NUMER 3

LUTY 2021

BATOREGO 25
STARY SĄCZ
INFORMATOR MIEJSKO-GMINNY

Z
C
Ą
S
Jazz

w

M
Y
R
STA

Sączu

LUTY JAZZ

PATRONAT

RAFAŁ KAMIEŃSKI
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w
Starym Sączu organizuje dwa pokazy
klasycznego filmu " piewak jazzbandu"
(1927). Film powszechnie uważa się za
pierwszy film d więkowy w historii kina,
a wytw rnia Warner Brothers otrzymała
za niego honorowego Oskara. Pierwszemu
pokazowi towarzyszyła będzie muzyka na
żywo w wykonaniu Szymon Mika Trio,
a drugiemu duet Zawartka/Piasecki.
Zapraszamy do Kina Sok ł w Starym
Sączu ul. Batorego 23.

Wydarzenie organizowane jest w
specjalnym reżimie sanitarnym. Dla
publiczno ci kino oferuje pulę 50% miejsc
na sali. Je li "odmrożenie" kultury się
utrzyma planowane są kolejne koncerty w marcu Wojciecha Karolaka. Karolak to
w jazzowym wiecie ważna figura - grał
między innymi z Andrzejem
Trzaskowskim, Michałem Urbaniakiem
i Janem Ptaszynem Wr blewskim (kt ry
miał wystąpi w Starym Sączu w
listopadzie). Bilety na pokazy - 30 zł.

SZYMON MIKA TO JEDEN Z
NAJLEPSZYCH GITARZYSTÓW
JAZZOWYCH W EUROPIE.
NACO DZIEŃ KONCERTUJE Z
CZOŁÓWKĄ POLSKICH
MUZYKÓW, WSPÓŁTWORZĄC
NIETUZINKOWE PROJEKTY.
OJEGO GRZE Z ENTUZJAZMEM
WYPOWIADAJĄ SIĘ TAKIE
OSOBOWOŚCI JAK PETER
BERNSTEIN, MIKE STERN CZY
JOHN ABERCROMBIE.
WYSTĘPOWAŁ NA LICZNYCH
FESTIWALACH MUZYCZNYCH
W POLSCE I ZAGRANICĄ,
MIĘDZY INNYMI MONTREUX
JAZZ FESTIVAL CZY LETNI
FESTIWAL JAZZOWY W
PIWNICY PODBARANAMI.
KOMPONUJE TAKŻE
AUTORSKĄ MUZYKĘ, KTÓRA
ZNALAZŁA SIĘ NACZTERECH
PŁYTACH W TYM DWÓCH –
„UNSEEN”
NAJNOWSZEJ„TOGETHERNESS
" PIĄTEK 19 LUTEGO. G. 19.00
BILETY: EKOBILET.PL/CKIS

fot. Bartosz Maz
NAJNOWSZYPROJEKT STWORZONY PRZEZ DUET ZAWARTKO/PIASECKI
ORAZ TOMASZA WENDTA JEST KOMPILACJĄ UTWORÓW Z AUTORSKICH
PŁYT, JAZZOWYCHIMPROWIZACJI, ETNICZNYCH BRZMIEŃ, IMPRESJI
NA TEMAT NATURY,KOMPILACJĄ MINIMALIZMU Z WIELKIM
EMOCJONALNYM PRZEKAZEM. PROJEKT NIESIE GŁĘBOKĄ TREŚĆ
POZAMUZYCZNĄ, JEST OPARTY NA NIUANSACH I PORUSZA
WRAŻLIWOŚCIĄ. DO WSPÓLNEGO GRANIA MUZYCY ZAPROSILI WOJCIECHA
LUBERTOWICZA, KTÓRY OTWIERA NOWE PRZESTRZENIE RYTMICZNOBRZMIENIOWE DOPEŁNIAJĄC WYJĄTKOWOŚCI PROJEKTU. NIEDZIELA 21
LUTEGO, GODZ. 19.00 BILETY: EKOBILET.PL/CKIS

