecha
na Kaukaz i wej na Uszbę, nazywaną
kaukaskim Matterhornem i zjecha na
nartach południową cianą Kazbeka.

My lałem r wnież o zje dzie narciarskim
z Mont Blanc, na kt ry wspinałem się już
dwukrotnie. Wszystko jednak zweryfikuje
prze ladujący nas koronawirus.
Rozmawiał Rafał Kamie ski

HIMALAJE I KARAKORUM
TO JEDNO Z MOICH MARZEŃ POCZUĆ TĘ WYSOKOŚĆ, WEJŚĆ NA
NAJWYŻSZE I NAJSŁAWNIEJSZE
SZCZYTY NA ZIEMI, MOŻE ZDOBYĆ
KOMPLET OŚMIOTYSIĘCZNIKÓW.
JEDNAK BLIŻSZE CELE TO MITYCZNE
ALPEJSKIE ŚCIANY, NP. PÓŁNOCNE
ŚCIANY EIGERU, MATTERHORNU CZY
GRANDES JORASSES. MYŚLĘ TEŻ
O TZW. TRYLOGII ALPEJSKIEJ, CZYLI
O PRZEJŚCIU TRZECH
NAJSŁAWNIEJSZYCH DRÓG
WIELOWYCIĄGOWYCH W ALPACH
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LODOWIEC WR BLA
REDAKCJA
Oczywi cie komandora Franciszka
Wr bla znają wszyscy, a je li nie, to
powinni nadrobi zaległo ci. Urodził się
i mieszka w Starym Sączu. Pełnił
najdłuższą w historii Marynarki Wojennej
służbę na stanowisku dow dcy okrętu
„Kopernik”. W sumie 30 lat, w tym 14 lat
na okręcie podwodnym. Ma
"sw j"lodowiec, budował stację polarną
Henryka Arctowskiego i odkrył złoża ropy
naftowej i gazu na południowej czę ci
Morza Bałtyckiego.

W tym roku mija wła nie 30 lat od
nazwania jednego z lodowc w na Wyspie
Kr la Jerzego (w archipelagu Szetland w)
nazwiskiem starosądeczanina. Wrobel
Glacier jest uj ciem pola lodowego
Warszawa, położony jest w g rnej czę ci
Doliny Włoskiej. Wyspa nazywana jest
stolicą Antarktyki. Jedną z dziewieciu
stacji badawczych na wyspie jest Polska
Stacja Antarktyczna PAN im.Henryka
Arctowskiego. Komandor Franciszek
Wr bel, jako gł wny specjalista,

odpowiadał za organizację wyprawy w
latach 1976-77, za dob r statk w,
transport morski i rozładunek 4000 ton
ładunku przy budowie stacji.

KESZTHELY
PAMIĘ
KATYNIA
DZIĘKUJEMY
W Keszthely, partnerskim mie cie
Starego Sącza, odsłonięto
i po więcono pamiątkową tablicę
katy ską. W uroczysto ci wziął udział
Bálint Nagy burmistrz Keszthely,
a tablicę po więcił ks. arcybiskup György
Udvardy. Pomysłodawcą akcji był
przyjaciel Starego Sącza dr Géza Cséby,
konsul honorowy Rzeczypospolitej
Polskiej w Keszthely, a finansowo wsparła
ją Fundacja im. W. Felczaka.

WSZYSTKIM, KTÓRZY
PRZYCZYNILI SIĘ W TAK
PIĘKNY I GODNY SPOSÓB
DO UPAMIĘTNIENIA
OFIAR KATYNIA
I KOLEJNEGO
WYRAŻENIA WIĘZÓW
POLSKO- WĘGIERSKIEJ
PRZYJAŹNI.
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KURATOR GALERII "IMO"
REDAKCJA
Dr hab. Małgorzata Kaczmarska została
kuratorem sztuki w nowo tworzonej
Galerii Sztuki Wsp łczesnej “IMO”
w Starym Sączu, kt ra będzie mie ciła się
w rozbudowywanej i przebudowanej
Galerii pod Piątką. Będąca w ko cowej
fazie inwestycji Galeria IMO powstająca
z udziałem rodk w z Unii Europejskiej,
będzie jednym z najnowocze niejszych
tego typu obiekt w w regionie.
Powierzchnia wystawiennicza to 300 m2,
w tym gł wna sala o 220 m2 powierzchni
i 8 m wysoko ci.

