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Klapa, rąsia, buźka, goździk - tak całkiem niedawno wyglądał Dzień Ko-
biet według Jana Pietrzaka. Była to także dobra okazja do uzupełniania 
braków w zaopatrzeniu. 

Panie otrzymywały deficytowe dobra wśród których prym wiodły rajstopy, my-
dło i kawa. Obchody były wspierane nagłówkami w prasie: kobiety uczczą 
swoje święto wzmożonym współzawodnictwem pracy. A jak jest dzisiaj? Na-
dal wyczuwalna jest owa atmosfera współzawodnictwa, choć zupełnie inna. 
W wielu przypadkach podparta jest kobiecą intuicją o szowinistycznym, 
szorstkim i nieczułym, a więc przedmiotowym punkcie widzenia mężczyzny. 
Dodatkowo sprawę komplikują pojawiające się oczekiwania w stylu „bądź 
moją przyjaciółką i staraj się myśleć tak jak ja", a resztę dopełniają gendery-
ści specjalizujący się w zamianach życiowych ról. Na naszych oczach różnice 
pomiędzy płciami są niepostrzeżenie niwelowane. Kto jeszcze parę lat temu 
przypuszczał, że jednym z posłów i jednocześnie jednym z największych poli-
tycznych celebrytów będzie nieokreślone zjawisko udające kobietę? Albo że w 
telewizji nagrody wyśpiewa nieco fałszująca kobieta z brodą lub jak kto woli - 
mężczyzna w peruce? Taką osobę do niedawna można było zobaczyć jedynie 
w cyrku. Albo że do obiegu wejdą takie słowa jak „polityczka” – nie dla okre-
ślenia małomiasteczkowej polityki, lecz kobiety uprawiającej zawód polityka? 
Może warto jednak na chwilę się zatrzymać w tym pędzie i dowartościować 
starodawne ale jeszcze wciąż istniejące różnice i ten dzień spędzić nieco ina-
czej, np. kontemplując wspólnie sztukę w starosądeckim Sokole? 

 
Wojciech Waliszewski

red. naczelny Kuriera Starosądeckiego
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W poniedziałek 9 lutego, na 
czwartym posiedzeniu w ka-

dencji i pierwszym w 2015 roku 
Rada Miejska w starym sączu 
uchwaliła plany pracy swoich sta-
łych komisji. Dzień później, 10 lute-
go, burmistrz Jacek Lelek przywiózł 
dla starego sącza promesy z budże-
tu państwa na kwotę 3,89 mln zł.

Przed rozpoczęciem obrad prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Ewa Zie-
lińska przedstawiała już wybranych, 
w trwających głosowaniach, sołty-
sów i przewodniczących zarządów 
osiedli.  Następnie burmistrz Jacek 
Lelek zaprezentował swoje sprawoz-
danie, w którym pokazywał wnioski 
o współfinansowanie remontów dróg 
gminnych, placów zabaw, boisk wie-
lofunkcyjnych i doposażenia szkół, 
złożone do Ministerstwa Administra-
cji i Cyfryzacji oraz Województwa 
Małopolskiego, Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki oraz Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy. Budżet gminy zosta-
nie zasilony na realizacje tych przed-
sięwzięć kwotą 8,23 mln złotych. 
Gmina dostanie też pieniądze na od-
budowę dróg i infrastruktury drogo-
wej zniszczonych w trakcie powodzi. 
Do przetargów przygotowana jest bu-
dowa boisk przy Gimnazjum w Sta-
rym Sączu, przygotowane są też trzy 
inne projekty inwestycyjne w mieście 
i we wsiach, a siedem kolejnych bę-
dzie przygotowywanych w okresie 
od marca do września br. Burmistrz 
przedstawił też zebranym przebieg 
wyłaniania odbiorcy gminnych od-
padów komunalnych w tym roku. In-
formował o okazałej dotacji dla Cen-
trum Kultury i Sztuki z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 
organizację wysoko notowanego Fe-
stiwalu Muzyki Dawnej. Na dwulet-
ni projekt „Rara i przełomy w koleb-

ce Omnia Beneficja” dotacja wynosi 
144 tys. zł na rok bieżący i 86 tys. zł 
na 2016 rok.

