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Coraz więcej osób docenia dobroczynny wpływ przyrody na nasz organizm. Las jest tego najlepszym przykładem. Jeżeli wierzyć najnowszym doniesieniom badaczy, to wszyscy starosądeczanie bez wyjątku mogą uważać się za ludzi zamożnych. Okazuje się bowiem, że jednym z kluczowych
elementów świadczących o rzeczywistym bogactwie jest bliski dostęp do
lasu z możliwością dojazdu w mniej niż 15 minut.
Japońscy lekarze już od ćwierć wieku wysyłają pacjentów do lasu, by
ci szybciej tam zdrowieli lub też wzmacniali osłabiony chorobą organizm.
Już w latach 80. w Kraju Kwitnącej Wiśni przeprowadzono pierwsze badania dowodzące, że nieśpieszne spacery po lesie, podczas których należy głęboko wdychać powietrze do płuc, mają niezwykle pozytywny wpływ
na zdrowie. Tę niecodzienną terapię nazwano wkrótce „shinrin-yoku”, czyli leśną kąpielą („shinrin” to po japońsku „las”). Japońskie badania wykazały też, że shinrin-yoku obniża ciśnienie krwi, reguluje puls, zmniejsza
poziom hormonu stresu, dodaje sił witalnych, a także łagodzi stany depresyjne. Przede wszystkim jednak „kąpiel leśna” stanowi rodzaj szczepionki
immunologicznej.
Jak z niej skorzystać? Wejdź do lasu. Wędruj powoli. Oddychaj głęboko.
Uspokój myśli. Wdychaj leśne aromaty. Wyostrz zmysły. I koniecznie weź ze
sobą Kuriera Starosądeckiego.
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Liczba, która cieszy

196 049 783 zł

Tyle wynosi wartość projektów
unijnych realizowanych w gminie
Stary Sącz od początku obecnej
perspektywy finansowej UE wg GUS.
Dwumiesięcznik Gminy Stary Sącz 		

Wydawca:

Wojciech Waliszewski – red. naczelny
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych artykułów oraz zastrzega sobie prawo zmian i skrótów. Materiałów niezamówionych nie zwraca. Zdjęcie na pierwszej stronie: Jan Brdej.
Skład komputerowy: www.memoart.pl
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im. Ady Sari w Starym Sączu
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e-mail: kurier@stary.sacz.pl

Rada Miejska w Starym Sączu

FOT. RAFAŁ Kamieński

Ulgi dla przedsiębiorców,
program wspierania gmin górskich

N

a XXX posiedzeniu
Rady Miejskiej podjęto
uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności
rat podatku od nieruchomości dla wskazanych grup
przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID- 19. Rada, na wniosek burmistrza
Jacka Lelka, przedłużyła do 1 lipca 2021 r. terminy płatności rat podatku od nieruchomości za miesiące od stycznia
2021 r. do czerwca 2021 r. określonym przedsiębiorcom.
Wśród bardzo istotnych kwestii, które poruszał burmistrz
Jacek Lelek znalazł się temat wodociągu za Popradem. Będzie on realizowany małymi fragmentami, opracowano już
koncepcję w jakich etapach obszar ten będzie wodociągowany i kanalizowany. Inwestycja ta była już przygotowywana, ale Gmina wycofała się z tych pomysłów z obawy, że
poprowadzenie wody w sposób nieprzygotowany zablokuje
możliwość budowy kanalizacji, a budowa kanalizacji pod Popradem to skomplikowana i kosztochłonna operacja, która
wymaga wiele czasu i pieniędzy.
Teraz przygotowywana jest koncepcja budowy kanalizacji
i wodociągów i wiemy już, gdzie linie będą przebiegały razem,
a gdzie osobno. Gmina rozpoczyna projektowanie pewnych
odcinków; być może już w tym roku podjęte będą pierwsze
działania inwestycyjne.
25 stycznia, na XXXI sesji burmistrz w sprawozdaniu nawiązał do sytuacji panującej na drogach gminnych, na których
niska temperatura może powodować oblodzenia. Burmistrz
poinformował także o akcji szczepień, która rusza w całej Polsce. Na terenie gminy Stary Sącz znajdują się cztery punkty
szczepień. Gmina w porozumieniu z tymi punktami uruchomiła możliwość dowozu osób, które nie są w stanie do nich
dotrzeć we własnym zakresie. W pierwszej kolejności należy
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ustalić termin szczepienia,
a następnie poinformować
Gminę o chęci skorzystania
z dowozu. Burmistrz poinformował również, iż w okresie
od września ubiegłego roku
na poziomie województwa
miały miejsce dwa bardzo
ważne wydarzenia – przyjęcie strategii rozwoju województwa małopolskiego do roku
2030 oraz programu ochrony powietrza. Burmistrz szczegółowo przedstawił strategię. Dokument ten składa się z części
diagnostycznej, czyli analizy problemów województwa oraz
części strategicznej, czyli planów na to w jaki Małopolska
chce się z tymi wyzwaniami zmierzyć.
Burmistrz przypomniał również o podpisaniu umowy na
głęboką modernizację budynku Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Słowackiego w Starym Sączu oraz uruchomieniu e-usług publicznych w Gminie Stary Sącz. Ponadto w ramach drugiej tarczy rządowej Gmina pozyskała:
1 400 000 zł – na budowę przedszkola w Moszczenicy Niżnej,
1 300 000 zł – na przebudowę z rozbudową budynku dla potrzeb przedszkola w Przysietnicy i 1 500 000 zł – na budowę
żłobka w Starym Sączu. Gmina Stary Sącz skorzysta także
z programu wsparcia gmin górskich; jej kasę zasili dodatkowe 8 mln zł.
Na XXXII sesji Rada przyjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Małopolska sp. z o.o. oraz w sprawie zatwierdzenia
wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów
w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Te dwie
uchwały to początek procesu budowy w Starym Sączu tanich
mieszkań na wynajem. Ważną uchwałą była również ta wyrażająca zgodę na utworzenie stowarzyszenia o nazwie „Sądecki Obszar Funkcjonalny” i przystąpienie do niego Gminy
Stary Sącz. (RKA)
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Foto flash – realizowane inwestycje

Górze

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Leśne Molo na Miejs
kiej

FOT. WOJCIECH WALISZE
WSK

I

Nowa droga do SAG

Stypendia przyznane, olimpiady wygrane
Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek przyznał stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce za I semestr roku
szkolnego 2020/2021 uczniom szkół, które prowadzi Gmina Stary Sącz.
Komisja w składzie: Ewa Zięba – przewodnicząca komisji
oraz Barbara Porębska, Wioletta Nowak, Renata Burchel
i Grzegorz Garwol – członkowie komisji, powołana na podstawie Zarządzenia Burmistrza Starego Sącza nr 4/2009
z dnia 11 stycznia 2019 r. rozpatrzyła 301 złożonych wniosków stypendialnych. Wszystkie pozytywnie.
Przyznano stypendia:
• 207 uczniom klas IV–VI, za wyniki w nauce, w wysokości po 150 zł;
• 94 uczniom klas VII–VIII, za wyniki w nauce, w wysokości po 200 zł.
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Starosądecka młodzież po raz kolejny wygrywa konkursy
i olimpiady. Tylko w ostatnim czasie Aneta Rams, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w Gaboniu została laureatką Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego natomiast Weronika Janeczek, uczennica SP w Gaboniu została
laureatką ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Juniorów i finalistką Małopolskiego Konkursu Matematycznego.
Gratulacje z rąk burmistrza Jacka Lelka odbierali także rodzice Weroniki, państwo Dorota i Paweł Janeczkowie, nauczycielka matematyki pani Maria Zaryczny oraz dyrektor
szkoły pan Piotr Wańczyk. Stypendystom i olimpijczykom
gratulujemy! (red)

Czas na Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową
Gmina Stary Sącz przystąpiła do projektu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Dzięki wsparciu finansowemu
Banku Gospodarstwa Krajowego w Starym Sączu powstanie około 120 tanich mieszkań na wynajem, których lokatorzy będą mieć możliwość dojścia do własności po 20–30 latach.
Jak podkreśla zastępca
burmistrza Kazimierz Gizicki, który podpisał porozumienie w imieniu Gminy
Stary Sącz, w ramach projektu gmina chce wybudować około 120 mieszkań.
Jest to elementem strategicznego działania Gminy
Stary Sącz, którego założeniem jest wybudowanie
do roku 2023 blisko 300
mieszkań. W konferencji
zorganizowanej w Bochni
wziął udział Jarosław Gowin. Wicepremier podkreślał, że jednym z podstawowych problemów dzisiejszej
Polski jest brak mieszkań,
zwłaszcza dla ludzi młodych. Natomiast Anna Kornecka,
wiceminister rozwoju, pracy i technologii zwróciła uwagę na fakt, że
mieszkania wybudowane w ramach
SIM będą dostępne dla ludzi, których nie stać na olbrzymi kredyt,
a lokatorzy mieszkań mogą z czasem stać się ich właścicielami poprzez spłatę wartości mieszkania.
Do projektu przystąpiło 13 gmin
z województwa małopolskiego.
Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to spółki, które w porozumieniu

z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem. Bezzwrotne granty na pokrycie do 35% kosztów inwestycji,
dodatkowe wsparcie z puli 1,5 mld
zł oraz możliwość zasilania co roku
Funduszu Dopłat kwotą do 1 mld zł
– to nowe instrumenty wsparcia samorządów, które we współpracy ze
Społecznymi Inicjatywami Mieszkaniowymi realizować będą inwestycje
w formule społecznego budownictwa czynszowego.

•

•

Najważniejsze
założenia Społecznych Inicjatyw
Mieszkaniowych:
•
Na realizację inwestycji mieszkaniowej z SIM
samorządy otrzymają dofinansowanie wynoszące do
35 % jej kosztów.
•
Powstanie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych ma zwiększyć dostępność mieszkań na wynajem
wśród osób o umiarkowanych dochodach.
•
Na tworzenie nowych SIM-ów z udziałem
gminy samorząd będzie
mógł otrzymać bezzwrotne
wsparcie w wysokości 3 mln
zł.
SIM-y mają być alternatywą
dla tych, których nie stać na
kredyt mieszkaniowy lub którzy nie chcą się wiązać tak
długoletnim
zobowiązaniem
finansowym.
Lokatorom, którzy w ramach
umowy partycypacji pokryją co
najmniej 20% (25% w dużych
miastach) kosztów budowy lokalu, SIM-y zapewnią możliwość dojścia do własności po
20–30 latach. (red)

Hasło tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” brzmi: „Zbiorowiska leśne w parkach krajobrazowych”. Etap gminny mamy już za sobą.
Na etapie gminnym w gościnnych murach
Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu uczestnicy zmierzyli się z testem wyboru i
uzupełnień. Największą ilość punktów
uzyskała drużyna Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Prof. Józefa Tischnera
w Starym Sączu, w składzie: Zuzanna
Batko, Julia Jasińska i Szymon Malinowski, przygotowana przez panią Annę
Rybińską. Drużyna będzie reprezentować
naszą gminę na etapie parkowym, planowanym na 26 marca br. Wszyscy uczestnicy
otrzymali cenne nagrody książkowe ufundowane przez
burmistrza Starego Sącza i materiały promocyjne prze-
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kazane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.
Ta forma popularyzowania wiedzy przyrodniczej cieszy
się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych na terenie naszej gminy, o czym świadczy rokrocznie spora liczba uczestników biorących udział w zmaganiach konkursowych.
Zwycięskiej drużynie życzymy dalszych sukcesów i wysokich osiągnięć w kolejnych
etapach konkursu.
– Konkurs to nie tylko poszerzanie
wiadomości z zakresu ekologii, ochrony
przyrody i ochrony środowiska czy lepsze zrozumienie zależności zachodzących
pomiędzy organizmami w ekosystemach –
podkreśla Elżbieta Migacz, kierująca Referatem Ochrony Środowiska w starosądeckim magistracie. – To też pogłębianie zamiłowania oraz
szacunku dla przyrody i motywowanie do działań na
rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. (red)

FOT. UMIG

Las – piękno i bogactwo
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Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

AutorKA pracy: Julia Niedzwiecka

FOT. UMIG

Chociaż bardzo różnimy się językowo, to pod względem wspólnoty doświadczeń historycznych i walk o wolność,
za którą Polacy i Węgrzy wielokrotnie w przeszłości razem przelewali krew, trudno w Europie znaleźć dwa podobne narody.

12

marca 2007 r., upamiętniając długie dobrosąsiedzkie stosunki, parlament Węgier jednogłośnie uznał 23 marca Dniem Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej, a cztery dni później taką samą uchwałę przez aklamację przyjął polski Sejm. Od ponad 1000
lat Polacy i Węgrzy żyją w tej samej części Europy, tworząc trwałe więzy łączące oba narody na wielu płaszczyznach: politycznej, społecznej, kulturalnej i ekonomicznej.
Wielokrotnie wspólnie odpieraliśmy zagrożenia płynące
i ze wschodu i z zachodu – głosi podjęta przez aklamację
uchwała Sejmu.
Świetne stosunki polsko-węgierskie panują nie tylko na
szczeblu parlamentarnym. Stary Sącz do lat współpracuje
z Keszthely nad Balatonem i Dunakeszi koło Budapesztu.
Nici wiążących nasze narody przez cały okres historii jest
6 styczeń – kwiecień 2021
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mnóstwo, od drobnych zdarzeń do bohaterskich czynów
i łatwo je znaleźć w literaturze czy internecie.
Warto przypomnieć może mniej znane szerszemu gronu
osób wydarzenia z historii najnowszej. Węgry przyjęły falę
polskich uchodźców po zaatakowaniu Polski przez ówczesne ZSRR. W Keszthely, gdzie podczas II wojny światowej
przebywali polscy uchodźcy cywilni, działała szkoła podstawowa dla polskich dzieci i ośrodek leczniczy dla Polaków. Węgrzy przyjęli polskich uchodźców wojskowych i cywilnych bardzo serdecznie, jakby czuli, że niemal taki sam
los spotka ich samych w 1944 roku, kiedy Niemcy zajmą
terytorium Węgier i będą zachowywać się wobec nich prawie tak samo, jak wcześniej w stosunku do Polaków – np.
Żydów z Węgier przewożono do obozu Auschwitz-Birkenau.
Ludność, zarówno w Budapeszcie i większych miastach,
jak i na wsi, w pierwszych dniach napływu uchodźców
przyjmowała ich do własnych domów i dzieliła się żywnością. Historycy szacują, że w czasie wojny na Węgry trafiło ponad 100 tys. Polaków, zarówno cywilów, jak i wojskowych. Zaczęli oni napływać na Węgry po wkroczeniu Armii
Czerwonej na terytorium II RP 17 września 1939 roku. Już
18 września węgierski premier Pal Teleki otworzył granice
przed polskimi uchodźcami i na terytorium kraju powstało
co najmniej 141 polskich obozów wojskowych oraz 114 cywilnych; w Balatonboglar utworzono nawet polskie gimnazjum i liceum. (red)
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90. rocznica urodzin
ks. prof. Józefa Tischnera
Od 15 lat w rocznicę urodzin ks. profesora Towarzystwo Miłośników Starego Sącza organizuje „Dni Tischnerowskie”. Niestety w tym roku
z powodu pandemii po raz drugi nie odbyły się.
Ze względu na obostrzenia uroczystości rocznicowe zostały mocno ograniczone i dostosowane
do wymagań sanitarnych.
13 marca o godzinie 10 00 w kościele Sióstr Klarysek, gdzie wielokrotnie ks. Tischner odprawiał
nabożeństwa i głosił kazania odwiedzając w latach 1970–1993 mieszkających w Starym Sączu
rodziców, ks. Stanisław Śliwa odprawił w intencji jego i rodziców Mszę św., a ks. dr Roman Stafin wygłosił homilię, nawiązując w niej do artykułu ks. profesora o Bożym Miłosierdziu. Następnie
delegacja Rady Miejskiej w Starym Sączu w osobach Sławomira Szczepaniaka i Julii Dziedzic oraz
członków Towarzystwa Miłośników Starego Sącza
na czele z prezesem Andrzejem Długoszem udała
się na stary cmentarz, aby na grobie rodziców, Weroniki i Józefa Tischnerów złożyć kwiaty i zapalić
znicze, a następnie przeszła złożyć kwiaty pod pamiątkową tablicą na ścianie domu, w którym urodził się ksiądz profesor.

Pozycja godna polecenia szczególnie na najbliższe miesiące, bo sezon rowerowy właśnie się rozpoczął. Wśród propozycji
rozmaitych tras są oczywiście i takie,
które nie omijają naszego miasta
i gminy, np. „VeloDunajec: Wietrzychowice - Stary Sącz” z Alicją Rapsiewicz i Andrzejem Budnikiem czy
„Rowerowe El Poprado” z Jarosławem
Tarańskim. Więcej informacji na stronie
narowery.visitmalopolska.pl (red)

Przewodnik rowerowy
Portal turystyczny Województwa Małopolskiego prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego prezentuje 19 propozycji na jedno-,
kilkudniowe lub rodzinne wyprawy rowerowe. Wycieczki polecają znani i lubiani autorzy popularnych blogów podróżniczych.
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FOT. Małopolska na rowery

A to ciekawe...