fot. Bartosz Maz
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STARY SĄCZ Z FESTIWALEM BIEGOWYM
REDAKCJA
W nowosądeckim ratuszu została podpisana deklaracja o wsp łpracy przy
organizacji Festiwalu Biegowego na Sądecczy nie. Pod deklaracją podpisy złożyli
Zygmunt Berdychowski, prezes Stowarzyszenia Sądeczanin, Jacek Lelek, burmistrz
Starego Sącza, Joanna Fryzowicz, prezes Fundacji Newag oraz włodarze Nowego
Sącza, Piwnicznej Zdroju i Rytra. - Od lat wsp łpracujemy z Fundacją Sądecką w tym
zakresie, od lat włączamy się w tę imprezę - podkre la burmistrz Jacek Lelek. - My też
możemy się poszczyci kameralnymi, ale bardzo sympatycznymi imprezami nocnym Biegiem w. Kingi i Biegiem o Puchar Miejskiej G ry. Te imprezy zostają w
naszym kalendarzu, ale chętnie włączymy się w to og lnopopradzkie
przedsięwzięcie, bo to ciekawa oferta dla go ci przyjeżdżających na Sądecczyznę.
Burmistrz nie ukrywa, że takie wydarzenia, to d wignia promocyjna całego regionu.

fot. Tomasz Szwajkowski/Festiwal Biegów

Prestiżowa nagroda dla Bobrowiska?
W Polsce już wiedzą, że to wietne miejsce, ale
niech się dowiedzą też w Europie. Zaprojektowana
przez pracownię 55Architekci przestrze publiczna
Enklawy przyrodniczej Bobrowisko, została
nominowana
w
dziedzinie
architektury
wsp łczesnej, do najbardziej prestiżowej w
Europie nagrody EU Prize for Contemporary
Architecture - Mies van der Rohe Award.
"Bobrowisko" wybrane zostało jako jeden z 20
projekt w reprezentujących Polskę. Konkurencja
jest naprawdę mordercza. Na tle gigantycznych
pieniędzy
i
międzynarodowych
zespoł w
projektant w starosądecka inwestycja wydawa się
skromna, alebroni się oryginalno cią. I tu można
upatrywa
szansy "Bobrowiska". W kategorii
krajobrazowej jest 7 nominacji i wła ciwie żaden
projekt z tej grupy nie zbliża się nawet - je li
chodzi o formę, pomysł i usytuowanie w
przestrzeni - do tego, co zaproponowali Wojciech
wiątek, Anna Szewczyk- wiątek i Magdalena
Caban. Do konkursu zakwalifikowano ponad 449
prac architektonicznych z 279 miast i 41 kraj w nie
tylko z Unii Europejskiej, ale też z Tunezji, Armenii
i Mołdawii. KONKURS
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AGLOMERACJA SĄDECKA
SZANSA NA ROZW J REGIONU
DO MIĘDZYGMINNEGO STOWARZYSZENIA CHCE JUŻ PRZYSTĄPIĆ JEDENAŚCIE
SĄDECKICH SAMORZĄDÓW

Sądeckie
rozmowy
przygotowujące
powołanie
stowarzyszenia
Aglomeracja
Sądecka trwają. W ostatnim spotkaniu w
Urzędzie Miejskim w Starym Sączu udział
wzięli Marta Słaby w jt Łabowej, zastępca
w jta Gminy Gr dka nad Dunajcem Edyta
Brongiel, Leszek Skowron w jt Korzennej,
Jan Dziedzina w jt Łącka, Stanisław Kiełbasa
w jt Nawojowej, Stanisław Banach w jt
Podegrodzia, Dariusz Chorużyk burmistrz
Piwnicznej-Zdroju, Jan Kotarba w jt Gminy
Rytro, Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza
oraz Kazimierz Gizicki zastępca burmistrza
Starego Sącza i Sławomir Rybarski zastępca
w jta Łabowej. Gminę Łososina Dolna
reprezentował pełnomocnik w jta Andrzeja
Romanka
J zef
Szkarłat.
Inicjatywie
przychylne jest ponadto Miasto Gryb w.
Dyskutowano
nad
projektem
statutu,
poruszano kwestie organizacyjne, projekty i
tematy,
kt re
powinny
by
celami
strategicznymi. Samorządowcy przygotowali i
wysłali pismo do Witolda Kozłowskiego
Marszałka
Wojew dztwa
Małopolskiego
informujące o inicjatywie 11 gmin Ziemi
Sądeckiej.
- Wiemy jak wiele obszar w problemowych
naszej aglomeracji wymaga interwencji:
komunikacja,
służba
zdrowia,
ochrona
powietrza, gospodarka odpadami, polityka
senioralna, wsparcie dla niepełnosprawnych,
czy edukacja - podkre la burmistrz Starego
Sącza. - Stoimy przed wyzwaniem – jak
najlepiej wykorzysta dla Sądecczyzny szanse