 Rada Miejska podjęła na tej se-
sji m.in. uchwały w sprawach: zmian 
wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Stary Sącz na lata 2015-35; 
Gminnego Programu Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie oraz Ochro-
ny Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2015-20; wyrażenia opinii do projek-
tu aglomeracji Nowy Sącz; nabycia 
nieruchomości położonych w Myślcu; 
przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Gołkowice 
Górne 10”; zmiany „Miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go „Gołkowice Dolne”; zmiany uchwa-
ły Nr LII/689/2014 Rady Miejskiej w 
sprawie zniesienia pomnika przyrody 
w Gaboniu; określenia kryteriów dru-
giego etapu postępowania rekruta-
cyjnego do publicznych: przedszkoli, 
innych form wychowania przedszkol-
nego i oddziałów przedszkolnych w 
gminnych szkołach podstawowych; 
wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi i ustalenia stawki opłaty dla 
nieruchomości oraz stawki za pojem-
nik z odpadami komunalnymi; za-
twierdzenia planu pracy Komisji Re-
wizyjnej i planów pracy Komisji Rady; 
zatwierdzenia uchwały zebrania so-
łectwa Gaboń; programu „Małopol-
ska w zdrowej atmosferze”; przyję-
cia opłat za zaopatrzenie w wodę i 
odprowadzanie ścieków „Sądeckich 
Wodociągów SA”.

 Radni, sołtysi i przewodniczący 
osiedli interpelowali i zadawali pyta-
nia głównie w sprawach dotyczących 
dróg gminnych, organizacji ruchu ko-
łowego w mieście i komunikacji, po-
wrócił temat porządku publicznego w 
rynku. Burmistrz wyjaśniał, odpowia-
dał na pytania i proponował rozwią-
zania, ale zachęcał też do nadawa-
nia odpowiedniej rangi postulatom 
i ustalaniu priorytetów, prosił także 
o bliższe przyjrzenie się budżetowi 
obywatelskiemu i możliwości rozwią-
zywania niektórych spraw, o mniej-
szych nakładach finansowychpo-
przez oddolne inicjatywy. (RK)
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Taką sumę środków zewnętrznych 
udało sie pozyskać do tej pory do bu-
dżetu Gminy Stary Sącz na rok 2015.

4. sesja Rady Miejskiej 

Pieniądze dla Gminy 

4 marzec - kwiecień  2015

RADA MIEJsKA W sTARYM sĄCZU



InfORMACJE Z REGIOnU

W wyniku wyborów na osiedlu Sta-
ry Sącz – Cyganowice przewodni-

czącą została Barbara Boszowska (15 
głosów). Zebranie mieszkańców osie-
dla Stary Sącz – Zachód wybrało na 
przewodniczącego Grzegorza Palecz-
ka (14 głosów). W Gaboniu na sołtysa 
wybrano ponownie Mirosława Garba-
cza (96 na 102 oddane głosy). W Woli 
Kroguleckiej dotychczasowy sołtys Jan 
Janczak otrzymał 36 głosów (100 % 
oddanych głosów). W Barcicach Dol-
nych sołtysem został Przemysław Ma-
irer, który zdobył 18 głosów. W Mosz-
czenicy Niżnej w wyborach sołtysa 
zwyciężył Władysław Florek. W Barci-
cach sołtysem został Andrzej Ogorza-
ły, w Gaboniu-Praczce - Andrzej Ku-