FOT. UMIG

Dla upamiętnienia rocznicy urodzin ks. Józefa
Tischnera Towarzystwo przygotowało specjalne
wydawnictwo „Śladami Księdza Józefa Tischnera
po Starym Sączu. Przewodnik”, którego autorem
jest główny biograf księdza Wojciech Bonowicz
z Krakowa. Przewodnik zawiera rozdziały: „Kim był
ksiądz Józef Tischner”, „Ród Tischnerów”, „Ksiądz
Józef Tischner i Stary Sącz” i „Spacer śladami
księdza Józefa Tischnera”. Projekt okładki i skład
wykonała Danuta Sułkowska, a fotografie – Andrzej Rams. – Stary Sącz również w inny sposób
pragnie uczcić tego wielkiego Polaka, zasłużonego dla narodu, dla Kościoła, wybitnego duszpasterza, myśliciela, filozofa. Postanowiliśmy wydać
dla upamiętnienia faktu jego narodzin przewodnik „Śladami ks. Józefa Tischnera po Starym Sączu”. Ten przewodnik już został wydany i można
go u nas nabyć w muzeum – podkreśla Andrzej
Długosz, kustosz muzeum Regionalnego w Starym
Sączu. (red)
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Uniwersytet Trzeciego Wieku świętuje
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starym Sączu powołany został uchwałą zarządu Fundacji Rozwoju Sądecczyzny
(która jest rówieśniczką UTW) z dnia 10.02.2016, a patronat honorowy nad nim objął burmistrz Jacek Lelek.
Była to odpowiedź na wyraźne zapotrzebowanie społeczne starosądeczan.
ku przedemerytalnym, jak również
emeryci, renciści oraz osoby bezrobotne w starszym wieku, mieszkańcy
powiatu nowosądeckiego. Uniwersytet ma charakter otwarty. – Generalnie gdyby nie zaangażowanie burmistrza i jego pomoc nie byłoby mowy
o otwarciu UTW w Starym Sączu –
wspomina Anna Majda, założycielka Fundacji Rozwoju Sądecczyzny.
– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie objęły nas

wówczas patronatem naukowym.
Oferta UTW to wykłady audytoryjne o tematyce ogólnej oraz wykłady
w sekcjach: kulturoznawczo-przyrodniczo-geograficznej i prawno-psychologiczno- medycznej. Z biegiem czasu
UTW rozszerzył ofertę o kurs komputerowy, zajęcia ruchowe dla seniorów czy kurs języka angielskiego.
Pandemia nieco pokrzyżowała ubiegłoroczne plany, ale UTW działa dalej. Gratulujemy jubileuszu i życzymy
wszystkiego dobrego. (red)

A to ciekawe...

UTW ma już 5 lat
Pierwsza inauguracja UTW dla słuchaczy odbyła się dnia 09.03.2016 w starosądeckim Sokole.
Wśród zaproszonych gości w starosądeckim Sokole pojawili się: dr hab.
inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu; dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. Uniwersytetu Rolniczego
im Hugona Kołłątaja w Krakowie; prof. dr hab. inż.
Kazimierz Wiech, wykładowca UR w Krakowie; entymolog, przewodniczący rady programowej Starosądeckiego
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UTW; Urszula Nowogórska, ówczesna przewodnicząca
Sejmiku Województwa Małopolskiego; Marek Pławiak,
ówczesny starosta nowosądecki; Jacek Lelek,
burmistrz Starego Sącza; Kazimierz Gizicki, wiceburmistrz Starego Sącza; Ewa Zielińska, ówczesna przewodnicząca Rady
Miejskiej; Wojciech Knapik, dyrektor
Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu; dr Beata Lisowska, z-ca dyrektora Instytutu Pedagogicznego PWSZ w
Nowym Sączu, dr nauk o zdrowiu Dorota Ogonowska, wykładowca w Instytucie
Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu; dr Monika
Madej-Cetnarowska, dyrektor Instytutu Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu oraz Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. (red)

FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Skromną z racji pandemii uroczystość pięciolecia działalności zaszczycili swoją obecnością posłanka
Urszula Nowogórska, Radna Województwa Małopolskiego i dyrektorka
Małopolskiego Oddziału PFRON Marta Mordarska oraz burmistrz Jacek Lelek. Gratulacje odbierali Anna
Majda prezeska Fundacji Rozwoju
Sądecczyzny i Włodzimierz Pustułka, przewodniczący Rady Słuchaczy
UTW.
Słuchaczami UTW są osoby w wie-

Tarcza górska w praktyce

FOT.ANDRZEJ RAMS

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Gmina Stary Sącz otrzymała już rządowe wsparcie w wysokości 8 mln zł w ramach tzw. górskiej tarczy. To maksymalne dofinansowanie, jakie samorząd mógł uzyskać z tego komponentu Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Na co przeznaczymy pieniądze?

– To ogromny zastrzyk dla inwestycji, które mogą być z tego
rozdania realizowane, a są to
inwestycje, które w pierwszym
rzędzie będą służyć podniesieniu atrakcyjności turystycznej
naszej gminy – mówi zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. – Pieniądze przeznaczymy
na poprawienie i rozbudowę
infrastruktury wokół najważniejszych naszych atrakcji.
Mam tu na myśli między innymi budowę parkingu przy Parku Wodnym „Stawy” i Bobrowisku,
doprowadzenie do kompleksu kąpielowego infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, budowę parkingu na Woli Kroguleckiej dla odwiedzających punkt widokowy.
Dzięki tym pieniądzom turyści i mieszkańcy, szczególnie
młode pokolenie, doczekają się pumptracku, skateparku
i miejsca rekreacji, które gmina wybuduje nad Dunajcem
w okolicy ulicy Podegrodzkiej. Pieniądze będą przeznaczone również na poprawę komunikacji w centrum miasta
m.in. budowę mostku na rzece Moszczeniczanka czy kładki na ul. Jana Pawła II łączącej nowy dworzec z rynkiem.
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Lista inwestycji:
• Budowa ciągów pieszo-spacerowych prowadzących
z miejsc parkingowych do centrum miasta – poprawa
dostępności do atrakcji turystycznych;
• Budowa mostku na rzece Moszczeniczanka – poprawa
dostępności do atrakcji turystycznych;
• Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla Parku
Wodnego „Stawy” i pobliskiego centrum rekreacyjnego
– rozbudowa infrastruktury komunalnej niezbędnej do
świadczenia i rozwoju usług turystycznych;
• Budowa drogi w centrum rekreacyjnym Park Wodny
„Stawy” – budowa infrastruktury komunalnej niezbędnej do rozwoju usług turystycznych;
• Budowa parkingu do obsługi ruchu turystycznego przy
Parku Wodnym „Stawy”;
• Budowa parkingu do obsługi ruchu turystycznego na
Woli Kroguleckiej;
• Budowa punktu widokowego w Przysietnicy
• Rozbudowa przystani rowerowej w Barcicach;
• Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego w Moszczenicy - budowa ogólnodostępnego kompleksu
sportowo-rekreacyjnego;
• Budowa centrum rekreacji w Starym Sączu - pumptrack, street workout, ścieżki spacerowe, miejsca odpoczynku, zieleń;
• Budowa ścieżki rowerowej na os. Lipie wraz z budową
parkingu dla turystów;
• Budowa Punktu Obsługi Rowerzysty – Gołkowice. (red)
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Sądecczyzna – jeden organizm

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Gdziekolwiek mieszkamy, czy to w Starym Sączu, Podegrodziu, Nawojowej czy Nowym Sączu, jesteśmy mobilni.
Pracujemy w różnych miejscach, uczymy się w różnych szkołach, korzystamy z opieki zdrowotnej niekoniecznie
w miejscach zamieszkania, wypoczywamy w rozmaitych zakątkach Sądecczyzny, ale oddychamy tym samym,
czasem niestety niezbyt czystym powietrzem, korzystamy z tej samej komunikacji i dróg, mamy ten sam problem
z drogimi odpadami.

To wystarczający powód, by powołanie Sądeckiego
Obszaru Funkcjonalnego, czyli stowarzyszenia samorządów Sądecczyzny stało się faktem. Utworzono je po to,
by rozwiązywać przy dużym wsparciu zewnętrznych pieniędzy ponadgminne problemy, a często na własnej skórze przekonujemy się, jak wiele obszarów problemowych
tzw. aglomeracji sądeckiej wymaga interwencji: komunikacja, służba zdrowia, ochrona powietrza, gospodarka
odpadami, polityka senioralna, wsparcie dla niepełnosprawnych czy edukacja.
Zacznijmy jednak od początku. Pod koniec stycznia
grupa samorządowców w składzie: burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, wójt Łącka Jan Dziedzina, wójt
Podegrodzia Stanisław Banach, wójt Korzennej Leszek
Skowron i wójt Nawojowej Stanisław Kiełbasa, wyszła
z inicjatywą założenia samorządowego stowarzyszenia.
Wiadomo było, że stawką są duże pieniądze zewnętrzne. Przygotowano również projekt statutu mającego powstać stowarzyszenia. Samorządowcy podkreślali, że
grupa inicjatywna nie uzurpuje sobie prawa do pierwszeństwa w organizacji. Drzwi stowarzyszenia stoją dla
10 styczeń – kwiecień 2021
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wszystkich samorządów otworem; naturalnym jego liderem jest Nowy Sącz jako centrum obszaru funkcjonalnego, ale w związku wszystkie gminy miałyby równe prawa.
Czasu nie było zbyt wiele. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął już Strategię Rozwoju Województwa
„Małopolska 2030”. To dokument programujący rozwój
naszego regionu w ciągu najbliższej dekady. Istotnym
elementem uchwalonej strategii jest terytorialne podejście do programowania rozwoju, oparte między innymi
na Miejskich Obszarach Funkcjonalnych (MOF) wokół
głównych ośrodków Małopolski. Wśród proponowanych
optymalnych MOF wskazano Nowy Sącz wraz z przyległymi gminami. Gminy z tych obszarów, o ile podejmą oddolną inicjatywę i sformalizują swoją współpracę, będą
mogły liczyć na szczególne wsparcie w ramach przygotowywanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2021–2027 (RPO WM 20212027) oraz realizacji przygotowanej strategii rozwoju
ponadlokalnego w formule Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT).
Miasto Nowy Sącz podjęło się wstępnych działań w kie-

Sądecki Obszar
Funkcjonalny

3

Jacka Lelka
– burmistrza Starego Sącza
Dlaczego powołanie stowarzyszenia samorządów było bardzo
istotne?
To szansa na pieniądze z Unii
Europejskiej, szczególnie na zadania, których rozwiązanie przekracza możliwości pojedynczego
samorządu. Niektóre problemy
przekraczają granice pojedynczych gmin – ochrona powietrza,
gospodarka śmieciowa, komunikacja – razem będziemy skuteczniejsi. Cieszę się, że doszliśmy do
porozumienia co do formalnych
ram współpracy. List intencyjny
w sprawie utworzenia porozumienia podpisali włodarze wszystkich
gmin powiatu nowosądeckiego
i miasta Nowego Sącza. To duży
wspólny sukces.

FOT.ANDRZEJ RAMS

runku określenia tematyki współpracy międzygminnej, ale proces ten wydawał się jeszcze na początku roku
tkwić w martwym punkcie. Realnym
stawało się w tej sytuacji zagrożenie,
że na etapie zbliżających się negocjacji kształtu RPO WM 2021–2027
gminy nie będą gotowe, ani instytucjonalnie, ani programowo, do zadbania o właściwe ujęcie interesów
gmin aglomeracji sądeckiej w tym
podstawowym dla polityki rozwoju
naszego obszaru dokumencie.
– Mamy nadzieję, że w niedługim
okresie będziemy mogli wspólnie
z prezydentem Nowego Sącza oraz
z włodarzami pozostałych gmin zainteresowanych współpracą w ramach
stowarzyszenia dopracować ten projekt, ukonstytuować stowarzyszenie
i rozpocząć, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, przygotowywanie strategii Aglomeracja Sądecka
2030 – podsumowywał wówczas Leszek Skowron, wójt Gminy Korzenna.
Tak też się stało. Niedługo potem
w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu spotkali się burmistrzowie i wójtowie 10 sądeckich samorządów,
by w większym gronie kontynuować
rozmowy na temat powstania międzygminnego stowarzyszenia Aglomeracja Sądecka. Samorządowcy
przygotowali i podpisali ponadto pismo do Witolda Kozłowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego
informujące o inicjatywie 10 gmin
Ziemi Sądeckiej. W spotkaniu udział
wzięli: Marta Słaby, wójt Łabowej;
zastępca wójta gminy Gródka nad
Dunajcem, Edyta Brongiel; Leszek
Skowron, wójt Korzennej; Jan Dziedzina, wójt Łącka; Stanisław Kiełbasa, wójt Nawojowej; Stanisław
Banach, wójt Podegrodzia; Dariusz
Chorużyk, burmistrz Piwnicznej-Zdroju; Jan Kotarba, wójt Gminy Rytro; Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza
i Kazimierz Gizicki, zastępca burmistrza Starego Sącza oraz Sławomir
Rybarski zastępca wójta Łabowej.
Gminę Łososina Dolna reprezentował pełnomocnik wójta Andrzeja Romanka Józef Szkarłat.
Nieco później w starosądeckim Sokole na nieoficjalnych rozmowach
spotkali się już wszyscy włodarze
gmin Sądecczyzny, również prezydent Nowego Sącza, Ludomir Handzel. Porozumienie w sprawie utworzenia stowarzyszenia samorządów
pod nazwą Sądecki Obszar Funkcjonalny podpisano w Muszynie 10
marca br. (RKA)

Obecność Nowego Sącza była kluczowa w tym projekcie?
Oczywiście. Nowy Sącz to naturalne centrum Sądecczyzny, stolica subregionu, ośrodek funkcjonalny. Dlatego tak nam zależało, by włączyć do rozmów prezydenta Nowego Sącza. Ale i Nowy Sącz bez okolicznych gmin nie
byłby tym samym miastem, jesteśmy jego paliwem. Spieraliśmy się więc
o kształt tego stowarzyszenia, ale koniec końców był to spór konstruktywny. Zależało nam, by każda gmina w stowarzyszeniu miała mocny głos, była
traktowana podmiotowo i po partnersku, ale oczywistą była równocześnie
wiodąca rola Nowego Sącza. Dlatego rozmowy były trudne. To, jak będzie
wyglądał rozwój Sądecczyzny w najbliższych latach i ile pieniędzy trafi do
samorządów, zależy od tego, czy i jak gospodarze sądeckich gmin będą
przygotowani na inwestycje współfinansowane ze środków unijnych. Warunkiem jest współpraca dużego miasta z okolicznymi gminami i utworzenie
formalnej wspólnoty.
O konieczności powołania takiego stowarzyszenia była mowa już w roku
2020, ale sprawy utknęły w martwym punkcie. Czy przyjęcie przez Sejmik
Województwa Małopolskiego Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” była takim katalizatorem do podjęcia działań?
Między innymi. Zapisano tam możliwość korzystania z narzędzia finansowego, wskazywanego zresztą również w dokumentach krajowych, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. ZIT to w największym skrócie duże
pieniądze na kluczowe projekty ponadgminne. Żeby z tego skorzystać, gminy
musiały przyjąć wspólną formę prawną, na przykład stowarzyszenie i same
je założyć. Ministerstwo ani marszałek za nas nie mogli tego zrobić. Dlatego
zaczęliśmy działać, początkowo w małej grupie gmin i pod koniec stycznia
na konferencji prasowej zaprosiliśmy do współpracy wszystkie samorządy
Sądecczyzny. Rozmowy trwały, ale finalnie udało się dojść do kompromisu
i 10 marca w Muszynie wszystkie gminy powiatu nowosądeckiego wraz z Nowym Sączem opowiedziały się za utworzeniem wspólnoty pod nazwą „Sądecki Obszar Funkcjonalny” i podpisały stosowne porozumienie. (RKA)
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Ekonomia i pieniądze

Nowe świadczenie OPSu –
mieszkanie chronione
FOT. ARCHIWUM OPS

22 stycznia 2021 r. pierwszy mieszkaniec został wprowadzony do prowadzonego
przez OPS mieszkania chronionego „Nowa Nadzieja”.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające
do prowadzenia samodzielnego życia lub
wspomagającą te osoby w codziennym
funkcjonowaniu. (red)

5 lat programu
„Rodzina 500+”
„Rodzina 500+ ” to program, który już od 5 lat realnie odmienia życie rodzin, pozwala inwestować
w przyszłość dzieci, ich zainteresowania i edukację, daje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Realizowany jest w Polsce od 1 kwietnia 2016
jako państwowy program z zakresu polityki społecznej. Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500
plus obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia
bez względu na dochód rodziny. Prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione
od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego
rodzica w przypadku wniosków składanych przez
rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Od uruchomienia programu wypłacono już ponad
141 mld zł, a świadczeniem wychowawczym objętych
jest 6,6 mln dzieci. 500 zł miesięcznie to 6 tys. zł rocznie i nawet 108 tys. zł od narodzin dziecka do uzyskania pełnoletności.
Wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres
świadczeniowy można składać online od 1 lutego
br., z kolei nabór drogą tradycyjną rusza od 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca (bez straty w wypłatach)
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu.
Wnioski elektronicznie można składać poprzez:
• bankowość elektroniczną,
• portal Emp@tia,
• PUE ZUS.
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Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny
okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie
oraz wypłatę świadczenia za czerwiec najpóźniej do
30 czerwca tego roku.
Ponadto informujemy, że przyznanie świadczenia
wychowawczego nie wymaga wydawania i doręczania
decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma informację o przyznaniu
świadczenia na adres e-mail. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, informację taką będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji
nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego. Natomiast odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia
w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, będą następowały w formie decyzji administracyjnej. (red)

Projekt kanalizacyjny niemal na półmetku
Ostatnio wiele mówi się o ośmiu milionach złotych, które zasilą konto gminy z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych, tymczasem w tym momencie gmina jest już niemal na półmetku realizacji największego pod względem finansowym projektu, wartego 70 milionów złotych, a związanego z rozbudową sieci kanalizacyjnej.