rozwojowe, kt re stwarza kolejny okres
programowania Unii Europejskiej. Miasto Nowy
Sącz podjęło się wstępnych działa w kierunku
okre lenia tematyki wsp łpracy międzygminnej,
ale proces ten utknął w martwym punkcie.
Dopiero teraz nasze działania zaktywizowały
nowosądecki magistrat. Je li nie będziemy
działa
nie
będziemy
gotowi
ani
instytucjonalnie ani programowo, do zadbania
o wła ciwe ujęcie interes w gmin aglomeracji
sądeckiej, kt rą widzimy nieco szerzej , niż
zaproponowany w startegii wojew dztwa
obszar.

Sejmik Wojew dztwa Małopolskiego przyjął
już
Strategię
Rozwoju
Wojew dztwa
„Małopolska
2030”.
To
dokument
programujący rozw j naszego regionu w
ciągu
najbliższej
dekady.
Istotnym
elementem
uchwalonej
strategii
jest
terytorialne podej cie do programowania
rozwoju, oparte między innymi o Miejskie
Obszary Funkcjonalne (MOF) wok ł gł wnych
o rodk w Małopolski. W r d proponowanych
optymalnych obszar w MOF wskazano Nowy
Sącz wraz z przyległymi gminami. Gminy z
tych obszar w, o ile podejmą oddolną
inicjatywę i sformalizują swoją wsp łpracę,
będą mogły liczy na szczeg lne wsparcie w
ramach przygotowywanego Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Wojew dztwa
Małopolskiego 2021-2027 (RPO WM 20212027) oraz realizacji przygotowanej strategii
rozwoju
ponadlokalnego
w
formule
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(ZIT).

TAK OBSZAROWO
UJĘTO PROPOZYCJE
MIEJSKICH
OBSZARÓW
FUNKCJONALNYCH
W STRATEGII DLA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
STARY.SACZ.PL
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MIODNYM SZLAKIEM
PRZEZ STARY SĄCZ
RAFAŁ KAMIEŃSKI
Burmistrz Jacek Lelek podpisał deklarację wsp łpracy w ramach Partnerstwa
„Miodny Szlak”. Marka Miodny Szlak powstała z inicjatywy Fundacji Po Zdrowie do
Natury. Grupa inicjatywna najmocniej związana jest z Gminą Łabowa, lokalizacyjnie
za centrum marki terytorialnej jest Kamianna, gdzie pomysł na wsp łpracę się
zrodził.
Marka lokalna „Miodny Szlak” ma by narzędziem promocji Regionu, poprzez
prezentację wysokiej jako ci produkt w, usług i inicjatyw związanych z tym
regionem, oferowanych i realizowanych przez tw rc w, usługodawc w, instytucje i
podmioty ekonomii społecznej z obszaru Regionu Sądeckiego. Budowana jest w
oparciu o lokalne zasoby oraz bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne Regionu.
Fundację reprezentował wiceprezes Andrzej Tamioła.
- To ciekawa inicjatywa i będziemy jej kibicowa - m wi burmistrz Starego Sącz Jacek
Lelek.- Wsp lna promocja Sądecczyzna ma sens i nie wiem, czy to nie jest jedyna szansa
na zaistnienie w wiaodmo ci polskich turyst w. Im więcej organizacji będzie w promocję
zaangażowanych, tym efekt lepszy.
Zadaniem gminy Gminy Stary Sącz
jako partnera będzie m.in wsparcie
koordynatora marki „Miodny Szlak”
w rozwijaniu i uatrakcyjnianiu
oferty, wsparcie przy tworzeniu
materiałów promocyjnych,
informowanie o ofercie pod marką
Miodny Szlak, czy prezentacja marki
podczas imprez, targów i wydarzeń.