czaj, w Moszczenicy Wyżnej - Krystyna 
Szewczyk (pełniący już te funkcje). 
W tym roku, po wyborach w sołec-
twach i osiedlach, dodatkowo odby-
wają się spotkania z mieszkańca-
mi dotyczące innowacyjnego budżetu 
obywatelskiego w Gminie. Burmistrz 
Jacek Lelek oraz z-ca burmistrza Ka-
zimierz Gizicki (uczestniczący w zebra-
niach) prezentują zasady i zachęcają 
mieszkańców do udziału w projekcie 
„Mój Pomysł, Mój Stary Sącz”, wpro-
wadzającym tzw. budżet partycypa-
cyjny do budżetu Gminy Stary Sącz na 
2015 rok. Po zakończeniu i uprawo-
mocnieniu wyborów składy wszystkich 
rad i zarządów zostaną opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej. (RK)

Mieszkańcy gminy wybierali
Mieszkańcy Gminy Stary Sącz wybierają swoich reprezentantów na 
pierwszym, lokalnym szczeblu samorządu terytorialnego, sołtysów 
i  członków rad sołeckich, przewodniczących i  członków zarządów 
osiedli. 

Wybory sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
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A to ciekawe...

Nowy portal i aplikacja 
promujące Stary Sącz
Małopolska Organizacja Turystycz-
na uruchomiła portal promujący 
subregion gorlicko-sądecki (m.in. 
Stary Sącz) z kompendium wiedzy 
o regionie (informacją o atrakcyj-
nych obiektach, trasach turystycz-
nych, najważniejszych wydarze-
niach) oraz mobilną aplikacją.

Portal informacyjno-promocyjny do-
stępny jest pod dwoma domenami: 
gorlickie-sadeckie.pl i obierzkieru-
nek.pl. Zawiera informacje na temat 
atrakcyjnych miejsc, ich opisy, hi-
storię, ciekawostki oraz interaktyw-
ną mapę pomagającą zaplanowanie 
podróży. Uzupełnieniem serwisu in-
ternetowego jest aplikacja mobilna 
w języku polskim i angielskim dzia-

łająca w systemach Android i iOS 
na różnych urządzeniach mobilnych. 
Małopolska Organizacja Turystycz-
na za główne cele stawia sobie m.in. 
kreowanie i promowanie atrakcyjne-
go wizerunku regionu na krajowych 
i zagranicznych rynkach turystycz-
nych, wspieranie rozwoju turystyki 
zgodnie ze strategią rozwoju regionu. 
Na liście członków tej organizacji jest 
województwo małopolskie, dziesięć 
powiatów, trzydzieści miast i gmin 
w Małopolsce, od Podhala po Beskid 
Niski, m.in. Gmina Stary Sącz. (RK)

Spotkanie 
z przedsiębiorcami
22 stycznia, tak jak w roku ubie-
głym, odbyło się spotkanie burmi-
strza Jacka Lelka z przedsiębior-
cami działającymi w Gminie Stary 
Sącz. Wzniesiono toast noworocz-
ny. Burmistrz Starego Sącza dzię-
kował za wkład w rozwój gospodar-
czy gminy, gratulował osiągnięć 
i życzył kolejnych sukcesów. 