A to ciekawe...

Dlaczego warto i trzeba podłączać do
sieci kanalizacyjnej?
Powodów jest kilka, a najważniejsze z nich to czyste
środowisko, zdrowie, dotacje do przyłączy, prawny obowiązek, a w razie braku podłączenia możliwe sankcje.
Przepisy Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych określone zostały w szczególności
w dyrektywie 91/271/EWG oraz uporządkowane w Ramowej Dyrektywie
Wodnej 2000/60/W. Głównym celem
przyjęcia dyrektywy 91/271/EWG było
ograniczenie zrzutów do środowiska
wodnego niedostatecznie oczyszczanych ścieków, co w konsekwencji powinno
zapewnić jego właściwą ochronę. Dyrektywa
ta wprowadza pojęcie „aglomeracji” jako podstawowej jednostki obszaru, na której prowadzone jest gospodarowanie ściekami komunalnymi. Gmina Stary Sącz
należy do obszaru aglomeracji Nowy Sącz o równoważnej
liczbie mieszkańców 180 000, w której istnieje obowiązek
ujęcia w system kanalizacyjny ścieków sanitarnych i odprowadzenia ich do oczyszczalni. Obszar ten musi być skanalizowany co najmniej w 98%.
Nieruchomości zlokalizowane w obszarze aglomeracji
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•
•

Kanalizacja sanitarna i wodociąg Moszczenica Wyżna (zaprojektuj i wybuduj) – w trakcie opracowywania projektu;
Instalacja fotowoltaiczna zamontowana na budynku
klubowym Sokoła. (RKA)

i mające techniczne możliwości muszą być podłączone do
kanalizacji sanitarnej. Niespełnienie powyższego obowiązku, wynikającego z ww. dyrektyw oraz z art. 5 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) będzie
skutkować wydaniem decyzji nakazującej podłączenie do
kanalizacji, a przy dalszej opieszałości wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
Właściciele nieruchomości zlokalizowanych w obszarze aglomeracji i wyposażonych w przydomowe
oczyszczalnie ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu
wód opadowych lub roztopowych do wód lub
do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311) mają
obowiązek monitorowania jakości ścieków oczyszczonych, wprowadzanych do wód lub do ziemi. Wiąże się
to z koniecznością przeprowadzania analiz ścieków po
oczyszczeniu przez akredytowane laboratoria z częstotliwością nie mniejsza niż 24 próbki w okresie roku. Posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków zwalnia z obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
tylko w przypadku, kiedy spełnia ona wymagania określone w ww. przepisach. (red)

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Jak wyglądają etapy inwestycji? – Zakończyliśmy już
prace w rejonie ulic Piłsudskiego i Partyzantów, a w tym
momencie trwa budowa kanalizacji w Mostkach i Moszczenicy Niżnej – mówi burmistrz Jacek Lelek. – Liczmy, że
wykonawca upora się z projektem i ruszy z pracami w Gołkowicach Dolnych i Moszczenicy Wyżnej, gdzie oprócz kanalizacji będzie budowana też sieć wodociągowa.
Stan prac:
• Kanalizacja sanitarna Południe – zakończone;
• Kanalizacja sanitarna Bazielicha – zakończone;
• Kanalizacja sanitarna Węgierska – zakończone;
• Komponent fotowoltaika – zakończone;
• Kanalizacja sanitarna Zachód – zakończone;
• Kanalizacja sanitarna i wodociąg Mostki – w trakcie
budowy - konieczność przeprojektowania ze względu
na duże ilości wody w wykopie - być może spowoduje
to konieczność zmiany terminu realizacji;
• Kanalizacja sanitarna Moszczenica Niżna – w trakcie
budowy, termin zakończenia: 31.10.2021
• Kanalizacja sanitarna Gołkowice Dolne (zaprojektuj
i wybuduj) – w trakcie opracowywania projektu;
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FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI

Ponad 400 tys. zł z Ministerstwa Kultury

- W priorytecie „Infrastruktura domów kultury” starosądecki wniosek
zajął 9. miejsce na 960 złożonych
wniosków (dofinansowanie otrzymało 60 projektów) i 6. miejsce
pod względem wysokości przyznanej dotacji. Z priorytetu „Infrastruktura domów kultury” dotacja wynosi
255 000 zł, co starczy na bardzo
dobry i nowoczesny system nagłośnienia, tzw. liniowy – podkreśla
Wojciech Knapik, dyrektor starosądeckiego CKiS. – 47 000 zł dotacji
dostaniemy z priorytetu „Edukacja
kulturalna” na zajęcia w nowej siedzibie przy Rynku 5, a 109 560 zł na
organizację międzynarodowego konkursu i wystawy w galerii IMO (w budowie) na przełomie 2021 i 2022 r.
Wszystkie trzy wnioski ocenione zostały bardzo wysoko.
W priorytecie „Edukacja kulturalna” wniosek CKiS zajął 140. pozycję
na 1660 złożonych wniosków (dofi-

A to ciekawe...

Fotografujemy najpopularniejsze
punkty widokowe w gminie
Towarzystwo Miłośników Starego Sącza i Zespół
Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zapraszają do udziału w piątej edycji Konkursu
Fotograficznego „Stary Sącz – kreatywnie”, tym razem pod hasłem „Punkty widokowe wraz z ich walorami na terenie gminy Stary Sącz”.
Organizatorzy konkursu cieszącego się uznaniem
mieszkańców gminy i nie tylko w tym roku zachęcają
do fotografowania najpopularniejszych punktów widokowych na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz, a jednocześnie stanowiących jedne z większych atrakcji
turystycznych Popradzkiego Parku Krajobrazowego
obiektów: Platformy Widokowej Ślimak w Woli Krogu-
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nansowanie otrzymało 160 projektów) i jest to 75. miejsce pod względem wysokości przyznanej dotacji.
Projekt będzie realizowany w formie
warsztatów w nowym budynku przy
Rynek 5.
Trzeci projekt otrzymał dofinasowanie z priorytetu „Sztuki wizualne” i w tym wypadku możemy mówić
o prawdziwej sensacji bowiem niemal nie zdarza się, żeby po dofinasowanie sięgnęła zupełnie nowa i nieznana instytucja kultury. Tymczasem
Galeria IMO mimo, że jeszcze nie oddana do użytku już może komfortowo planować swoje ambitne zamierzenia na 2022 rok dysponując
poważną dotacją z Ministerstwa.
Projekt znalazł się na 23. miejscu
w elitarnym gronie projektów, które
uzyskały finansowanie. A pod względem wielkości przyznanej dotacji
projekt plasuje się na 9-tym miejscu
w Polsce. (WW)

leckiej, Enklawy Bobrowisko oraz Ścieżki w Koronie
Drzew w Starym Sączu.
Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Muzeum Regionalne im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu
ul. Rynek 6, 33-340 Stary Sącz, z dopiskiem „konkurs
fotograficzny” od 1 do 30 września 2021 roku.
Laureatom konkursu zostaną przyznanie nagrody
pieniężne. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną
opublikowane w formie kalendarza na rok 2022. Konkurs jest dofinansowany z budżetu powiatu nowosądeckiego. (red)
FOT. JANUSZ WAŃCZYK

Centrum Kultury i Sztuki im.
Ady Sari w Starym Sączu otrzymało w tym roku z Ministerstwa
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dofinansowanie aż
na trzy zadania: „Zakup nowoczesnego sprzętu nagłośnieniowego, oświetlenia i urządzeń do
streamingu”, na projekt „Podwórze 2.0 – projektuj doświadczenia”, czyli na zajęcia w nowej siedzibie CKiS przy Rynku 5 oraz na
Biennale Sztuki „Via Carpatia
2021” – salon, przestrzeń dialogu
i współpracy świata sztuki „Nowej
Europy”. Tym samym CKiS pobiło swój wcześniejszy rekord uzyskanych dofinansowań z MKDNiS.
Sukces tym większy, że w tym roku
do dyspozycji Centrum Kultury jest
także dofinansowanie w kwocie
187 250 zł na tegoroczny, 43. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej
uzyskane jeszcze w 2020 roku!