Wisła Kraków
na łopatkach

Drugoligowy zespół MUKS Poprad
Stary Sącz odniósł kolejne zwycięstwo.
Starosądeczanki pokonały Wisłę
Kraków 3:0 i umocniły się w czołówce
tabeli. Poprad zagrał w składzie:
Borkowska, Pierzga, Szwala, Klimecka,
Litawa, Tokarczyk, Pasiut – libero.
Kolejne mecze: 13.03.2021 CKiS
Maraton Krzeszowice - MUKS Poprad
Stary Sącz, 20.03.2021
MUKS Poprad Stary Sącz - SMS PZPS
Szczyrk II.
STARY.SACZ.PL

Mgr Mors
w liceum

Dwa dni. Tyle zajęło mgr Morsowi i
uczniom LO im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu stworzenie muralu w sali
biologicznej. Dzieło pod kierunkiem mgr
Morsa stworzyli uczniowie, którzy zwyciężyli
w szkolnym konkursie na projekt „ściany” .
Zwyciężył projekt Kingi Tudaj z klasy 1b. W
projekcie wzięli udział: Wioletta Zielińska,
Nadia Zychowicz, Agnieszka Wątroba,
Daniel Faron , Anna Lipka, Wiktoria Wnęk,
Marlena Niemiec i zwyciężczyni projektu
Kinga Tudaj.
5

1% dla
Gniazda

Każdy z Was może pomóc przekazując
swój 1% na podopiecznych
Stowarzyszenia na Rzecz Osób
niepełnosprawnych Gniazda.
Wystarczy podać nr na zeznaniu
podatkowym KRS 0000254637.
Organizacje posiadająca status
Organizacji Pożytku Publicznego są
uprawnione do zbierania 1 %.
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KOMISJA SPRAWDZA CO W TRAWIE PISZCZY
RAFAŁ KAMIEŃSKI
Komisja Ochrony rodowiska,
Budownictwa i Rolnictwa Rady Miejskiej
w Starym Sączu wraz z burmistrzem
Jackiem Lelkiem przyglądała się
postępom prac przy rozbudowie Galerii
pod Piątką. Radnych oprowadzał
dyrektor CKIS im. Ady Sari Wojciech
Knapik. - Robi wrażenie - nie ukrywał
przewodniczący komisji i zarazem
wiceprzewodniczacy rady Sławomir
Szczepaniak. - Na każdym kroku wida
rozmach, to będzie wietne miejsce. Trwają
prace wyko czeniowe, ale powierzchnia
inwestycji i jej skomplikowanie od strony
wykonawczej powodują, że budowa jeszcze
potrwa. Czekamy na otwarcie, bo
koncepcja działania galerii i całego
centrum kultury, kt re tu będzie miało
siedzibę, w stu procentach nas przekonuje.