W spotkaniu brało udział kilkudzie-
sięciu przedstawicieli różnych dzie-
dzin gospodarki i profesji działają-
cych w gminie, choć są i takie firmy, 
które prowadzą biznes w różnych re-
jonach kraju i w niemal całej Euro-
pie. W Domu Weselnym „Zacisze” 
(Firma Klag w Gołkowicach Górnych) 
o swoich przedsiębiorstwach krótko 
opowiadali Barbara Edelmüller-Ge-
neraux (Batim Transport Międzyna-
rodowy i Spedycja), Krzysztof Mróz 
(Park M), Wiesław Rutkowski (Ośro-
dek Rekreacyjno Wypoczynkowy 
Rezydencja Las Vegas). Refleksja-
mi dzielili się prezes Zarządu Ban-
ku Spółdzielczego w Starym Sączu 
Wojciech Kulak, radny Sejmiku Wo-
jewództwa Małopolskiego Stanisław 
Pasoń, prezes Zarządu Kongrega-
cji Kupieckiej w Nowym Sączu Józef 
Pyzik. W spotkaniu brali też udział: 
komendant komisariatu Policji Pań-
stwowej w Starym Sączu Krzysz-
tof Pawlak, nadleśniczy Lasów Pań-
stwowych - Nadleśnictwo Stary Sącz 
Paweł Szczygieł, wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej Andrzej Stawiarski 
(też przedsiębiorca), zastępca bur-
mistrza Kazimierz Gizicki, dyrektor 
Miejskiego Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Starym Sączu Ryszard 
Niejadlik, kierownik Referatu Rozwo-
ju Lokalnego i Promocji UM w Sta-
rym Sączu Grażyna Leśniak. W nie-
skrępowanej atmosferze okraszonej 
żartami, o gospodarce w skali mikro 
i niektórych zjawiskach makroeko-
nomicznych dyskutowali wszyscy 
uczestnicy spotkania. 
 Burmistrz Jacek Lelek przypomniał 
osiągnięcia w ubiegłym roku, pod-
kreślając m.in. rekordowe wydatki 
na inwestycje i rozwój infrastruktury 
komunalnej, mówił o planach i prio-
rytetach na ten i kolejne lata. Pro-
sił o wsparcie, deklarował poparcie 
i pomoc ze strony samorządu, za-
praszał do współpracy i odwiedza-
nia Urzędu Miejskiego. (RK) 
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 Z ławy poselskiej...

Dobra wiadomość dla starosądeckich i nowosądeckich 
działkowców. Sejm uchwalił ustawę „Stop Rozbiórkom Al-
tan”. Na 86. Posiedzeniu Sejm znowelizował Prawo bu-
dowlane. Nowelizacja ma chronić przed rozbiórką altany 
postawionej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. 
Decyzja jest konsekwencją orzeczenia Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z 9 stycznia 2014 r. Orzeczenie to 
spowodowało, że działkowiec, który zbudował na działce 
obiekt w myśl prawa budowlanego (o właściwych wymia-
rach), ale niezgodnie z definicją altany przyjętą przez NSA 

(o innej konstrukcji) otrzymał nakaz rozbiórki. Nowelizacja wychodzi naprze-
ciw problemowi działkowców, którym groziłby zarzut dopuszczenia się samo-
woli budowlanej. Umożliwi legalizację obiektów zagrożonych rozbiórką, które 
będą spełniać wymagania zapisane w nowelizacji. Ustawa m.in. wprowadza 
definicję „altany działkowej”. Zgodnie z ustawą postępowania niezakończo-
ne ostateczną decyzją o nakazie rozbiórki altan działkowych do dnia wejścia 
w życie nowelizacji zostaną umorzone. Jednocześnie w przypadku wątpliwo-
ści, czy dany obiekt budowlany spełnia kryteria altany działkowej, jego wła-
ściciel będzie mógł wystąpić do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wyda-
nie zaświadczenia potwierdzającego zgodność z nowymi przepisami. Za ten 
wniosek nie będzie pobierana opłata skarbowa. Ponadto, wygasną wydane 
już ostateczne decyzje o nakazie rozbiórki altan.