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
jednorodzinnej.
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odpowiednio
opisane
etykiety.
- zużyte opony,bioodpady
poniedziałek
11
8Biro Obsługi
8
6*,19
10,24
7,21
5,19
2,16,30
13,27
11,25
22
20
*za
05.04
pojemniki na
zużyte baterie.
marketing
@pukempol.pl
gmina@starysacz.um.gov.pl
Klienta
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
Terminy płatności:
18
- tekstylia
popiół zi odzież,
palenisk indywidualnych
czwartek
14
11tel. kontaktowy:
11
8 531 45 02- marca 2021
- r.
14
22*
9
*za 11.11
I KWARTAŁ
do 31
bioodpady,
DaneHarmonogram
kontaktowe:
odpady
wielkogabarytowe,
zużyty
sprzęt
II KWARTAŁ
dor. 30
2021 r.r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
odbioru
odpadów
komunalnych
z
terenu
gminy
Stary
Sącz
w
okresie
od
01.01.2021
doczerwca
31.12.2021
- odpady niekwalifikujące się do odpadów
medycznych powstałe
w gospodarstwach
domowych
w wyniku
poniedziałek
28
Odbiór
odpadów
zmieszanych
Odbiór odpadów segregowanych,
Deklaracje, opłaty oraz wnioski o odbiór odpadów elektryczny
i elektroniczny
jednorodzinnej.
przyjmowania
produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we III KWARTAŁ do 30 września 2021 r.
IV KWARTAŁ do 30 listopada
2021 r. i rozbiórkowych
i bioodpadów
wielkogabarytowych
i popiołów
budowlanych
krwi,
w tym zużyte
igły i strzykawki.
Przy
składowisku
PIASKI
w Starym Sączu działa PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW
Łazy Biegonickie,
Myślec
Płatności
za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać:
KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny 7:00-15:00 (Pn-Pt), gdzie można dostarczyć we własnym zakresie:
1.
na
indywidualny
numer
konta
otrzymany
odrębnym
kontaktowy
do
pracownika
PSZOK-u:
781 793
Ważne!
Worki/lipiec
pojemniki
z odpadami
należy
wystawić
nieruchomość,
przy drodze
Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
EMPOL
Sp.712
z wielomateriałowe,
o.o.
Urząd
Miejski
w
Starym
Sączu przedpismem
-Tel.
papier
i tektury,
metale,
tworzywa
sztuczne,
opakowania
SUEZ
Południekwiecień
Sp. z o.o. maj
Rodzaj
odpadów
Dzień
tyg.
styczeń
luty
marzec
czerwiec
sierpień
wrzesień
październik
listopadlub grudzień
UWAGA
- szkło,
dniu odbioru
Os.
Rzeka 133, 34451 Tylmanowa
ul. wBatorego
25 odpadów.
ul. Kosiarzy 5A 30 – 731 Kraków dojazdowej do godz. 7:00
Ośrodkach
Zdrowia
w Starym wSączu,
Barcicach
i lakiery,
Gołkowicach
Górnych
umieszczone
są pojemniki
zmieszane
wtorekfarby,
5 środki2Oddział
16
13,27
11,25
8,22
6,20
3,17,31
14,28
12,26
23
21
-Wprzeterminowane
leki i chemikalia,
szczególności
ochrony
roślin,
2.
na
konto:
Bank
Spółdzielczy
w
Starym
Sączu
Biro
Obsługi Klienta
33-340
Stary
Sącz
w Nowym Sączu
przeterminowane
-nazużyte
baterie i akumulatory,
sprzęt elektryczny i elektroniczny,
28 8816 0001 2001z tel.
0000
0013 0052
- z dopiskiem
"Opłata
śmieciowa
+ Miejsce
Na worki/pojemniki
odpadami
segregowanymi,
bioodpadami
oraz zmieszanymi
tel.
kontaktowy:
18leki.
26 250 zużyty
95
kontaktowy:
20
lub
19 449
Jana16Pawła
37
plastik
16ul.gminy
20 umieszczone
18 są
15
20
17
2118 449 77 19
1677 21
21
siedzibie
Urzędu
Miejskiegoszkło
oraz szkółwtorek
podstawowych19na terenie
Stary II
Sącz
-Wmeble
i metal
inne
odpadypapier
wielkogabarytowe,
wytwarzania
odpadów"
(np. „Opłata
naklejamy
odpowiednio
opisane
etykiety. Śmieciowa – Mostki 400”)
marketing
@pukempol.pl
gmina@starysacz.um.gov.pl
Biro
Obsługi
Klienta
na zużyte
baterie.
-pojemniki
zużyte opony,
bioodpady
środa
13
10tel. kontaktowy:
10
14,28
12,26
9,23
7,21
4,18
1,15,29
13,27
24
15
18 531 45 02
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
Terminy płatności:
- tekstylia
popiół zi odzież,
palenisk indywidualnych
piątek
22*
19
19
16
22*
19
17
I KWARTAŁ do 31 marca 2021 r.
- bioodpady,
Harmonogram
odbioru
odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od
01.01.2021dor.30
doczerwca
31.12.2021
r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
odpady
wielkogabarytowe,
zużyty
II KWARTAŁ
2021 r. Dane
kontaktowe:
wtorek
27
- odpady
niekwalifikujące
się
do
odpadów
medycznych
powstałe
w
gospodarstwach
domowych
w
wyniku
jednorodzinnej.
sprzęt elektryczny i elektroniczny
2021 r.
przyjmowania
produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzeniaOdbiór
monitoringu
poziomu segregowanych,
substancji we III KWARTAŁ do 30 wrześniaDeklaracje,
Odbiór
odpadów
zmieszanych
odpadów
opłaty oraz wnioski o odbiór odpadów
Przy
składowisku
PIASKI
w
Starym
Sączu
działa
PUNKT
SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI
ODPADÓW
Moszczenica
Niżna,
Moszczenica
Wyżna
IV
KWARTAŁ
do
30
listopada
2021
r.
krwi, w tym zużyte igły i strzykawki.
Płatności za odbiór odpadów komunalnych
należyi rozbiórkowych
dokonywać:
i bioodpadów
wielkogabarytowych
i popiołów
budowlanych
KOMUNALNYCH
(PSZOK), czynny 7:00-15:00 (Pn-Pt), gdzie można dostarczyć
we własnym zakresie:
Rodzajmetale,
odpadów
tyg.
styczeń
luty
marzec kwiecień
maj
lipiec numer
sierpień
listopad
UWAGA
1. czerwiec
na indywidualny
konta wrzesień
otrzymanypaździernik
odrębnym pismem
lub grudzień
-Tel.
papier
i tektury,
tworzywaPSZOK-u:
sztuczne,Dzień
opakowania
kontaktowy
do pracownika
781 793 712wielomateriałowe,
Ważne! Worki/ pojemniki z odpadami należy wystawić przed nieruchomość, przy drodze
- szkło,
Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych EMPOL
Urząd
Miejski
w Starym
Sp.
zmieszane
wtorekSp. z o.o. 12
dojazdowej
godz. 7:00 10,24
w dniu
odbioru
9SUEZ Południe
9
6,20z o.o. 4,18
1,15,29 do 13,27
7,21odpadów.
5,19 Sączu 16
14
-Wprzeterminowane
leki i Tylmanowa
chemikalia,
szczególności
farby,
środki ul.
ochrony
roślin,
Starym Sączu
Os.
Rzeka 133,Zdrowia
34451
ul.wBatorego
25
Ośrodkach
w Starym wSączu,
Barcicach
i lakiery,
Gołkowicach
Górnych
umieszczone
są Kraków
pojemniki 2. na konto: Bank Spółdzielczy
Kosiarzy
5A 30 – 731
-naplastik,
zużyte
baterie
i akumulatory,
zużyty
metal
papier
szkłosprzęt elektryczny
wtorek i elektroniczny,
12
9Oddział9w Nowym13Sączu
11
8 8816 0001132001z 0000
100013
14
9 oraz zmieszanymi
28
0052
- z dopiskiem
"Opłata śmieciowa
+14
Miejsce
przeterminowane
leki.
Biro
Obsługi
Klienta
33-340
Stary
Sącz 12
Na
worki/pojemniki
odpadami
segregowanymi,
bioodpadami
-Wmeble
i inneUrzędu
odpady wielkogabarytowe,
wytwarzania odpadów"
(np. „Opłata
Śmieciowa
Mostki
400”)
siedzibie
Miejskiego
podstawowych na terenieul.gminy
Stary II
Sącz
są
tel.
kontaktowy:
18 26
250 95 oraz szkół
kontaktowy:
184,18
449–77
20 lub
21
Pawła
37 umieszczone
opisane
bioodpady
poniedziałek
25
22 Jana22
12,26
10,24 naklejamy
14,28 odpowiednio
12,26
9,23 tel.etykiety.
6,20
1519 449 7727
-pojemniki
zużyte opony,
na
zużyte
baterie.
marketing
@pukempol.pl
gmina@starysacz.um.gov.pl
Biro Obsługi Klienta
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
Terminy
popiół z palenisk indywidualnych
piątek
15 z terenu
12tel. kontaktowy:
12 Stary 18
9 531w-45
- płatności:
- 31.12.2021
8 zamieszkałych
12
10
odbioru odpadów
komunalnych
gminy
Sącz
okresie
od
01.01.2021
r. do
r. dla -nieruchomości
w zabudowie
02
- tekstyliaHarmonogram
i odzież,
I KWARTAŁ do 31 marca 2021 r.
odpady
wielkogabarytowe,
zużyty
Dane
kontaktowe:
- bioodpady,
jednorodzinnej.
wtorek
29
-30 czerwca- 2021 r. II
KWARTAŁ
do
i elektroniczny
- sprzęt
odpadyelektryczny
niekwalifikujące
się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach
domowych
w wyniku
Odbiór
odpadów
zmieszanych
Odbiór odpadów
segregowanych,
Deklaracje, opłaty oraz wnioski o odbiór odpadów
przyjmowania
produktów
leczniczych
wSączu
formiedziała
iniekcji
i prowadzenia
monitoringuZBIÓRKI
poziomu substancji
we III KWARTAŁ do 30 września 2021 r.
Przy
składowisku
PIASKI
w
Starym
PUNKT
SELEKTYWNEJ
ODPADÓW
i bioodpadów
wielkogabarytowychPrzysietnica
i popiołów
budowlanych
rozbiórkowych
IV KWARTAŁ
do 30
listopada
2021
r.
Płatności
za odbiór
odpadów
komunalnych
należyidokonywać:
krwi, w tym zużyte(PSZOK),
igły i strzykawki.
KOMUNALNYCH
czynny 7:00-15:00 (Pn-Pt), gdzie można dostarczyć we własnym zakresie:
1. czerwiec
na indywidualny
konta wrzesień
otrzymany październik
odrębnym pismem
lub Grudzień
- papier i tektury,
tworzywa sztuczne,Dzień
opakowania
Rodzajmetale,
odpadów
tyg. wielomateriałowe,
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
lipiec numer
sierpień
listopad
UWAGA
Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
EMPOL
Sp.
z
o.o.
Urząd
Miejski
w
Starym
Sączunieruchomość, przy drodze
Tel.
kontaktowy do pracownika PSZOK-u: 781 793 712
Ważne! Worki/ pojemniki z odpadami należy wystawić przed
SUEZ Południe Sp. z o.o.
- szkło,
zmieszane
piątek
Os.
Rzeka
133,
34451
Tylmanowa
ul.
Batorego
25
8
5
5
16,30
14,28
11,25
9,23
6,20
3,17
1,15,29
26
24
dojazdowej
do Bank
godz. Spółdzielczy
7:00 w dniu odbioru
- przeterminowane leki i chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ul.
ochrony
roślin,
Kosiarzy
5A 30 – 731 Kraków 2.
na konto:
w Starymodpadów.
Sączu
W
Ośrodkach
Zdrowia
w Starym
Barcicach i ielektroniczny,
Gołkowicach Oddział
Górnychwumieszczone
są pojemniki
Biro
Obsługi
33-340
Stary
Sącz
- zużyte
baterieKlienta
i akumulatory,
zużyty Sączu,
sprzęt elektryczny
Nowym19Sączu
28
8816 0001192001 0000160013
005220
- z dopiskiem
"Opłata śmieciowa
+20Miejsce
plastik,
metal
papier
szkło
poniedziałek
18
15
15
24
21
18
22
na
przeterminowane
- meble
i inne odpady
wielkogabarytowe,
tel.
kontaktowy:
18leki.
26 250 95
tel.„Opłata
kontaktowy:
18 bioodpadami
449–77
20 lub400”)
19 449
77 21
Na worki/pojemniki
z odpadami
segregowanymi,
oraz
zmieszanymi
ul. Jana Pawła II 37
wytwarzania odpadów"
(np.
Śmieciowa
Mostki
W
siedzibie
Urzędu
Miejskiego oraz szkół
podstawowych 4na terenie
gminy1Stary Sącz
umieszczone
- zużyte
opony,
marketing
@pukempol.pl
bioodpady
poniedziałek
opisane
etykiety.
1Biro
6*,19
17,31są naklejamy
14,28 odpowiednio
12,26
9,23 gmina@starysacz.um.gov.pl
6,20
4,18
15
6
*za 05.04
Obsługi
Klienta
pojemniki
na zużyte baterie.
- odpady budowlane
i rozbiórkowe,
Terminy płatności:
18
popiół iz odzież,
palenisk indywidualnych
czwartek
21
18tel. kontaktowy:
18
15 531 45 0221
18
16
- tekstylia
I KWARTAŁ do 31 marca 2021 r.
bioodpady,
odpady kontaktowe:
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
Dane
II KWARTAŁ
do26
30 czerwca- 2021 r. poniedziałek
- odpady
niekwalifikujące
się
do
odpadów
medycznych
powstałe
w
gospodarstwach
domowych
w
wyniku
elektryczny i elektroniczny
r.
Odbiór
odpadów
zmieszanych
odpadów
Deklaracje,
opłaty oraz wnioski o odbiór odpadów
przyjmowania
produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzeniaOdbiór
monitoringu
poziomu segregowanych,
substancji we III KWARTAŁ do 30 września 2021
Przy
składowisku
PIASKI
w Starym Sączu działa PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW IV KWARTAŁ do 30 listopada 2021 r.
krwi,
w
tym
zużyte
igły
i
strzykawki.
i bioodpadów
wielkogabarytowych i popiołów
budowlanych
rozbiórkowych
Płatności za odbiór odpadów komunalnych
należyidokonywać:
KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny 7:00-15:00 (Pn-Pt), gdzie można dostarczyć we własnym zakresie:
1. na indywidualny numer konta otrzymany odrębnym pismem lub
-Tel.
papier
i tektury, metale,
tworzywaPSZOK-u:
sztuczne, opakowania
wielomateriałowe,
kontaktowy
do
pracownika
781 793
712
Ważne! Worki/ pojemniki z odpadami
należy wystawić
przed
Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
EMPOL
Sp.
z
o.o.
Urząd
Miejski
w
Starym
Sączunieruchomość, przy drodze
SUEZ Południe Sp. z o.o.
- szkło,
styczeń – kwiecień 2021
dojazdowej do godz. 7:00 w dniu
Os.
Rzeka 133, 34451
ul.odbioru
Batoregoodpadów.
25
-Wprzeterminowane
leki i Tylmanowa
chemikalia,
szczególności
farby,
środki ul.
ochrony
roślin,
Kosiarzy
5A 30 – 731
Ośrodkach Zdrowia
w Starym wSączu,
Barcicach
i lakiery,
Gołkowicach
Górnych
umieszczone
są Kraków
pojemniki 2. na konto: Bank Spółdzielczy w Starym Sączu
Biro
Obsługi
33-340
Sącz
-na
zużyte
baterieKlienta
i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, Oddział w Nowym Sączu
28 8816 0001 2001 0000 0013
0052Stary
- z dopiskiem
"Opłata śmieciowa + Miejsce
przeterminowane
leki.

KURIER

Na worki/pojemniki z odpadami segregowanymi, bioodpadami oraz zmieszanymi

15

INFORMACJE
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
jednorodzinnej.

Skrudzina

Rodzaj odpadów

Dzień tyg.

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

UWAGA

zmieszane

środa

*7

3

3

7,21

12,26

9,23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

24

8

*za 6.01

wtorek

5

2

2

6

4

1

6

3

7

5

2

7

-

bioodpady

poniedziałek

18

15

15

12,26

10,24

7,21

5,19

2,16,30

13,27

11,25

22

13

popiół z palenisk indywidualnych

piątek

8*

5

5

2

-

-

-

-

-

1

5

3

plastik metal

papier

szkło

odpady
wielkogabarytowe,
zużyty
Harmonogram
odbioru
odpadów
komunalnych
czwartek
sprzęt elektryczny i elektroniczny

*za 01.01

z terenu
gminy
w okresie
od 01.01.2021
r.- do 31.12.2021
r. dla- nieruchomości
zamieszkałych
w- zabudowie
- Stary Sącz
27
jednorodzinnej.

Przy składowisku PIASKI w Starym Sączu działa PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Stary Sącz: Chrobrego, Barycza, Czarnieckiego, Mickiewicza,
Ogrodowa,
Nowa, Partyzantów
Płatności za odbiór
odpadów komunalnych
należy dokonywać:
KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny 7:00-15:00 (Pn-Pt), gdzie można dostarczyć we własnym zakresie:
1. czerwiec
na indywidualny
konta wrzesień
otrzymanypaździernik
odrębnym pismem
lub grudzień
- papier i tektury,
tworzywa sztuczne,Dzień
opakowania
Rodzajmetale,
odpadów
tyg. wielomateriałowe,
styczeń
luty
marzec kwiecień
maj
lipiec numer
sierpień
listopad
UWAGA
- szkło,
zmieszane
piątek farby, lakiery,
- przeterminowane
leki i chemikalia, w szczególności
roślin, 2,16,30
22 środki
19ochrony19
14,28 2. 11,25
9,23 Spółdzielczy
6,20 w Starym
3,17 Sączu1,15,29
12
10
na konto: Bank
- zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
28 8816 0001 2001 0000 0013 0052 - z dopiskiem "Opłata śmieciowa + Miejsce
metalodpadypapier
szkło
środa
27
24
24
28
26
23
28
25
22
27
24
22
- plastik,
meble i inne
wielkogabarytowe,

wytwarzania odpadów" (np. „Opłata Śmieciowa – Mostki 400”)