Małgorzata Kaczmarska urodziła się
w Krakowie. Dyplom z wyr żnieniem
obroniła na Wydziale Malarstwa
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
w 1999. W 2015 r. uzyskała tytuł doktora
habilitowanego sztuki. Pracując
dydaktycznie jest także związana ze
rodowiskiem akademickim. Sw j
dorobek tw rczy prezentowała na wielu
wystawach w kraju i za granicą
(Hiszpania, Indonezja, Korea Południowa,
Słowacja, Ukraina, Wielka Brytania),
czterna cie z nich było wystawami

indywidualnymi. Jest członkiem Związku
Polskich Artyst w Plastyk w,
artystycznej Grupy20minut oraz
kolektywu SPACE Start. Mieszka i tworzy
w Krakowie.
kaczmarska.pl

SYLWIA
RAMSPIKUŁA

Pozostając w kręgu sztuki. Sylwia
Rams- Pikuła została wyr żniona w
konkursie Call4Arts 2020 Fundacji 4
Style. Uznanie juror w zdobyły:
"Autoportret z kokiem", olej na pł tnie,
70x70cm (na okładce), "Co ukrywasz?"
60x40cm, olej na pł tnie, "Color
strenght", 100x100cm, olej na pł tnie.
Prace malarskie powstały w Pracowni
Malarstwa prof. Grzegorza
Bednarskiego i prof. Kingi Nowak.
Urodzona w 1995 roku w Nowym Sączu
i pochodząca z Gołkowic artystka
uko czyła Wydział Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie. Jest stypendystką
burmistrza Starego Sącza.
MOJE PRACE TO GŁÓWNIE PORTRETY,
W KTÓRYCH CHODZI O COŚ WIĘCEJ, NIŻ
TYLKO ODDANIE PODOBIEŃSTWA.
LICZY SIĘ TU WEWNĘTRZNA ENERGIA,
COŚ CO CZĘSTO NAM UMYKA, GDY NIE
POŚWIĘCAMY ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI
UWAGI DANEJ OSOBIE. MALUJĄC
ZAHACZAM O PIERWIASTEK
PSYCHOLOGICZNY I STARAM SIĘ
PODCHODZIĆ INDYWIDUALNIE DO
KAŻDEJ OSOBY."
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DLA RODZIN
DWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBEK
RAFAŁ KAMIEŃSKI
Skuteczne pozyskiwanie pieniędzy z
r żnych r deł weszło nam w krew. Tym
razem finansowe wsparcie w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych dla Gminy Stary Sącz wyniosło
4,2 mln zł. W planach jest budowa
przedszkola w Moszczenicy Niżnej i
Przysietnicy, a także żłobka w Starym
Sączu. W Przysietnicy przedszkole
powstanie tuż przy nowej bibliotece na

Kolejne pieniądze, r wnież niemałe,
przywi zł do Starego Sącza Witold
Kozłowski Marszałek Wojew dztwa
Małopolskiego. W gmachu Kina Sok ł
Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza
podpisał umowę dotacyjną na
wsparcie termomodernizacji Szkoły
Podstawowej nr 2 w Stary Sącz. 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. W szkole zostanie
wymieniony węzeł cieplny i izolacja
zewnętrzna.

bazie budynku po dawnym sklepie, kt ry
zakupiła gmina (obok nowej biblioteki)
Kolejne przedszkole powstanie w
Moszczenicy Niżnej, a w Starym Sączu
żłobek. Tutaj gmina rozbuduje budynek
po żydowskiej ła ni przy ulicy
Jagiello skiej. -Ten budyneczek jest
niewielki, ale wpisany do rejestru zabytk w
i potrzebowali my sporo pieniędzy
zewnętrznych na jego adaptację - m wi
burmistrz Jacek Lelek. - Rządowa dotacja

pozwoli przyspieszy realizację tych
plan w. Pieniądze w rzeczywisto ci będą
więc wsparciem dla rodzin z dzie mi.
Otrzymane dofinansowanie pozwoli
wybudowa przedszkole w Przysietnicy
(koszt 1,3 mln), przedszkole w
Moszczenicy Niżnej (1,4 mln) i żłobek (1,5
mln). To 100% dofinansowania ze strony
pa stwa.Wszystkie trzy zadania mają
zosta rozliczone w 2022 roku.