Sejm uchwalił też nowelizację Kodeksu karnego oraz niektórych innych 
ustaw. Przyjęte przez Izbę rozwiązania mają na celu poprawę bezpieczeń-
stwa na drogach oraz zadośćuczynienie ofiarom wypadków. Dotyczą w ta-
kim samym stopniu kierowców będących pod wpływem alkoholu, jak i środ-
ków odurzających. Kierowcy, którzy prowadzili w stanie nietrzeźwości, będą 
obowiązkowo pozbawiani przez sąd prawa jazdy. Gdy zostaną złapani po raz 
pierwszy, utracą prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat. Recydywiści – dożywot-
nio. Ponadto w stosunku do takich kierowców sąd będzie orzekał obowiązek 
wpłaty na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenintencjar-
nej co najmniej 5 tys. zł (osoby złapane po raz pierwszy) lub co najmniej 10 
tys. zł (osoby złapane ponownie). Kierowca, który po alkoholu spowodował 
wypadek ze skutkiem śmiertelnym dożywotnio straci prawo jazdy. Taka sama 
kara ma dotyczyć sytuacji, gdy wypadek spowoduje czyjeś kalectwo. Odstą-
pienie od tej sankcji będzie możliwe w szczególnie uzasadnionych okoliczno-
ściach. Ponadto tacy sprawcy będą musieli zapłacić nawiązkę w wysokości 
co najmniej 10 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego lub jego najbliższych. Osoby 
z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów będą mogły, o ile sąd uzna, że 
nie zagrażają one bezpieczeństwu w komunikacji, po pewnym czasie usiąść 
za kierownicą samochodu, pod warunkiem, że będzie on wyposażony w tzw. 
blokadę alkoholową.

W Kontrakcie Terytorialnym dla Małopolski zapisano przygotowanie doku-
mentacji dla budowy DK 75 i budowę odcinka Nowy Sącz – Łososina Dolna. 
Mimo to w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 inwestycja 
ta się nie znalazła. Poseł Marian Cycoń wystosował więc pismo do pani Ma-
rii Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju z zapytaniem o przyczyny takie-
go stanu rzeczy. Odpowiedź jak na razie nie nadeszła. Wziął również udział 
w konsultacjach społecznych do w/w dokumentu. Poseł złożył również nastę-
pujące oświadczenia: w sprawie opłaty planistycznej, w sprawie niełatwego 
dostępu do rehabilitacji leczniczej, w sprawie zbyt drogich leków dla użytkow-
ników Karty dużej rodziny, w sprawie terminowych umów o pracę i w sprawie 
ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Do Minister Infrastruktury tra-
fiło również zapytanie w sprawie konieczności zapewnienia odpowiedniego 
finansowania realizacji podstawowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa 
drogi S7 granica woj. świętokrzyskiego - Kraków".
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Spotkanie opłatkowe 
gospodarzy miast 
papieskich 
14 stycznia w siedzibie Konferencji 
Episkopatu Polski w Warszawie od-
było się doroczne spotkanie prezy-
dentów i burmistrzów miast, które 
odwiedził św. Jan Paweł II podczas 
swojego pontyfikatu. Kardynał Ka-
zimierz Nycz ogłosił hasło XV Dnia 
Papieskiego w Polsce. 

W Polsce jest łącznie 55 miejsco-
wości, które mogą się szczycić tym, 
że odwiedził je Jan Paweł II, w tym 
Stary Sącz, który gościł Papieża-Po-
laka 16 czerwca 1999 roku. Inicja-
tywa tych spotkań powzięta zosta-
ła przez władze kilku miast, które 
czuły się szczególnie uhonorowane 
więzią z Ojcem Świętym: Krakowa, 
Wadowic, Warszawy, Gdańska, Gdy-
ni i Sopotu. W 2002 roku sformuło-
wali oni „Apel Miast” o pogłębienie 
refleksji nad pontyfikatem papieża 
Polaka, zachęcając zainteresowane 
samorządy do przyłączenia się do 
tego swoistego ruchu podkreślające-
go nauczanie Jana Pawła II, m.in. o 
znaczeniu samorządowych wspólnot 
tworzących małe ojczyzny. 

Spotkanie jest też okazją do pod-
sumowania działania Fundacji „Dzie-
ło Nowego Tysiąclecia", prowadzącej 
program stypendialny wyrównujący 
szanse edukacyjne młodzieży, po-
chodzącej z małych miejscowości, 
a także przyjęcia programu dorocz-
nego Dnia Papieskiego, w trakcie 
którego zbierane są środki finanso-
we dla stypendystów. Kardynał Ka-
zimierz Nycz, przewodniczący Rady 
Fundacji zapowiedział, że tegoroczny 
XV Dzień Papieski będzie obchodzo-
ny pod hasłem „Jan Paweł II – pa-
tron rodziny”. Przypominamy, iż ten 
rok został ustanowiony przez Sejm 
RP „Rokiem św. Jana Pawła II”. 