- zużyte opony,bioodpady
czwartek
21
18
18
15,29
13,27
10,24
8,22
5,19
2,16,30
14,28
18
9
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
Terminy płatności:
- tekstylia
odzież, indywidualnych
popiół zipalenisk
piątek
29
26
26
30
29
26
31
I KWARTAŁ do 31 marca 2021 r.
- bioodpady,
Harmonogram
odbioru
odpadówmedycznych
komunalnych
z terenu
gminy
Stary
Sącz
wwokresie
od
01.01.2021
r.-30
doczerwca
31.12.2021
r. dla nieruchomości
zamieszkałych
w- zabudowie
odpady
wielkogabarytowe,
zużyty
II KWARTAŁ
do
- odpady niekwalifikujące się do odpadów wtorek
powstałe
w -gospodarstwach
domowych
wyniku
312021 r. sprzęt elektryczny i elektroniczny
jednorodzinnej.
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we III KWARTAŁ do 30 września 2021 r.
IV
KWARTAŁ
do
30
listopada
2021
r.
Przy
składowisku
w Starym Sączu działa
PUNKT
SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI
ODPADÓW
krwi,
w tym zużytePIASKI
igły i strzykawki.
Stary Sącz: Daszyńskiego, Plac św. Kingi, PodPłatności
Ogrodami,
Jana
Pawła
II, Cyganowice
za odbiór
odpadów
komunalnych
należy dokonywać:
KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny 7:00-15:00 (Pn-Pt), gdzie można dostarczyć we własnym zakresie:
1.Ważne!
na indywidualny
numer
konta wrzesień
otrzymany
odrębnym
pismem
lub grudzień
-Tel.
papier
i tektury,
tworzywaPSZOK-u:
sztuczne,Dzień
opakowania
kontaktowy
do
pracownika
781 793
Worki/lipiec
pojemniki
z odpadami
należy wystawić
przed
nieruchomość,
przy drodze
Rodzajmetale,
odpadów
tyg.712wielomateriałowe,
styczeń
luty
marzec kwiecień
maj
czerwiec
sierpień
październik
listopad
UWAGA
- szkło,
dojazdowej do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów.
-Wprzeterminowane
leki i chemikalia,
szczególności
roślin,
na konto: Bank
Ośrodkachzmieszane
Zdrowia
w Starym wSączu,
Barcicach
i lakiery,
Gołkowicach
Górnych
umieszczone
środa farby,
20 środki
17ochrony
17
14,28 są pojemniki
12,26 2. 9,23
7,21 Spółdzielczy
11,25 w Starym
8,22 Sączu 6,20
17
22
-nazużyte
baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
przeterminowane
leki.
8816 0001 2001z 0000
0013 0052
- z dopiskiem
"Opłata śmieciowa
+ Miejsce
Na 28
worki/pojemniki
odpadami
segregowanymi,
bioodpadami
oraz zmieszanymi
-Wplastik,
meble
i inne
odpadypapier
wielkogabarytowe,
siedzibie
Urzędu
Miejskiego
oraz szkółśroda
podstawowych7*na terenie
metal
szkło
3 gminy3 Stary Sącz7 umieszczone
5 są naklejamy
2
7
4
1
6
3
1
*za
06.01
wytwarzania
odpadów"
(np.
„Opłata
Śmieciowa
–
Mostki
400”)
odpowiednio opisane etykiety.
-pojemniki
zużyte opony,
na zużyte baterie.
- odpady budowlane
i rozbiórkowe,
bioodpady
wtorek
12
9
9
13,27
11,25 Terminy
8,22 płatności:
6,20
3,17,31
14,28
12,26
9
14
- tekstylia i odzież,
I KWARTAŁ
do 31
Dane
kontaktowe:
popiół
z palenisk indywidualnych
poniedziałek
25
22
29
26
- marca 2021
- r.
25
29
27
- bioodpady,
II KWARTAŁ do 30 czerwca 2021
r.
Odbiór
odpadów
zmieszanych
Odbiór
segregowanych,
Deklaracje,
opłaty oraz
wnioski o odbiór
odpadów
- odpady
odpady
niekwalifikujące
sięzużyty
do odpadów
medycznych
powstałe
w gospodarstwach
domowych
wyniku od
Harmonogram
odbioru
odpadów
komunalnych
z terenu
gminyodpadów
Stary
Sącz
wwokresie
01.01.2021
r. do
31.12.2021
r. r.dla nieruchomości
zamieszkałych
w zabudowie
wielkogabarytowe,
III
KWARTAŁ
do
30
września
2021
poniedziałek
23
przyjmowania
produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzeniawielkogabarytowych
monitoringu poziomu substancji
we
i bioodpadów
i popiołów
budowlanych i rozbiórkowych
sprzęt elektryczny
i elektroniczny
jednorodzinnej.
IV KWARTAŁ do 30 listopada 2021 r.
krwi, w tym zużyte igły i strzykawki.
Przy składowisku PIASKI w Starym Sączu działa PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW
Stary Sącz: Nadbrzeżna
Płatności za odbiór odpadów komunalnych
należy
dokonywać:
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych
EMPOL(Pn-Pt),
Sp. z o.o.
Urząd Miejski
w Starym
Sączu
KOMUNALNYCH
czynny
7:00-15:00
we własnym
zakresie:
SUEZ Południe
Sp. z o.o.
Tel. kontaktowy do (PSZOK),
pracownika
PSZOK-u:
781 793 712 gdzie można dostarczyć
Worki/ pojemniki
z odpadami
należy wystawić
przedpismem
nieruchomość,
przy drodze
1.Ważne!
na indywidualny
numer
konta
otrzymany
odrębnym
lub grudzień
Os.
Rzeka
133, 34451
Tylmanowa
ul. Batorego
25 październik
- papier
i tektury,
metale,
tworzywa sztuczne,Dzień
opakowania
ul. Kosiarzy
30 – 731 Kraków
Rodzaj
odpadów
tyg. wielomateriałowe,
styczeń
luty
marzec 5Akwiecień
maj
czerwiec do godz.
lipiec 7:00sierpień
wrzesień
listopad
UWAGA
dojazdowej
w dniu
odbioru
odpadów.
-Wszkło,
Biro
Obsługi
Klienta
33-340
Stary
Sącz
Nowym Sączu
Ośrodkach Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach i Gołkowicach Oddział
Górnychwumieszczone
są pojemniki
-naprzeterminowane
leki
i
chemikalia,
w
szczególności
farby,
lakiery,
środki
ochrony
roślin,
2.
na
konto:
Bank
Spółdzielczy
w
Starym
Sączu
tel.
kontaktowy:
18
26
250
95
tel.
kontaktowy:
18
449
77
20
lub
19
449
77
21
zmieszane
wtorek
12
9
9
6,20
4,18
1,15,29
13,27
10,24
7,21
5,19
16
14
ul. Jana Pawła II 37
przeterminowane leki.
Na worki/pojemniki z odpadami segregowanymi, bioodpadami oraz zmieszanymi
-Wzużyte
baterie
i akumulatory,
zużyty
sprzęt
elektryczny
i elektroniczny,
28 8816 0001 2001 0000 0013
0052 - z dopiskiem "Opłata śmieciowa + Miejsce
marketing
@pukempol.pl
gmina@starysacz.um.gov.pl
siedzibie
Urzędu
Miejskiego
oraz
szkół
podstawowych
na terenieBiro
gminy
StaryKlienta
Sącz umieszczone są naklejamy
Obsługi
odpowiednio
opisane
etykiety.
-pojemniki
meble
i
inne
odpady
wielkogabarytowe,
plastik, metal
szkło
wtorek
12
9tel. kontaktowy:
9
13 531 45 02
11
8
13odpadów"
10(np. „Opłata
14 Śmieciowa
12 – Mostki 9400”)
14
wytwarzania
na zużyte papier
baterie.
18
- zużyte opony,
- odpady budowlane
i rozbiórkowe,
bioodpady
poniedziałek
25
22
22
12,26
10,24 Terminy
14,28 płatności:
12,26
9,23
6,20
4,18
15
27
- tekstylia
i odzież,
Dane
kontaktowe:
I KWARTAŁ
do 31
r.
popiół zodpadów
palenisk indywidualnych
15
12Odbiór
12 odpadów
9 segregowanych,
- marca 2021
- Deklaracje,
8 oraz wnioski
12
10
- bioodpady,
Odbiór
zmieszanych piątek
opłaty
o
odbiór
odpadów
II KWARTAŁ do 30 czerwca 2021 r.
- odpady
odpady
niekwalifikujące
sięzużyty
do odpadów
medycznych
powstałe
w gospodarstwach
domowych
wyniku od
wielkogabarytowe,
Harmonogram
odbioru
odpadów
komunalnych
gminy
Sącz
wwokresie
r.- do
31.12.2021
r. r.dla- nieruchomości
zamieszkałych
w- zabudowie
KWARTAŁ
do
30 września
i bioodpadów
i popiołów
budowlanych
i rozbiórkowych
wtorek
- z terenu
- wielkogabarytowych
- Stary
- substancji
- we III 01.01.2021
29
- 2021
przyjmowania
produktów
leczniczych
w
formie
iniekcji
i
prowadzenia
monitoringu
poziomu
sprzęt elektryczny i elektroniczny
jednorodzinnej.
IV KWARTAŁ do 30 listopada 2021 r.
krwi, w tym zużyte igły i strzykawki.
Przy
składowisku Usług
PIASKI
w Starym Sączu
działa
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Przedsiębiorstwo
Komunalnych
EMPOL
Sp. zPUNKT
o.o.
Urząd
Miejski
w
Starym
Sączu
Stary
Sącz:Sp.Parkowa,
Żwirki
i Wigury,
Stroma
SUEZ
Południe
z o.o.
Płatności
za odbiór
odpadów komunalnych należy dokonywać:
KOMUNALNYCH
czynny
7:00-15:00
(Pn-Pt),
we własnym zakresie:
Tel.Rzeka
kontaktowy
do (PSZOK),
pracownika
PSZOK-u:
781 793
712 gdzie można dostarczyć
Worki/ pojemniki
z odpadami
należy25wystawić
przedpismem
nieruchomość,
przy drodze
Os.
133, 34451
Tylmanowa
ul. Batorego
ul. Kosiarzy
5A 30 – 731 Kraków
1.Ważne!
na indywidualny
numer
konta
otrzymany
odrębnym
lub grudzień
- papier i tektury,
metale,
tworzywa sztuczne,Dzień
opakowania
Rodzaj
odpadów
tyg. wielomateriałowe,
styczeń
luty
marzec kwiecień
maj
czerwiec
lipiec 7:00
sierpień
wrzesień
październik
listopad
UWAGA
dojazdowej
do
godz.
w dniu
odbioru
odpadów.
Biro
Obsługi
Klienta
33-340
Stary
Sącz
Oddział
w
Nowym
Sączu
- szkło,
W
Ośrodkach
Zdrowia
w
Starym
Sączu,
Barcicach
i
Gołkowicach
Górnych
umieszczone
są
pojemniki
tel.
kontaktowy:
18
26
250 95 w szczególności
449 77 20 lub1619 449 7714
21
zmieszane
wtorek farby, lakiery,
12 środki9ul.
9roślin,
6,20
4,18 2. 1,15,29
13,27Spółdzielczy
10,24tel.wkontaktowy:
7,21 Sączu185,19
Jana
Pawła
II
37
-naprzeterminowane
leki
i
chemikalia,
ochrony
na
konto:
Bank
Starym
przeterminowane
leki.
Na worki/pojemniki z odpadami
segregowanymi, bioodpadami oraz zmieszanymi
marketing
@pukempol.pl
gmina@starysacz.um.gov.pl
-Wzużyte
baterie
i akumulatory,
zużyty
sprzęt
elektryczny
i elektroniczny,
Obsługi
28 8816 0001 2001 0000 0013
0052 - z dopiskiem "Opłata śmieciowa + Miejsce
siedzibie
Urzędu
Miejskiego
oraz
szkół
podstawowych
na terenieBiro
gminy
StaryKlienta
Sącz umieszczone są naklejamy
odpowiednio
opisane
etykiety.
plastik,
metal
papier
szkło
wtorek
12
9
9
13
11
8
13
10
14
12
9
14
- meble i inne
odpadybaterie.
wielkogabarytowe,
tel. kontaktowy: 18 531 45 02
wytwarzania odpadów" (np. „Opłata Śmieciowa – Mostki 400”)
pojemniki
na zużyte
- zużyte opony,
bioodpady
czwartek
21
18
18
15,29
13,27 Terminy
10,24 płatności:
8,22
5,19
2,16,30
14,28
18
23
- odpady budowlane
i rozbiórkowe,
- tekstylia
i odzież,
Dane
kontaktowe:
I KWARTAŁ
do 31
marca 2021
r.
popiół
z
palenisk
indywidualnych
piątek
15
12
12
9
8
12
10
- bioodpady,
Odbiór
odpadów zmieszanych
Odbiór odpadów segregowanych,
Deklaracje,
opłaty oraz wnioski o odbiór odpadów
II KWARTAŁ do 30 czerwca 2021
wielkogabarytowe,
- odpady
odpady
niekwalifikujące
sięzużyty
do odpadów
medycznych
powstałe
w gospodarstwach
domowych
wyniku od
Harmonogram
odbioru
odpadów
komunalnych
z terenu
gminy
Stary
Sącz
wwokresie
01.01.2021
r.- do 31.12.2021
r.r. dla- nieruchomości
zamieszkałych
w- zabudowie
wtorek
29
r.
i bioodpadów
i popiołów
budowlanych
i rozbiórkowych
sprzęt elektryczny
i elektroniczny
przyjmowania
produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzeniawielkogabarytowych
monitoringu poziomu substancji
we III KWARTAŁ do 30 września 2021
jednorodzinnej.
krwi,składowisku
w tym zużytePIASKI
igły i strzykawki.
Przy
w Starym Sączu działa PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW IV KWARTAŁ do 30 listopada 2021 r.
Płatności
za
odbiór
odpadów
komunalnych
należy
dokonywać:
Stary Sącz:
Podegrodzka,
Piłsudskiego,
ks.
prof.
J. Tischnera,
Szewska,
Krakowska,
Paszkiewicza, Batorego
Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
EMPOL
Sp. z o.o.
Miejski
w Starym Sączu
SUEZ
Południe
Sp.Źródlana,
z o.o.
KOMUNALNYCH
(PSZOK),
czynny 7:00-15:00
(Pn-Pt),
gdzie
można
dostarczyć
we własnym
zakresie: Dąbrowskiego, Kilińskiego, Urząd
Tel.
kontaktowy
do
pracownika
PSZOK-u:
781 793 712wielomateriałowe,
1.
na indywidualny
numer
konta
otrzymany
odrębnym
lub
Ważne!
Worki/ pojemniki
z odpadami
należy25wystawić
przedpismem
nieruchomość,
przy drodze
Os.
Rzeka
133, 34451
Tylmanowa
ul. Batorego
- papier
i tektury,
metale,
tworzywa
sztuczne, opakowania
ul. Kosiarzy
30 – 731 Kraków
Rodzaj odpadów
Dzień tyg.
styczeń
luty
marzec 5Akwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień październik
listopad grudzień
UWAGA
dojazdowej
do
godz.
7:00
w
dniu
odbioru
odpadów.
Biro
Obsługi
Klienta
33-340
Stary
Sącz
- szkło,
Oddział w Nowym Sączu
W
Ośrodkachzmieszane
Zdrowia
w250
Starym
Barcicach
i Gołkowicach
Górnychroślin,
umieszczone są pojemniki 2. na konto: Bank Spółdzielczy
- przeterminowane
leki26
i chemikalia,
szczególności
lakiery,
ochrony
Starym
tel.
kontaktowy:
18
95 wSączu,
449 77 20 lub1719 449 771521
środa farby,
13 środki
10ul.
10
7,21
5,19
2,16,30
14,28
11,25tel.wkontaktowy:
8,22 Sączu186,20
Jana
Pawła
II
37
na
przeterminowane
leki.
- zużyte
baterie
i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, Biro Obsługi Klienta
Na worki/pojemniki
z odpadami
segregowanymi,
bioodpadami
oraz zmieszanymi
28 8816 0001 2001
0000 0013
0052 - z dopiskiem
"Opłata śmieciowa
+ Miejsce
marketing
@pukempol.pl
gmina@starysacz.um.gov.pl
W
siedzibie
Urzędu
Miejskiego
oraz szkółśroda
podstawowych20na terenie
metal
szkło
17 gminy17Stary Sącz
21 umieszczone
19 są 16
21
18
15
20
17
15
- plastik,
meble
i inne
odpadypapier
wielkogabarytowe,
naklejamy
odpowiednio
opisane
etykiety.
wytwarzania odpadów" (np. „Opłata Śmieciowa – Mostki 400”)
tel. kontaktowy: 18 531 45 02
pojemniki
na zużyte baterie.
- zużyte opony,
bioodpady
piątek
22
19
19
9,23
7,21
4,18
2,16,30
13,27
10,24
8,22
12
17
- odpady budowlane
i rozbiórkowe,

Terminy płatności:

- tekstylia
odzież, indywidualnych
popiółkontaktowe:
z ipalenisk
czwartek
28
25
25
29
- marca 2021
- r.
28
25
30
Dane
I KWARTAŁ
do 31
- bioodpady,
II KWARTAŁ
do
2021r.r. dla nieruchomości
wielkogabarytowe,
Odbiór
odpadów
zmieszanych
Odbiór
opłaty
wnioski
o odbiór
odpadów
Harmonogram
odbioru
komunalnych
gminy
Stary
Sącz
wwokresie
od
01.01.2021
r.-30
doczerwca
31.12.2021
zamieszkałych
- odpady
odpady
niekwalifikujące
sięzużyty
do odpadów
odpadów
medycznych
powstałe
w -gospodarstwach
domowych
wyniku
poniedziałek
- z terenu
- odpadów
- segregowanych,
30 Deklaracje,
- oraz
-w zabudowie
sprzęt
elektryczny
i
elektroniczny
III
KWARTAŁ
do
30
września
2021
r.
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzeniawielkogabarytowych
monitoringu poziomu substancji
we
jednorodzinnej.
i bioodpadów
i popiołów
budowlanych i rozbiórkowych
IV KWARTAŁ do 30 listopada 2021 r.
Przy
składowisku
PIASKI
w Starym
Sączu działa
PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW
krwi,
w tym zużyte
igły Trakt
i strzykawki.
Stary
Sącz:
Rynek,
św.
Kingi,
Bandurskiego,
Jana
III
Sobieskiego,
22
Stycznia,
Rocha,
Magazynowa,
Papieska,
Topolowa,
Piaski,
Kazimierza
Wielkiego,
Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać:
KOMUNALNYCH
(PSZOK),
czynny 7:00-15:00
gdzie można dostarczyć we własnym zakresie:
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych
EMPOL(Pn-Pt),
Sp. z o.o.
Urządotrzymany
Miejski w odrębnym
Starym Sączu
SUEZ Południe Sp. z o.o.
3 Maja, Staszica
1.Ważne!
na indywidualny
numer
konta
pismem
lub
-Tel.
papier
i tektury, metale,
tworzywaPSZOK-u:
sztuczne, opakowania
kontaktowy
do pracownika
781 793 712wielomateriałowe,
Worki/ pojemniki
z odpadami
należy wystawić przed
nieruchomość,
przy drodze

Os. Rzeka 133, 34451 Tylmanowa
ul. Batorego 25
ul. Kosiarzy 5A 30 – 731 Kraków dojazdowej do godz. 7:00 w dniu
- szkło, Rodzaj odpadów
odbioru
odpadów.
Dzień tyg.
styczeń
luty
marzec kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień33-340
wrzesień
październik
listopad
grudzień
UWAGA
Biro
Obsługi Klienta
Stary
Sącz
wumieszczone
Nowym Sączu
-Wprzeterminowane
leki i chemikalia,
szczególności
farby,
środki Oddział
ochrony
w Starym
Sączu
Ośrodkach
Zdrowia
w Starym wSączu,
Barcicach
i lakiery,
Gołkowicach
Górnychroślin,
są pojemniki 2. na konto: Bank Spółdzielczy
tel.
kontaktowy:
18
26
250
95
tel. 0052
kontaktowy:
188,22
449"Opłata
77 20 lub
449 77+17
21
37
piątek
-nazużyte
bateriezmieszane
i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny,
15
12ul. Jana12Pawła II 9,23
7,21
2,16,30
13,27
10,24
1919
przeterminowane
leki.
28
8816 0001
2001z 0000
0013
- z dopiskiem
śmieciowa
Miejsce
Na 4,18
worki/pojemniki
odpadami
segregowanymi,
bioodpadami
oraz zmieszanymi
marketing
@pukempol.pl
gmina@starysacz.um.gov.pl
-Wmeble
i inne
odpady wielkogabarytowe,
siedzibie
Urzędu
Miejskiego oraz szkół podstawowych na terenieBiro
gminy
StaryKlienta
Sącz umieszczone są naklejamy
Obsługi
wytwarzania
400”)
odpowiednio
opisane
etykiety.
plastik,
metal
szkło
poniedziałek
11
8
8
12
17
14
12odpadów"
9 (np. „Opłata
13 Śmieciowa
11 – Mostki15
13
-pojemniki
zużyte opony,
na zużytepapier
baterie.
tel. kontaktowy: 18 531 45 02
- odpady budowlane
i rozbiórkowe,
bioodpady
czwartek
14
11
11
8,22
6,20 Terminy
*4,17 płatności:
1,15,29
12,26
9,23
7,21
18
16
*za 03.06
- tekstylia i odzież,
I KWARTAŁ do 31 marca 2021 r.
*za 11.11
- bioodpady,
popiółkontaktowe:
z palenisk indywidualnych
czwartek
14
11
11
8
14
12*
9
Dane
- odpady
odpady wielkogabarytowe,
niekwalifikujące sięzużyty
do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku II KWARTAŁ do 30 czerwca 2021 r.
Odbiór
odpadów
zmieszanych
Odbiór
odpadów
segregowanych,
Deklaracje,
opłaty
oraz
wnioski
o odbiór
odpadów
Harmonogram
odbioru
odpadów
komunalnych
z terenu
gminy
Stary
Sącz
w okresie
od
r.- do
31.12.2021
r. r.dla- nieruchomości
zamieszkałych
w- zabudowie
III 01.01.2021
KWARTAŁ
do
30 września
2021
poniedziałek
28
przyjmowania
produktów
leczniczych
w
formie
iniekcji
i
prowadzenia
monitoringu
poziomu
substancji
we
sprzęt elektryczny i elektroniczny
i bioodpadów
wielkogabarytowych
i popiołów
i rozbiórkowych
IV KWARTAŁ do 30 listopada budowlanych
2021 r.
jednorodzinnej.
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MICHAŁ ASANKA-JAPOŁŁ I JEGO
WIELKANOCNE STAROSĄDECKIE WSPOMNIENIA
Dr Paweł Glugla