Widok z tarasu nowego centrum kultury

Ze Starosądeckiego Słownika Biograficznego
JAN GRY LAK
Urodzony 24 grudnia 1914 r. w Starym Sączu, absolwent tamtejszego
Seminarium Męskiego w 1933 r. W roku 1951 skończył Wyższy Kurs
Nauczycielski, a w 1955 r. warszawską Akademię Wychowania Fizycznego.
Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego uczył w szkołach wiejskich
powiatu gorlickiego. Brał udział w kampanii wrześniowej. W 1943 r. trafił do
niewoli w Austrii. Po zwolnieniu z obozów walczył jako żołnierz Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie w IV Korpusie gen. Władysława Andersa. Z Wysp
Brytyjskich powrócił w 1947 r. Jako nauczyciel pracował w szkołach
podstawowych Rytra, był tam też trenerem sportowym, następnie
wicedyrektorem szkoły ćwiczeń w Starym Sączu. Popularyzował i
propagował sport w środowiskach wiejskich. Opiekował się szczególnie
klubem Ludowego Zespołu Sportowego Rytro i „Barciczanką”. Od 1957 r.
był członkiem władz naczelnych Ludowego Zespołu Sportowego i
działaczem Szkolnego Związku Sportowego oraz polskiego Związku
Narciarskiego, działał w Towarzystwie Miłośników Starego Sącza. Ostatnią
jego funkcją było stanowisko wizytatora wychowania fizycznego w
Inspektoracie Szkolnym w Nowym Sączu w latach 1964-1975. Przyczynił się
do budowy w Nowym Sączu stadionu międzyszkolnego im. Romana
Stramki. Zmarł 14 lipca 2003 r. w Barcicach. Pochowany został w Rytrze.
Oprac. Tadeusz Duda
STARY.SACZ.PL
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FOTOGRAFICZNE IMPRESJE
Idealne miejsce na wypad
w góry, wśród miłośników
Beskidu Sądeckiego
ma status kultowego.
Schronisko na Przehybie
przyjmuje rezerwacje
już od 12 lutego, ale
przypominamy , że nadal
gastronomia tylko na
wynos, a w hotelu
obowiązuje limit 50%
wszystkich miejsc.
W sprawach rezerwacji
oraz innych ważnych
zapytaniach kontaktować
się można wyłącznie
telefonicznie pod
numerami 18 442 13 90
lub 502 628 805.

Schronisko na Przehybie

Przydatne darmowe aplikacje
Odjazdy autobusów w czasie rzeczywistym? Teraz to możliwe! Wybierz
przystanek, a następnie sprawdź szybko i wygodnie kiedy będzie autobus,
na który czekasz. CityTransit to aplikacja wyświetlająca aktualne odjazdy na
żywo z przystanków MPK na terenie Nowego Sącza i całego powiatu
nowosądeckiego, którą stworzył Dawid Liberda z Moszczenicy Wyżnej
(gmina Stary Sącz), obecnie student AGH oraz Katarzyna Poręba z Cieniawy,
studentka Politechniki Krakowskiej.

Zapoznaj się z niemal
bezobsługową aplikacją,
która przypomni Ci kiedy
i jakie śmieci masz
wystawić. Gmina Stary
Sącz jest już w tym
systemie.

STARY.SACZ.PL
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Jak założy PROFIL ZAUFANY on-line i wygodnie
korzysta ? Kr tki przewodnik.
Dzięki koncie na e-PUAP załatwisz wiele spraw w różnych urzędach bez wychodzenia z domu –
przez internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu. Nie ograniczają cię
godziny pracy urzędów – sam decydujesz, kiedy złożysz wniosek. Wniosku nie musisz
podpisywać ręcznie – do podpisu elektronicznych dokumentów służy bezpłatny profil zaufany.

Wejdź na epuap.gov.pl
Kliknij Zarejestruj się.
Wypełnij krótki formularz.
Otrzymasz kod potwierdzający SMS.
Wpisz go do formularza i zatwierdź.
Potwierdź w punkcie potwierdzającym (masz na to 14 dni), czyli Urzędzie
Miejskim w Starym Sączu, Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji, pokój 47, II
piętro.
Wcześniej umów się telefonicznie (18) 449-77-40 lub (18) 449-77-42.

Usługa jest bezpłatna: zakładasz konto na ePUAP i korzystasz bez opłat.
WE DOTACJĘ-WYMIE STARY PIEC-UNIKNIJ KARY

POLECAMY - nowy numer Sądeczanina
- do kupienia w punktach z prasą

Już 60 osób złożyło w tym roku wniosek o wymianę
starego pieca przy wsparciu Gminy Stary Sącz. Wysokość
dotacji wynosi 50% kosztów, ale nie więcej niż 5000 zł.
Warto to zrobić jak najszybciej. Dlaczego? Uchwała
antysmogowa Województwa Małopolskiego zobowiązuje
wszystkich do wymiany kotłów, które nie spełniają
żadnych norm do końca 2022 r. Co grozi za
niedopełnienie tego obowiązku? Kary. O uchwale
antysmogowej czytaj TUTAJ
A szczegóły wsparcia mieszkańcow w wymianie pieców
na STARY.SACZ.PL

REDAKCJA: REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU LOKALNEGO URZĄD MIEJSKI W STARYM SĄCZU , tel. (18) 449-77-41
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