 W spotkaniu opłatkowym w War-
szawie Stary Sącz reprezentowali: 
burmistrz Starego Sącza Jacek Le-
lek i zastępca burmistrza Kazimierz 
Gizicki. (WW)
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10 lutego burmistrz Jacek Lelek odebrał w Krakowie z rąk ministra Stanisława Huskowskiego oraz wojewo-
dy Jerzego Millera promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach podziału środków budżetu 
państwa na te cele. Promesy dla Gminy Stary Sącz opiewają na kwotę 3,89 mln zł i to zapewne nie ostatnie 
środki pozystane w tym roku.  

W Gminie Stary Sącz w tym roku re-
alizowane będą następujące in-

westycje: Odbudowa drogi – ulica Wę-
gierska i Sobieskiego – (pozyskano 3 
mln zł., całkowity koszt to ponad 7 mln 
zł.), Budowa boisk w Gimnazjum w Sta-
rym Sączu – (pozyskano 105 tysięcy zł., 
z budżetu Gminy 210 tysięcy zł.), Do-
posażenie oddziałów przedszkolnych 
w Szkołach – (pozyskano 840 tysięcy 
zł.), Projekt ścieżek rowerowych na Miej-
skiej Górze w Starym Sączu – (pozyska-

no 160 tysięcy zł.), Plan nisko emisyj-
nej gospodarki – (pozyskano 36 tysięcy 
zł.), Mój pomysł, Mój Stary Sącz (budżet 
obywatelski) – (pozyskano 200 tysięcy 
zł.), Odbudowa dróg po powodzi (pozy-
skano 900 tysięcy zł.), Zabezpieczenie 
osuwisk (pozyskano 2,95 mln. zł.).

Przygotowywane przez Gminę pro-
jekty budowlane: to: Projekt zaplecza 
sportowego w Barcicach, Projekt Bi-
blioteki w Starym Sączu, ulica Mickie-
wicza, Zabezpieczenie skarpy murem 
ochronnym osiedle Tysiąclecia, Projekt 
zabezpieczenia osuwiska w Popowi-
cach, Projekt zabezpieczenia osuwiska 
w Moszczenicy Niżnej, Projekt ośrodka 
zdrowi w Gołkowicach Górnych, Projekt 
termomodernizacji OSP Moszczenica 
Niżna, Projekt boiska wielofunkcyjnego 
w Gołkowicach, Projekt boiska w Most-
kach, Projekty placów zabaw Moszcze-
nica Niżna, Przysietnica, Barcice, Goł-
kowice Górne.

Gmina Stary Sącz złożyła także w tym 

roku nastepujące wnioski: 
Ministerstwo Administracji i Cyfry-

zacji: Odbudowa drogi ul. Cesarczyka, 
Odbudowa drogi w Popowicach, Popo-
wice-Cyganowice, Odbudowa przepu-
stu Wola Krogulecka, Odbudowa dro-
gi Wola Krogulecka, Odbudowa drogi 
w Gaboniu Wilkówka, Zabezpieczenie 
Osuwiska w Popowicach, Zabezpiecze-
nie osuwiska w Moszczenicy Niżnej

Województwo Małopolskie: odbudo-
wa drogi do Krzyża w Barcicach, odbu-
dowa drogi Na Koniów w Przysietnicy

Wojewódzki Urząd Pracy: plac zabaw 
w Przysietnicy, plac zabaw w Gołkowi-
cach, plac zabaw w Barcicach, plac za-
baw w Moszczenicy Niżnej, doposaże-
nie Szkoły w Skrudzinie, doposażenie 
Szkoły w Gaboniu, doposażenie Szkoły 
w Popowicach. 