W 1937 r. w poczytnym tygodniku „Głos Podhala” ukazały się wspomnienia urodzonego w sądeckim Podegrodziu Michała Asanki-Japołła zatytułowane „Moja
ostatnia Wielkanoc w Starym Sączu (Luźne kartki
wspomnień)”.
Michał Asanka-Japołł urodził się 17 listopada 1885 r.
w Podegrodziu na Sądecczyźnie, a zmarł 9 czerwca 1953
r. w Krakowie. Był pedagogiem, literatem, publicystą. Jego
ojciec był kierownikiem szkoły w Starym Sączu. Michał
z domu wyniósł umiłowanie do literatury i do beskidzkiego krajobrazu. Po ukończeniu gimnazjum studiował filologię germańską w Monachium, podejmując stamtąd liczne podróże po Austrii i Włoszech. Przebywał w tym czasie
wiele w towarzystwie Stanisława Przybyszewskiego, pod
jego wpływem zaczął pisać i publikować poezje i szkice
literackie. Poznał wielu literatów i artystów, nauczył się
języka włoskiego. Wciągnięty w sieć intryg przeciwko żonie Przybyszewskiego, Jadwidze, opuścił Monachium. Po
studiach polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim
pracował jako nauczyciel gimnazjalny w Kałuszu (od 1914
r.), Jaśle (od 1917 r.) i Krakowie (od 1921 r.). Za odmowę
współpracy politycznej z Bezpartyjnym Blokiem Współpracy z Rządem został karnie przeniesiony do Dębicy.
W latach 1928–1932, za namową księdza Józefa Londzina, zamieszkał w Cieszynie, podejmując tam pracę jako
nauczyciel języków: polskiego, łaciny i greki w obu tamtejszych gimnazjach. W latach międzywojennych był gorącym rzecznikiem polsko-włoskiego zbliżenia kulturalnego.
Popularyzował w Polsce włoską literaturę, m.in. wydając
antologię „Mową włoskich poetów” (1922), zawierającej
jego własne, wysoko ocenione przekłady poezji włoskiej.
Pisał o Polsce w prasie włoskiej, m.in. w „Corriere della
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Sera”. Lata II wojny światowej przeżył w Krakowie. Nękany był ciągłymi rewizjami, które spustoszyły jego zbiory;
w obawie o życie swego syna, więzionego przez hitlerowców, został zmuszony do zniszczenia praktycznie wszystkich pamiątek, dokumentów rodzinnych i korespondencji.

Z tego powodu zachowało się bardzo
niewiele archiwaliów związanych bezpośrednio z jego osobą. Przeżycia
wojenne spowodowały, że podupadł
na zdrowiu. Po wojnie publikował już
niewiele. Choroba oczu wyłączyła go
z aktywnej działalności. Zmarł już
w całkowitej ślepocie.
Poznajmy zatem owe wspomnienia.
„Wsiadłem na statek, w Brindisi.
Morze lśniło w odblaskach, niby zaczarowana powierzchnia pereł i drogich kamieni, patrzących na wprost
moich oczu, z tajemniczej morza topieli. Czułem radość, ale i smutek...
Było to akurat w Wielkim Tygodniu...
Mimo woli cisnęły się wspomnienia,
że chciało się nimi z kimś podzielić...
Nadaremnie!
Ludzie statku, cudzoziemcy. Gnało
ich w stronę Afryki, czy Indii, inne...
przeznaczenie, aniżeli mnie, jadącego do Aleksandrii, po... „egipskie wrażenia”, na całe życie! Próbowałem
czytać gazety...
Oczywista, albo włoskie, albo niemieckie, językami, które znam... Polskich nie było... Mimo emocji, jakich
dało w bezliku — morze, mimo uwagi na różnych, egzotycznych typach,
moich współtowarzyszy podróży, siedziałem... sam, myślą i sercem na
Podhalu, w Starym Sączu...
Nagle, ktoś za mną, siarczyście zaklął: „psiakrew!”. Gdyby nie wiem, jakie słowo padło, nie uraczyłoby mnie
większą radością, jak to... Nie, że wyraża pospolite przekleństwo, nawet...
ordynarne, ale, że... po polsku, ktoś
mówi, tuż koło mnie... Oglądnąłem
się, a uśmiech zbliżył do mnie dość
otyłego jegomościa, który — jakby od

razu poznał Polaka i rzecze: — Co za
ohydna kawa, na tym statku?! — zagadnął. — I ja to zauważyłem, ale piję,
bo muszę, nie ma tu... kawiarni! — odrzekłem, a potem: — Pozwoli Pan, iż
się przedstawię etc...
W mig byliśmy już nie znajomymi,
ale braćmi! Mój Boże: Polak na statku z Brindisi, to: „rara avis“ (rzadki
ptak), to polski kruk biały, nie! to polski... skowronek, wydzwaniający wiosnę Podhala...
Dowiedziałem się, że się rodak
ów, nazywa Kasper Wójtowski, pochodzi z Wielkopolski i jedzie... z ramienia firmy: „czekolady wyrobów”,
znakomitych, aby je... w Aleksandrii,
„włożyć do gęb egipskich”... Polską
czekoladę...
(W swym czasie, cukrownia w Berszadzie, gdzie poznałem moją żonę,
na Podolu, wysyłała też cukier „polski”, dla ust egipskich...)
Poczęstował mię wyborną czekoladą i jęliśmy mówić o swoich
stronach...
— Ostatni raz byłem w domu przed...
15 laty — mówił pan Kacper, na Wielkanoc i... odjechałem! Pracuję w Rzymie, aby stamtąd rozwozić... czekoladę; gdzie tylko się da! Interes idzie,
ale tęsknota tak mię nieraz dławi
i żre, że wprost uciekam... przed nią!
— A Pan, czy też, nie wraca w swoje
strony? —
W tym samym tonie rzekłem: —
Moja Wielkanoc, ostatnia — w Starym
Sączu, na Podhalu (tu objaśniłem
szczegółowo geograficzne szczegóły p. Kasprowi!) w roku 1908... Wyjechałem na studia, aby już nie wrócić... A przynajmniej: nie zastać
nikogo, z kim dzieliłem jajko wielkanocne... A było to tak!

Kiedy uderzył dzwon na rezurekcję,
zatrzepotał w pokoju... ptak w klatce,
wydając głosy niesamowite... Słyszałem w nich... straszną wróżbę! — „Nie
wrócisz, nie wrócisz”... Na rezurekcji,
dzwon jęczał pogrzebowo... Istotnie:
wnet pochowałem ojca, potem brata,
a iluż drogich, znajomych ze Sącza...
Wyjechałem, aby już nie wracać... —
urwało mi głos, bo pan Kasper, aż zaczął płakać...
— Psiakrew! że człowiek nie może
nawet, panować nad uczuciem..,
I jęknął, jakby go ktoś, nożem pchnął
w żebra.. Zapadliśmy w milczenie...
Statek sunął po morzu, niby gondola
szczęśliwych, nie wiedząc, że „dwaj
Polacy: z Podhala i Wielkopolski, jak
bobry... ryczą”...
Pan Kasper mówił też o ostatniej
Wielkanocy, jaką chowa, niby sakrament uczuć, na dnie myśli i serca...
W duszy, choć musi... handlować...
czekoladą! Pije gorycz wspomnień...
A mnie, jakby też wlała goryczy
w czarę, ta „osobliwa nostalgia”, żem
nie czuł, ani piękna morza, ani bezsprzecznie silnych wrażeń na statku,
ale widziałem Podhale, Stary Sącz,
jęczał mi dzwon, a ptak darł się wspomnieniem: „nie wrócisz”.
Nie potrzebuję dodawać, żeśmy się
nie rozstawali ze sobą, gawędząc nawet w kajutach, nocą... Wielkanoc razem uczciliśmy: na Mszy św. na statku, potem zjadłszy... gotowane jajka,
szynkę i winem włoskim, wznosząc
radosne: Allelujah, aby dotarło —
moje do... Starego Sącza, Pana Kaspra, do Szamotuł, skąd pochodził...”.
„Głos Podhala”, R. 9:1937, nr 13;
foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Panorama Starego Sącza, 1916 r.
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Krakowska Akademia Sztuk Pięknych
w Starym Sączu

Plenery studenckie, prace konserwatorskie i promocja starosądeckiej sztuki w Krakowie to tylko niektóre elementy przyszłej współpracy Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie z gminą Stary Sącz. Współpracę koordynować będzie Galeria Sztuki Współczesnej
IMO w Starym Sączu.
– Minęły już czasy, kiedy uczelnia była samowystarczalnym bytem samym w sobie. Widzimy funkcjonowanie Akademii Sztuk Pięknych w sieci powiązań i wzajemnych oddziaływań różnych podmiotów i ośrodków,
między innymi Starego Sącza – mówił rektor ASP prof.
dr hab. Andrzej Bednarczyk, który kieruje krakowską
Akademią Sztuk Pięknych od ubiegłego roku. – ASP ma
dorobek, umiejętności i możliwości, a Stary Sącz ma
swoją oryginalną tożsamość, wielkie dziedzictwo. Jako
wolna grupa pasjonatów chcemy spróbować zachęcić
do współpracy na wielu płaszczyznach wspólnoty lokalne; te wspólnoty, gdzie z jednej strony jest ogromny potencjał, a z drugiej jest utrudniony dostęp do kultury.
Możemy wszyscy mieć z tego korzyść.
Grupa pasjonatów to między innymi prócz rektora
kanclerz uczelni Monika Wiejaczka, prorektor ds. upowszechniania dorobku dr hab. Joanna Kubicz, prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Robert Sowa
i dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki dr hab. Jarosław Adamowicz. To nowe władze uczelni,
wybrane w ubiegłym roku.
Cała grupa spotkała się w Starym Sączu z burmistrzem Jackiem Lelkiem, a starosądecką kulturę i sztukę reprezentowali Wojciech Knapik, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, dr hab. Małgorzata
20 styczeń – kwiecień 2021
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FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

WYDARZENIA

PMDK dla WOŚP
Cztery zespoły taneczne PMDK zagrały
na 29. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Starym Sączu.
Allegro II – jeden z młodszych zespołów PMDK, który wystąpił z choreografią pt. „Makeba”.
Alibi – grupa od ubiegłego roku w nowym składzie, prezentująca układ hip hopowy „Boom Pow”.
Allegro I – najmłodsza grupa tańca nowoczesne-
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Nakładem nowosądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego ukazała się ciekawa pozycja.
Historyk Grzegorz Olszewski w książce „Jazowsko,
Pustków i inne pamiętniki Franciszka Wyszkowskiego” na 977 stronach przedstawił fragmenty pamiętników, które pozostawił po sobie Franciszek Wyszkowski herbu Ślepowron.
O samym autorze pamiętników
wiadomo
niewiele.
Rodzice
posłali
Franciszka do
szkoły głównej
sądeckiej, a potem był kształcony w domu.
Edukację uniwersytecką
w latach 1816–
1821 pobierał
we Lwowie. Po
powrocie mieszkał w Jazowsku. Był typem introwertyka, człowieka cichego, spokojnego, może nawet nieśmiałego.
Interesowały go sztuka, malarstwo, rzeźba i urządzanie kompleksów zielonych na modłę dworów
francuskich. Jego największym zainteresowaniem
był teatr.
Grzegorz Olszewski, by wydać pamiętniki Franciszka Wyszkowskiego, musiał do nich dotrzeć, a nie
było to łatwe zadanie, gdyż spuścizna po autorze
pamiętników nie zachowała się w jednym miejscu.
Autor przeprowadził bardzo czasochłonną kwerendę w ponad stu bibliotekach i muzeach, przewertował zbiory prywatne i uniwersyteckie w całej
Polsce.
Na naszych Czytelników, którzy 10 maja zgłoszą
się z tym numerem Kuriera do Informacji Turystycznej, Plac św. Kingi 2 w Starym Sączu od godziny
10:00 będą czekały cztery egzemplarze tego wydawnictwa. (red)

go, która tym występem debiutowała na scenie. Tańczyła
układ pt. „Harder”.
Best – najstarszy zespół prezentujący taniec
nowoczesny. Ma na swoim koncie wiele
sukcesów, m.in. zdobycie w ubiegłym
roku drugiego miejsca na Międzynarodowym Festiwalu Artystycznym „Fountain of Inspiration” w Zakopanem
czy III miejsce na II Międzynarodowym Festiwalu Artystycznym „Samocvity” w Krasiczynie. Zaprezentował
choreografię pt. „Pulse”.
Opiekunem i choreografem zespołów jest
Renata Burzyńska. (red)

FOT. PMDK

A to ciekawe...