EKOLOGIA I OSZCZĘDNOŚCI

Termomodernizacja
Szkoły Podstawowej nr 2
1.755.768,04 zł
STARY.SACZ.PL
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EKRAN NA WIECIE
RAFAŁ KAMIEŃSKI
Poniższa mapka ilustruje zasięg
działano ci starosądeckiej firmy Ekran.
O firmie pisali my przy r żnych okazjach
już wielokrotnie.
Przypomnijmy tylko, że firma EKRAN
należy do czoł wki wiatowych
producent w specjalistycznego
wyposażenia obiekt w kinowych,
teatralnych oraz pozostałych o rodk w
kultury. Zajmuje się także
wykonawstwem rozmaitych konstrukcji
stalowych na potrzeby obiekt w

stalowych na potrzeby obiekt w
mieszkaniowych, biurowych oraz
użyteczno ci publicznej.
Ekran w tym roku obchodzi 20-lecie
działano ci i w prezencie dla siebie i dla
starosądeczan postanowił zainwestowa
w nową siedzibę w starosądeckiej Strefie
Aktywno ci Gospodarczej.

Firma ma na koncie ponad 600 projekt w
i dostarczyła już ponad 2100 ram
ekranowych na całym wiecie. Ekran
realizował swoje inwestycje w Angolii,
Omanie, Kuwejcie, Pakistanie,
Azerbejdżanie, Wietnamie, czy Nikaragui,
nie m wiąc już o kilkuset inwestycjach
w Europie.

Czy czego to nam nie przypomina?
W miejscowo ci Widuchowa (woj.
zachodniopomorskie) powstał taras
widokowy. Turystom oddano go do
użytku w listopadzie tego roku. Nie
wiemy, czy w architekturze można
m wi o prawach autorskich.
Niemniej nasza platforma widokowa
w Woli Kroguleckiej cieszy turyst w
juz od 2014 r., a po drodze zdobyła
kilka architektonicznych nagr d i
wyr znie .

„Dom bez winkla” u zbiegu ulic 11 Listopada
i Dąbrowskiego w Starym Sączu z nowym
muralem. Personifikacja Żurawia, bo tak
nazywa się mural jest dziełem Mgr Morsa
i pochodzącego z Tarnowa Mikołaja Rejsa,
kolejnego mistrza sztuki ulicy

Nowiuteńka motopompa i pompa zanurzeniowa
z agregatem trafiły do OSP z Gołkowic Górnych.
Stało
się
tak
dzięki
wsparciu
Funduszu
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości. Gmina Stary Sącz też wsparła
finansowo tę inwestycję w nasze bezpieczeństwo.
STARY.SACZ.PL
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Fotograficzne impresje
Fot. Grażyna Le niak

Harmonogramy
odbioru
odpadów komunalnych na
2021 r. są już dostępne na
naszej stronie internetowej
stary.sacz.pl
Informujemy
również, że od nowego roku
należność za odbiór
i gospodarowanie odpadami
będziemy wpłacać na nowe
numery kont, które otrzymają
Państwo początkiem roku.

Finał z głową – takie jest hasło przewodnie zbiórki w 2021 r. Tym
razem skupiamy się na zakupie sprzętu dla laryngologii,
otolaryngologii i diagnostyki głowy. Jest to już drugi Finał WOŚP
dedykowany laryngologii. 29. finał odbędzie się 31 stycznia.
Szczegóły na stronie internetowej CKiS im. Ady Sari.

Rys. Piotr Burzyński. Przyznajemy, że oryginalne to życzenia, a
więcej oryginalnych grafik i obrazów starosądeckiego twórcy
znajdziecie na facebook.com/SwietlikBurzynskiArt/

OD REDAKCJI
Czas pędzi, część ważnych rzeczy może nam umykać. Wiadomo, każdy goni za swoimi sprawami. Przygotowaliśmy więc specjalnie dla Was krótkie podsumowanie tego, co ostatnio
warte uwagi w naszej gminie i mieście. Generalnie - dobrze jest wiedzieć. Zapraszamy do lektury. Dajcie znać, czy taka forma informacji Wam pasuje, a jeśli macie jakieś ciekawe
tematy piszcie śmiało na rkamienski@starysacz.um.gov.pl
REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU LOKALNEGO
URZĄD MIEJSKI STARY SĄCZ

STARY.SACZ.PL

FACEBOOK.COM/GMINASTARYSACZ