Pamiętniki Franciszka Wyszkowskiego
dla naszych Czytelników

FOT. EWELINA KOCHAŃSKA

Kaczmarska, kurator Galerii IMO i Ewelina Kochańska
z CKiS-u. Goście podczas krótkiego spaceru obejrzeli
rynek, sień oficyny Raczków, zaglądnęli do klasztornego kościoła i sprawdzili postępy prac przy nowej siedzibie centrum kultury. – Uważam to spotkanie za bardzo
owocne, a pomysły za obiecujące. Cieszę się, że Akademia Sztuk Pięknych dostrzegła wyjątkowość Starego
Sącza i nasz potencjał – podsumowuje spotkanie burmistrz Jacek Lelek.
Co wejdzie w zakres ewentualnej współpracy? Padły
już konkretne propozycje. Będzie to współpraca na wielu płaszczyznach: na przykład prezentacje lokalnych artystów w Krakowie w ramach Festiwalu Satelity, współpraca z ważnymi ośrodkami kultury, m.in. Cricoteką,
Małopolskim Ogrodem Sztuki w Krakowie, Teatrem Łaźnia Nowa czy Instytutem Goethego, zaproszenia do Krakowa dla młodzieży, poszukiwanie talentów, pracownia
animacji komputerowej w nowym centrum kultury pod
patronatem ASP, być może plenery studenckie, prace
konserwatorskie w Starym Sączu, warsztaty realizowane przez studentów przy pomocy wykładowców ASP
w pracowniach warsztatowych Galerii Sztuki Współczesnej IMO czy wreszcie realizacja wspólnych wystaw.
Galeria Sztuki Współczesnej IMO przygotowuje się
już do otwarcia, które planowane jest na początku
lata tego roku. – Współpraca CKiS i galerii IMO z krakowską ASP, to dla mieszkańców Sądecczyzny kolejne możliwości uczestnictwa w ciekawych wydarzeniach
artystycznych. Będzie to m.in. Open Eyes Art Festiwal
organizowany równocześnie w Krakowie, Starym Sączu
i 4 innych lokalizacjach w Małopolsce. Jednym z ważnych elementów współpracy jest program edukacyjny
przygotowywany przez uczelnię w związku z tymi wystawami, które będziemy razem realizować. Będzie
można w nim uczestniczyć tu – na miejscu – w Starym
Sączu. Planowany zakres wspólnych działań jest naprawdę szeroki i obie strony są bardzo zainteresowane
ich urzeczywistnieniem. Ze strony Akademii świadczy
o tym liczna delegacja, która nas odwiedziła na początku marca, złożona przede wszystkich z przedstawicieli
władz uczelni. Cieszy mnie demonstrowane zaangażowanie i otwartość krakowskiej ASP, środowiska artystycznego, które bardzo cenię. Jako dyrektor artystyczny galerii IMO będę dążyła do współpracy partnerskiej,
mając nadzieję, że Stary Sącz stanie się także szerzej
rozpoznawalnym ośrodkiem interesujących działań
w obszarze sztuk wizualnych – mówi Małgorzata Kaczmarska, dyrektor galerii IMO. (WW)
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1190 pandemicznych prac
Galeria Sztuki Współczesnej IMO ogłosiła międzynarodowy konkurs pod nazwą „Pandemia? Kryzys!” na projekt plakatu dotyczącego problemu/ów świata kultury i sztuki w dobie pandemii. Zainteresowanie konkursem okazało się rekordowe. Na konkurs nadesłano 1190 prac, nie tylko z Polski,
ale z 14 krajów, w tym z tak egzotycznych zakątków świata, jak Meksyk, Ekwador, Kuba, Turcja, Indonezja czy Chiny.
Celem konkursu było wsparcie artystów w trudnej sytuacji pandemii
koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez
nagrody w konkursie, udział w wystawie, a także kampanię społeczną
nagłaśniającą problematykę. Konkurs miał charakter otwarty i mogła
w nim wziąć udział każda pełnoletnia osoba.
Konkurs dotyczył kryzysu wywołanego przez pandemię. – Oczekiwaliśmy odważnych prac komentujących
skutki wywołane wielomiesięcznym
zamrożeniem funkcjonowania sektora kultury dla środowiska z nim
związanego (artyści wizualni, muzycy, aktorzy, filmowcy, tancerze,
i inni) oraz prac odnoszących się
do kondycji psychicznej człowieka
i jakości jego życia w obliczu wprowadzonych ograniczeń oraz długotrwałej izolacji – podkreśla w preambule do konkursu Małgorzata
Kaczmarska.
Jury w składzie: Krzysztof Dydo –
kolekcjoner i znawca plakatu, Małgorzata Kaczmarska – dyrektor artystyczna Galerii IMO w Starym Sączu,
Mariusz Knorowski – historyk i krytyk sztuki, kurator Muzeum Plakatu
w Wilanowie, Wojciech Kwaśniewski
– artysta i pedagog specjalizujący
się w sztuce plakatu, nie miało łatwego zadania.
Małgorzata Kaczmarska, członkini
jury, podzieliła się z nami niektórymi zakulisowymi szczegółami organizacji konkursu: W celu starannej
oceny projektów obrady jury zostały rozłożone na kilka etapów rozciągniętych w czasie. Znaczna część
zgłoszonych prac okazała się być na
bardzo dobrym poziomie. Z każdym
etapem zawężała się liczba plakatów rozważana do nagród. Wstępna selekcja wyłoniła 700 projektów,
kolejna – 70. Wtedy okazało się, że
jury jest dość jednomyślne, bo aż
w 14-u przypadkach przynajmniej
trzech członków jury wskazało ten
sam plakat. Z tej grupy trzeba było
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I nagroda
Łukasz Zwolan
Theatre before Theatre after
wyłonić nagrodzonych oraz laureatów wyróżnień i nie było to proste!
Jury długo rozważało język plastyczny, jasność przekazu i ewentualną
siłę działania każdego z plakatów
w przestrzeni publicznej – pośród
innych elementów przyciągających
wzrok. Równocześnie komentowało
wspólną refleksję dotyczącą przeważnie pesymistycznego, a nawet
tragicznego charakteru przekazu
większości zgłoszonych do konkursu prac. Bardzo niewiele z nich dawało nadzieję czy cień optymizmu
w obliczu tych trudnych dla ludzi
z całego świata czasów.
Wreszcie uzgodniono werdykt, co
do którego był przekonany każdy
z członków jury, jednoznaczny i satysfakcjonujący. Pozostało odtajnić
autorów prac. W tym ostatnim etapie prac jury brała udział Pani Ewelina Kochańska, główny specjalista
ds. galerii IMO. Jury podawało Jej
kolejne numery, pod którymi prace
były zakodowane. Za każdym razem
powstawała pełna ciekawości cisza
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– kto tym razem? W jakim jest wieku? Z jakiego kraju?
Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 7 500 zł otrzymała praca Łukasza Zwolana. W uzasadnieniu jury
wyjaśnia, co wyróżniło tę właśnie
pracę pośród 1189 innych: za monumentalny i jednoznacznie kojarzony znak przywołujący na myśl wieko
trumny, obrazujący sytuację teatru
w czasach pandemii. Subtelnie zaznaczona linia symetrii dla sytuacji
przed i po – w sensie uniwersalnym
kojarzona może być z dramatycznym dylematem Hamleta (być albo
nie być). W interpretacji bardziej dosłownej obrazuje kondycję teatru
w sytuacji zamknięcia, czyli pozbawienia go publiczności, niezbywalnego elementu fenomenu teatru,
który zakłada obecność widza jako
warunku koniecznego autentycznej
gry aktorskiej.
Autor zwycięskiego projektu spontanicznie zareagował na decyzję
jury, komentując na facebooku galerii IMO: Dziękuję Szanownemu
Jury za uznanie. Gratuluję wszystkim laureatom i wszystkim uczestnikom tego konkursu. Ogromna radość i motywacja do dalszej pracy.
Pozdrawiam serdecznie. Bądźcie
zdrowi i szczęśliwi [serce].
Większość z 10 laureatów konkursu to młodzi twórcy, nie przekraczający 35. roku życia, najmłodsza osoba ma 22 lata. Seniorem zatem jest
61-letni autor jednego z projektów.
Wszystkich członków komisji konkursowej ucieszyła duża ilość młodych ludzi pośród autorów najwyżej
ocenionych prac, bo to bardzo dobrze wróży kondycji polskiego plakatu na przyszłość. Trzeba podkreślić, że zwyciężyły prace polskich
autorów. Pomimo zgłoszeń z wielu
krajów, co już jest sukcesem organizacyjnym konkursu, to jednak większość prac zgłoszono z Polski. Na
wystawie pokonkursowej w galerii
IMO zobaczymy selekcję plakatów,
które uzyskały rekomendację jury
i w tej grupie są też prace autorów
zagranicznych. (red)

II nagroda Katarzyna Nachman
Prosimy o dokarmianie artystów

III nagroda
Marek Maciejczyk Beznadzieja

Wyróżnienie
Kamil Barszczewski

Wyróżnienie
Karolina Boruszewska

Wyróżnienie
Martyna Sarna-Wojdyła

Wyróżnienie
Tomasz Stachura

KURIER
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Cztery niezapomniane wieczory
Sącz Jazz Festiwal w dobie pandemii to rzecz nieprawdopodobna do zrealizowania. Z jednej strony niepewność dotycząca możliwości zorganizowania koncertu, otworzenia sali dla publiczności, ciągłe zmiany limitów osób na widowni, a z drugiej strony muzycy – ich napięte plany artystyczne (nawet w czasie
pandemii) oraz terminy, które trzeba uzgadniać z wyprzedzeniem min. pół roku.
Pomimo tego druga edycja Sącz Jazz Festiwalu w Starym Sączu odbyła się nie
tylko przy pełnej (zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym) sali, ale także
w pełnym repertuarze i stała się szeroko komentowanym wydarzeniem kulturalnym. Na przełomie lutego i marca, korzystając z chwilowego i niespodziewanego odmrożenia kultury, na starosądeckiej scenie wystąpiły największe osobowości polskiego jazzu.
Były to cztery niezwykłe wieczory
muzyczne. Pierwsze na scenie pojawiło się Szymon Mika Trio w składzie
Szymon Mika (gitara) wraz z Piotrem
Południakem (kontrabas) i Dawidem
Fortuną (perkusja). Szymon Mika został uznany za Nadzieję Roku 2016
według czytelników magazynu Jazz
Forum i jest niekwestionowanie jednym z najlepszych gitarzystów jazzowych młodego pokolenia w Europie. Laureat m.in. pierwszej edycji
Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Gitarowego im. Jarka Śmietany. W Starym Sączu zachwycił niebanalnymi aranżacjami. Salę wypełniły
melodyjne jazzowo-folkowe dźwięki
z ciekawą oprawą wokalną. Artysta
w naturalny sposób potrafił nawiązać
kontakt z publicznością, która w czasach pandemii nieco się "zasiedziała"
i tym samym zaproponował wspólną
muzyczną podróż do przestrzeni nieoczywistych brzmień.
Jako drugi na festiwalu pojawił się
duet Zawartko/Piasecki z zespołem. Fani jazzu mogli usłyszeć różne aranżacje utworów z autorskich
płyt, jazzowych improwizacji, etnicznych brzmień, impresji na temat natury, kompilacji minimalizmu z wielkim
emocjonalnym
przekazem.
Występ oczarował głęboką treścią
pozamuzyczną, opartą na niuansach
i wrażliwości.
Kolejną artystką była Kasia Pietrzko, która wraz z zespołem, jako Kasia
Pietrzko Trio, zaprezentowała utwory
z nowej płyty zatytułowanej „Ephemeral Pleasures”, będącej kontynuacją
dobrze przyjętego przez krytyków debiutanckiego albumu „Forthright Stories” (2017). Kasia Pietrzko należy
do pokolenia młodych polskich muzyków jazzowych, którzy z wielkim sukcesem i artystycznym tupetem przebijają się ze swoją muzyką na całym
świecie. Zawarta w tytule albumu
„szczerość” to fundament, na którym
autorka buduje swój repertuar. W za24 styczeń – kwiecień 2021

Szymon Mika Trio
myśle każdy utwór opowiadał inną historię opartą na osobistych doświadczeniach. Nastrój melodii zmieniał
się więc w zależności od uczuć, jakie
towarzyszą wspomnieniom. Muzykę
wyróżniała autentyczność, szczerość
i dojrzałość, każda z kompozycji zo-
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stała dokładnie przemyślana, a ich
struktura imponowała różnorodnością, autentycznością i szczerością.
Niezwykły muzyczny klimat tego wieczoru oczarował publiczność, która nagrodziła muzyków brawami na
stojąco.

Na koniec festiwalu wystąpiły legendy polskiego jazzu – wspaniała
trójka: Marek Napiórkowski (gitara),
Robert Kubiszyn (gitara basowa) oraz
Cezary Konrad (perkusja). Lidera projektu, Marka Napiórkowskiego nie
trzeba przedstawiać – występuje od
wielu lat w najróżniejszych projektach
muzycznych, w towarzystwie najznakomitszych artystów, takich jak: Pat
Metheny, Richard Bona, Anna Maria
Jopek, Tomasz Stańko czy Krzysztof
Ścierański. Jego nazwisko pojawiło
się jak dotąd na około 100 różnych
albumach. W starosądeckim Sokole
usłyszeliśmy mieszankę żywiołowej,
pełnej energii improwizowanej muzyki, ekspresyjnych partii solowych, ale
także stonowanych, lirycznych ballad.
Muzycy idealnie wręcz dopasowani
do siebie i wzajemnie się uzupełniający od samego początku nawiązali
kontakt z publicznością i podbili serca miłośników jazzu. (WW)

OGŁOSZENIE

Marek Napiórkowski Trio

FOT. ANDRZEJ RAMS

Zawartko/Piasecki z zespołem

KURIER
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XXVI Starosądecki Konkurs
Młodych Wokalistów online

FOT. PMDK

Z powodu sytuacji epidemiologicznej, XXVI Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów pod patronatem starosty
nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego odbył się w formie online. Zgłoszeniem do konkursu był wysłany plik video z występem „na żywo”. Jury wybrało najlepszych spośród 146 uczestników.

Jury w składzie: ppłk dr hab. Stanisław Strączek (przewodniczący),
Sławomir Biel, Zbigniew Kogut, Piotr
Krzywdziński i Jarosław Kuśnierz po
wysłuchaniu uczestników postanowiło przyznać nagrody:
I KATEGORIA WIEKOWA: I miejsce – Wiktoria Biel (Gołkowice Dolne), Laura Brdej (Nawojowa), Amelia
Kaczmarczyk (Gołkowice); II miejsce
– Lena Biel (Szczereż), Dawid Połeć
(Nowy Sącz), Helena Sadecka (Nowy
Sącz), Iga Sobol (Stary Sącz); III miejsce Mateusz Jawor (Nowy Sącz), Jan
Maciuszek (Nawojowa), Zofia Marchacz (Podole Górowa). Wyróżnienie
– Anna Baran (Nowy Sącz), Amelia
Bodziony (Nowy Sącz), Katarzyna Bodziony (Nowy Sącz), Miłosz Dobrowolski (Stary Sącz), Hanna Głąb (Piwniczna Zdrój), Lena Kozera (Nowy Sącz),
Tymoteusz Marchacz (Podole Górowa), Zuzanna Rosiek (Nowy Sącz),
Hanna Sitko (Nowy Sącz), Gabriel
Szczepanik (Piorunka), Alicja Szczę26 styczeń – kwiecień 2021

śniak (Piwniczna Zdrój), Gabriela Zaremba (Nowy Sącz), Rita Zygadło (Łącko), Jan Żytkowicz (Mała Góra).
II KATEGORIA WIEKOWA: I miejsce – Magdalena Biel (Łącko), Amelia Przetacznik (Wojnarowa), Luiza Tokarz (Nowy Sącz); II miejsce
– Wojciech Faron (Muszyna), Antonina Marchacz (Podole Górowa), Nikodem Mężyk (Królowa Górna), Filip
Wójcik (Nowy Sącz); III miejsce – Julia Biel (Gołkowice Dolne), Zuzanna
Opyd (Szczawa). Wyróżnienie – Szymon Błachuta (Łazy Biegonickie), Natalia Feret (Koziegłowy), Julia Hajduk
(Berest), Gabriela Muszyńska (Łącko),
Emilia Nalepa (Stary Sącz), Bogumiła Podobińska (Czarny Potok), Milena Rucińska (Szczawa), Julia Turska
(Nowy Sącz).
III KATEGORIA WIEKOWA: I miejsce – Marta Fiedor (Łomnica Zdrój),
Joanna Rucińska (Szczawa), Magdalena Siedlarz (Królowa Górna); II miejsce – Wiktoria Kołodziej (Wilczyska),
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Paweł Madzia (Nowy Sącz), Małgorzata Mąka (Wola Kosnowa); III miejsce – Gerard Demkowicz (Krynica
Zdrój), Martyna Koszkul (Łomnica
Zdrój). Wyróżnienie – Nikola Baran
(Piwniczna Zdrój), Ewelina Boczarska
(Nowy Sącz), Paulina Domek (Zagorzyn), Anna Duda (Wola Kosnowa), Miłosz Koszut (Męcina), Maja Maślanka (Piwniczna Zdrój), Natalia Mikulec
(Chełmiec), Zofia Opyd (Kamienica),
Dominika Podobińska (Czarny Potok),
Aleksandra Wnęk (Zagorzyn).
IV KATEGORIA WIEKOWA: I miejsce – Angelika Galara (Nowy Sącz),
Weronika Gumulak (Tylicz); II miejsce
– Nina Kotarba (Młodów), Julia Wincenciak (Berest); III miejsce – Julia
Kulig (Piwniczna Zdrój), Karolina Sekuła (Bącza Kunina), Ewelina Zielińska (Tylicz). Wyróżnienie – Martyna
Koza (Muszyna), Karolina Małek (Przydonica), Edyta Mróz (Lipnica Wielka),
Zuzanna Wojciechowska (Nowy Sącz).
Laureatom gratulujemy! (red)

„W dolinie Popradu”, widok z Woli Kroguleckiej

3

z zamiarem pozostania nieco dłużej i sfotografowania nocnego nieba. W tym czasie fotografowałem
otoczenie, które wraz z zachodem
Jana Brdeja, fotografa, laureata ostatniej edycji konkursu fo- słońca nabrało szczególnego klimatu, dzięki pojawiającym się mgłom
tograficznego pn. „Stary Sącz
w Dolinie Popradu i dalszej okolicy.
– kreatywnie”.
Mgły zasłoniły w końcu noce nieZdobył Pan pierwsze miejsce bo, ale jedno z wcześniej wykonaw ostatniej edycji konkursu fo- nych zdjęć umożliwiło mi zatrzymatograficznego pn. „Stary Sącz – nie magicznej chwili unoszących
kreatywnie”. Jak powstało owo się mgieł, podświetlonych ostatnimi
promieniami zachodzącego słońca.
zdjęcie?
Najpierw bardzo dziękuję Jury
Konkursu za przyznaną nagrodę Jest Pan mieszkańcem Sądecczyoraz gratuluję nagrodzonym i wy- zny. Czy ten region jest wdzięczróżnionym oraz pozostałym auto- nym tematem do fotografowania?
rom prac zgłoszonych do konkursu. Sądecczyzna to miejsca, w któNagrodzone zdjęcie „W dolinie Po- rych mogę być nawet wtedy, gdy
pradu” wykonałem podczas jedne- nie mam zbyt wiele czasu na dłużgo ze spontanicznych wyjazdów w szy wyjazd. Jej niezwykły krajobraz,
rejon platformy widokowej na Woli miejscowości i ludzie pozwalają na
Kroguleckiej. Udałem się tam w nie- odkrycie wielu tematów do fotogradzielne lipcowe późne popołudnie fowania. Moje szczególne miejsca
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FOT. Jan Brdej

Otacza nas wyjątkowe piękno

w Gminie Stary Sącz to, oprócz samego Starego Sącza, pobliskie stawy, dolina Popradu czy Wola Krogulecka. Myślę jednak, że ważniejsza
od wykonania zdjęcia jest zdolność
dostrzegania i zachwytu nad pięknem tego, co jest wokół mnie, wrażliwość na ludzi, których spotykam.
Czym się Pan zajmuje na co dzień?
Pracuję jako informatyk, analityk
oprogramowania. Aktywną działalność fotograficzną kontynuuję od
2006 roku. Po aparat sięgam, gdy
znajdę chwilę wolną od obowiązków
rodzinnych i zawodowych, co powoduje, że są okresy, gdy fotografuję
codziennie, ale są też i dłuższe przerwy. Interesują mnie różne tematy
i motywy fotografii, najbardziej jednak lubię fotografię humanistyczną,
czyli związaną z człowiekiem, w tym
festiwale, koncerty czy wydarzenia
plenerowe. (WW)
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Tischnerianum w Starym Sączu

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza utworzyło
przy Muzeum Regionalnym im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu Ośrodek Edukacyjny „Tischnerianum”. Trzon
Tischnerianum to biblioteka Tischnerowska, kompletowana przez lata i zakupiona z prywatnych pieniędzy Andrzeja Długosza, kustosza muzeum.
Ośrodek będzie służył pomocą, udzielał informacji
naukowej na temat życia i myśli ks. Józefa Tischnera
i udostępniał posiadane materiały. W tym celu została opracowana bibliografia publikacji ks. Tischnera oraz
publikacji o nim i jego twórczości (znów mrówcza praca

A to ciekawe...

Śladami księdza Józefa Tischnera
Wydany ostatnio przewodnik Wojciecha Bonowicza
„Śladami księdza Józefa Tischnera” Towarzystwo Miłośników Starego Sącza, przekazało kilkunastu
hierarchom Kościoła w Polsce. Kilku z nich
odpowiedziało listownie, dziękując za
przesłany przewodnik.
Kardynał Stanisław Dziwisz napisał „Cieszę się, że pamięć o ks. Tischnerze jest wciąż żywa i pielęgnowana
zwłaszcza w Starym Sączu, mieście jego
urodzin”.
Z kolei metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś stwierdził: „Cieszę się, że Towarzystwo
Miłośników Starego Sącza w ten sposób postanowiło
włączyć się w obchody 90. rocznicy urodzin wybitnego kapłana, myśliciela i filozofa. Jestem głęboko przekonany, iż
publikacja ta przyczyni się do ożywienia pamięci o ks. Ti-
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Długosza). Bibliografia ta jest bardzo obszerna i obejmuje 167 wydań książek ks. Tischnera, 26 publikacji,
do których napisał wstępy lub posłowia, 40 książek
z rozdziałami ks. profesora, a także 43 publikacje w językach obcych. W czasopismach opublikowano 1072
artykuły ks. Tischnera. Powstało 79 opracowań w całości poświęconych autorowi „Etyki solidarności” oraz
13 z rozdziałami na jego temat. W czasopismach różne
aspekty jego twórczości opisane zostały w 975 artykułach. Jednym zdaniem - morze materiałów do czytania,
studiów i przemyśleń.
– Dorobek naukowy ks. prof. Tischnera jest imponujący, a opracowane bibliografie są obecnie najpełniejsze w Polsce – mówi autor bibliografii i sipiritus movens
przedsięwzięcia, Andrzej Długosz, a jednocześnie prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza i opiekun
Tischnerowskiej spuścizny w starosądeckim muzeum
regionalnym. – Działalność Ośrodka Edukacyjnego „Tischnerianum” oparta będzie na (oprócz bibliografii) bogatej bibliotece Tischnerowskiej, jaką posiadamy, a jej
zbiory udostępniane wszystkim zainteresowanym, piszącym różnorakie prace naukowe i dyplomowe.
Biblioteka ta liczy prawie 500 wydań publikacji ks.
Józefa Tischnera i o jego nauce oraz 164 czasopism.
W tym prawie wszystkie wydania książek samego ks.
prof. Tischnera. Z czasopism naukowych skopiowano
ponad 200 obszernych artykułów analizujących jego
myśl. Są one również tutaj dostępne. Ponadto w dyspozycji muzeum jest 331 wydawnictw zwartych będących
częścią jego biblioteki znajdującej się w domu rodzinnym w Starym Sączu oraz 28 płyt z jego kolekcji. Mogą
one posłużyć jako temat do napisania pracy dyplomowej lub magisterskiej np. przez studentów studiujących
bibliotekoznawstwo.
W imieniu Towarzystwa Miłośników Starego Sącza zapraszamy do „Tischnerianum” w godzinach otwarcia Muzeum Regionalnego w Starym Sączu, Rynek 6. (RKA)
schnerze, zwłaszcza wśród młodego pokolenia i będzie
stanowić źródło inspiracji do podjęcia głębszej refleksji
nad przesłaniem o Bogu i człowieku, jakie jest zawarte
w twórczości ks. prof. Tischnera”.
Bardzo osobisty list napisał metropolita lubelski abp
Stanisław Budzik „Przeglądając karty przewodnika przychodzą mi na myśl liczne wspomnienia związane ze
Starym Sączem, który wielokrotnie odwiedzałem, pełniąc posługę kapłańską a potem biskupią, gdzie miałem i ciągle mam wielu znajomych i zaprzyjaźnionych ludzi,
gdzie przeżywaliśmy historyczne chwile spotkania ze Świętym Janem Pawłem II”.
Ponadto biskupi podkreślali wielkość
ks. Tischnera jako człowieka, kapłana
i naukowca.
Listy przesłali m.in.: bp Ignacy Dec – biskup
senior diecezji świdnickiej, bp Jan Piotrowski – ordynariusz kielecki, abp Józef Kowalczyk – były nuncjusz apostolski w Polsce i były metropolita gnieźnieński, abp Józef
Górzyński – metropolita warmiński i inni. (red)
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Jest w Starym Sączu dom, w którym się urodził 90
lat temu. Jest tablica pamiątkowa, są Dni Księdza Tischnera (już drugi raz z rzędu odwołane z powodu koronawirusa), jest ekspozycja w muzeum regionalnym,
wreszcie kazania starosądeckie, skrzętnie nagrane
przez siostry klaryski. Czas na kolejną, w pewnym
sensie spektakularną, przyjmując odpowiednią skalę, a na pewno pożyteczną inicjatywę – Ośrodek Edukacji Tischnerianum.

Nasza mała stabilizacja
Długo wyczekiwana 358. premiera Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego p.t. „Nasza mała stabilizacja” odbyła się 19 marca 2021 r. na deskach
starosądeckiego Sokoła. Na scenie wystąpili: Julia
Kaczmarczyk, Elwira Michalska, Monika Zagórowska,
Sławomir Bodziony, Mieczysław Filipczyk, Kamil Jakubowski, Janusz Michalik oraz Grzegorz Racoń.

FOT. ANDRZEJ RAMS

Znakomity spektakl z doskonałą techniką, dźwiękiem
i nagłośnieniem ukazał kruchość i nagość ludzkiej natury: niemożność porozumienia się, bezideowość i egzystencjalną pustkę dzisiejszych bohaterów. Pozorna
stabilizacja polityczna, społeczna i gospodarcza może
prowadzić do zagłady, a podróż do wnętrza siebie zaczyna się od spojrzenia w lustro. Że też zawsze i wszędzie
gdzieś, komuś, ktoś, coś...
– Nie było łatwo, pandemia co chwila paraliżowała próby i przygotowania do premiery naszego najnowszego
spektaklu. Ale jestem szczęśliwy, że po wielu miesiącach
oczekiwań i kilkukrotnych zmianach terminu mogliśmy
wreszcie zagrać tę premierę „na żywo”. To trudne i mocno stresujące doświadczenie – zarówno dla aktorów, jak

i dla mnie, reżysera spektaklu– praktycznie po roku braku bezpośredniego kontaktu z publicznością, poddać się
bezpośredniej ocenie widzów. Ale ogromna przychylność
i sympatyczna reakcja ze strony tych, którzy obejrzeli przedstawienie, wynagrodziła nam ten stres w pełni.
Bardzo wszystkim dziękujemy za obecność, za pozytywne opinie i za to, że po prostu z nami jesteście! Zrobimy
wszystko, żeby nie zawieść Waszych oczekiwań, związanych z planowanymi nowymi spektaklami naszego teatru
– powiedział po premierze Janusz Michalik, reżyser.
Specjalne podziękowania kierowane są dla Mecenasów i Partnerów przedstawienia, którymi są: Firma FAKRO, Firma AJDUKIEWICZ, Biker Studio, Małopolskie
Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu oraz Stowarzyszenie Animatorów Kultury w Nowym Sączu, pod patronatem którego na co dzień działa Teatr Robotniczy im.
Bolesława Barbackiego. (WW)
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Stary Sącz z Festiwalem Biegowym

– To jest nasze wspólne święto
– zaznaczył prezes Berdychowski.
– Udało się nam w krótkim okresie
czasu doprowadzić do tego, że uzgodniliśmy treść deklaracji, którą dzisiaj
podpiszemy. Ona normuje zasady
współpracy związanej z organizacją
Festiwalu Biegowego. Chciałbym podziękować: burmistrzom Starego Sącza i Piwnicznej Zdroju, wójtowi gminy Rytro i oczywiście prezydentowi
Nowego Sącza Ludomirowi Handzlo-

wi za to, że tak szybko i jednoznacznie pozytywnie odpowiedzieli na moją
propozycję, abyśmy wspólnie organizowali jedenasty Festiwal Biegów na
Sądecczyźnie.
Głównym miejscem tego wydarzenia będzie Piwniczna Zdrój i tam też,
na Zawodziu zostanie ulokowane
główne miasteczko biegacza. Festiwal Biegowy będzie żył też w pozostałych gminach, które podpisały deklarację o współpracy przy organizacji
tego wydarzenia.
– Od lat współpracujemy z Fundacją Sądecką w tym zakresie, od lat
włączamy się w tę imprezę – podkreśla burmistrz Jacek Lelek. – My też
możemy się poszczycić, kameralnymi w porównaniu z Festiwalem Biegowym, ale bardzo sympatycznymi imprezami – nocnym Biegiem św. Kingi
i Biegiem o Puchar Miejskiej Góry. Te
imprezy oczywiście zostają w naszym
kalendarzu, ale chętnie włączymy się
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Narty z głową

24 uczniów klas IV–VI na stacji narciarskiej
Cieniawa-Ski z instruktorami narciarstwa
doskonaliła elementy techniczne służące
poprawnej jeździe na nartach. Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjne i sportowe
stanowiły znakomitą alternatywę dla
niedoboru ruchu w trakcie obowiązkowych zdalnych zajęć szkolnych i były
odskocznią od wielogodzinnego spędzania czasu przy komputerze. Zajęcia tego
typu wypełniły czas wolny w sposób zdrowy,
aktywny i bezpieczny. Całkowita wartość projektu
wynosiła 12 800 zł. (red)

OGŁOSZENIE

W lutym 2021 roku gmina Stary Sącz
wraz z Województwem Małopolskim
zrealizowała projekt nauki jazdy na
nartach pn. „Jeżdżę z głową”. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gołkowicach i Szkoły Podstawowej w Gaboniu
mogli odpocząć od nauki zdalnej, jeżdżąc na
nartach pod okiem doświadczonej kadry.

w to ogólnopopradzkie przedsięwzięcie, bo to ciekawa oferta dla gości
przyjeżdżających na Sądecczyznę.
Burmistrz nie ukrywa, że takie wydarzenia to dźwignia promocyjna całego regionu. Przyjazd kilku tysięcy
biegaczy z Polski i zagranicy na pewno pomoże im odkryć Dolinę Popradu.
Niewykluczone, że wielu z nich jeszcze tu wróci.
– Właśnie ustalamy i konsultujemy
przebieg tras i wyznaczamy punkty
startowe. A na terenie naszego samorządu odbędzie się w tym roku maraton, u nas będzie też start półmaratonu i bieg na 10 kilometrów. Ważne, że
nie promujemy się tutaj pojedynczo –
dodaje burmistrz. – Zawsze jakoś leży
mi na sercu, żebyśmy się promowali
wspólnie, jako pewien kompleks wartości miejscowości, które razem stanowią niezwykle atrakcyjną ofertę
spędzania wolnego czasu dla gości
i turystów. (red)
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W sądeckim ratuszu podpisana została deklaracja o współpracy przy organizacji Festiwalu Biegowego na Sądecczyźnie. 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.
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W Starym Sączu powstaje Akademia Talentów
Powiatu Nowosądeckiego w Piłce Siatkowej
Dziewcząt
W Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu powstaje Akademia Talentów Powiatu Nowosądeckiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Uczennice, które będą chciały rozwijać swoją karierę
siatkarską pod okiem najlepszych trenerów, mogą to zrobić właśnie w starosądeckim liceum.

KURIER

natem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Starostwa
Powiatowego w Nowym Sączu. Od roku 2012 dziewczęta, uczennice klasy siatkarskiej, miały okazję zdobywać
i doskonalić swoje umiejętności pod okiem trenerów piłki siatkowej, nie tylko podczas dodatkowych treningów,
ale także biorąc udział w wielu interesujących projektach, rywalizując z liczącymi się klubami zagranicznymi.
Na efekty nie trzeba było długo czekać.
Siatkarki z Liceum wywalczyły dwukrotnie miejsca
w pierwszej dziesiątce Ogólnopolskiej Licealiady w Piłce Siatkowej. Warto wspomnieć, że kadrę trenerską
stanowili doświadczeni nauczyciele
Liceum oraz trenerzy Międzyszkolnego Uczniowskiego
Klubu Sportowego
Poprad Stary Sącz.
Mówią, że historia
kołem się toczy.
Nowa inicjatywa
stawia przed pomysłodawcami ten
sam cel: umożliwić świeżo upieczonym absolwentkom
szkół
podstawowych kontynuowanie nauki w szkole
ponadpodstawowej
i pogodzenie edukacji z miłością do
siatkówki. Mimo że
projekt pod nazwą
Siatkarskie Ośrodki Szkolne nie jest już realizowany w starosądeckim liceum, zainteresowanie siatkówką dziewcząt na Sądecczyźnie nie słabnie.
Przyszłoroczne uczennice starosądeckiego Liceum
będą miały możliwość doskonalenia warsztatu siatkarskiego na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych
z piłki siatkowej, przyznanych przez organ prowadzący szkołę, czyli Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.
Jednocześnie będą one zawodniczkami Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Poprad Stary Sącz
i będą stanowić drużynę ligową pod nazwą Akademia
Talentów Powiatu Nowosądeckiego w Piłce Siatkowej
Dziewcząt.
Propozycja ta jest adresowana do wszystkich tegorocznych absolwentek szkół podstawowych z całego powiatu nowosądeckiego, które chcą wykazać się na polu
sportowym, a jednocześnie solidnie przygotować się do
egzaminu maturalnego i rozwijać zainteresowania w innych dziedzinach. (red)
FOT. MUKS

O popularności piłki siatkowej w naszym regionie nie
trzeba nikogo przekonywać, nawet tych, którzy nie przejawiają zamiłowania do tej dyscypliny sportu. To, co
cieszy najbardziej, to fakt, że rzesze młodych ludzi poświęcają swój czas i energię, by doskonalić się w tej dziedzinie. Eksperci podkreślają, że nie wystarczy talent,
warunki fizyczne czy imponująca determinacja młodych
zapaleńców – nieodzownym elementem jest stworzenie
młodzieży odpowiednich do rozwoju warunków, by szlifować sportowe diamenty pod okiem profesjonalistów.
Pomysłów na zaangażowanie młodych miłośników
siatkówki jest wiele. Na jeden z nich
wpadł trener siatkarek Janusz Pasiut,
mocno
zaangażowany w działalność
Międzyszkolnego
Uczniowskiego Klubu
Sportowego Poprad
Stary Sącz, który zaprosił do współpracy
Krzysztofa Szewczyka, dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu. Owocem
tego
porozumienia
jest powstanie Akademii Talentów Powiatu Nowosądeckiego w Piłce Siatkowej
Dziewcząt.
Inicjatywa zyskała przychylność i wsparcie Starosty Nowosądeckiego
Marka Kwiatkowskiego oraz dyrektor Wydziału Edukacji
i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Bożeny Mynarek.
Wybór liceum jako partnera tego projektu wydaje się
być oczywisty. Szkoła oferuje naukę w klasach o zróżnicowanych profilach, co spełnia oczekiwania zgodne
z indywidualnymi zainteresowaniami pozasportowymi
uczniów, a ponadto dysponuje profesjonalnym zapleczem w postaci świetnie wyposażonej, oddanej do użytku nieco ponad rok temu hali sportowej.
Starosądeckie liceum to szkoła z tradycjami nie tylko
siatkarskimi, choć teraz na nich skupia się szczególna
uwaga. Przez wiele lat nauczyciele i uczniowie propagowali piłkę siatkową nie tylko w szkole, ale także w środowisku lokalnym, biorąc udział i organizując z sukcesem
imprezy siatkarskie. Głośnym echem odbił się projekt,
którego beneficjentem było Liceum przy ul. Partyzantów
15 – Siatkarski Ośrodek Szkolny działający pod patro-
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Koncert Walentynkowy 2021
Miejska Orkiestra Stary Sącz