Ministerstwo sportu i Turystyki: bo-
isko wielofunkcyjne w Gołkowicach. bo-
isko ze sztucznej trawy w Mostkach. 
(WW)

Kolejne cztery miliony pozyskane

Otrzymane niedawno promesy na 
usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych opiewają na kwotę 3,89 mln 
zł. Jakie prace za te pieniądze uda 
się wykonać?
Zdobyte fundusze zostaną prze-
znaczone na odbudowę ul. Cesar-

czyka w Starym Sączu, drogi gminnej „Popowice – Cyga-
nowice” wraz z odbudową przepustów (górny odcinek); 
odbudowę przepustu w Woli Kroguleckiej w ciągu dro-
gi gminnej „Barcice Górne-Facimiech”; oraz odbudowę 
drogi gminnej „Gaboń Wilkówka z Osiedla Wola”. Na te 
cele otrzymaliśmy 900 tys. złotych. Ponadto wykona-
my stabilizację dwóch osuwisk: w Moszczenicy Niżnej 
na drodze lokalnej „Do Baziaka na Gliniku” oraz bar-
dzo oczekiwane zabezpieczenie osuwiska wraz z odbu-
dową drogi lokalnej Cyganowice - Popowice w Popowi-
cach, poniżej Kaplicy.

Od początku tego roku ze środków zewnętrznych po-
zyskano do budżetu rekordową kwotę prawie 10 mi-
lionów zł. Jak wygląda stary sącz pod tym względem 
w porównaniu z innymi gminami z naszego regionu?

Nie lubię się porównywać z innymi, ważne jest dla mnie 
spełnianie oczekiwań mieszkańców naszego miasta 
i gminy. Natomiast przyznam, że dużym optymizmem 
napawa mnie fakt pozyskania tak znaczącego dofinan-
sowania do planowanych w tym roku zadań. Ponad 9,5 
mln złotych, które udało się już pozyskać w tym roku 
do budżetu to znacznie więcej niż w ciągu całego roku 
mieszkańcy i przedsiębiorcy wpłacają z tytułu podatku 
od nieruchomości! Dzięki tym środkom uda się zrealizo-
wać wiele naprawdę oczekiwanych przez mieszkańców 
przedsięwzięć. Bez dofinansowania z zewnątrz nie było-
by to możliwe. 

 Jakie inne inwestycje drogowe na terenie gminy stary 
sącz są planowane do realizacji w tym roku?
Największym zadaniem inwestycyjnym będzie przebu-
dowa ulicy Węgierskiej. Po przebudowie ulica zostanie 
wyposażona w kanalizację burzową, ścieżkę rowerową, 
nowe nawierzchnie jezdni i chodnika oraz oświetlenie. 
Odbudowywane będą także drogi w Barcicach i Przy-
sietnicy. Planujemy także budowę chodnika w Barci-
cach na Podsapieńcu i w Moszczenicy Wyżnej powyżej 
szkoły. (WW)

Jacka Lelka 
- burmistrza  Starego Sącza

marzec - kwiecień  2015 7



Sprawozdanie merytoryczne Towarzystwa Miłośników Starego Sącza za 2014 r.

Pracowity rok
największym wydarzeniem minio-

nego roku, a może ostatniego 
dziesięciolecia (po wizycie Jana Paw-
ła II) dla muzeum i Towarzystwa była 
realizacja na terenie muzeum spek-
taklu telewizyjnego pt. „Rewizor” wg 
Mikołaja Gogola w reżyserii i w roli 
głównej Jerzego stuhra.

Ponadto wystąpili znani aktorzy: 
Agata Kulesza, Zbigniew Zamachow-
ski, któremu towarzyszyła żona zna-
na z TVP Monika Richardson, Da-
riusz Gnatowski, Piotr Cyrwus i inni. 
Na dwa dni 25 lipca i 2 sierpnia 
w muzeum rozłożyły się pracownie: 
charakteryzatornia, przebieralnia 
kostiumów i przechowalnia różnego 
sprzętu sprzętu technicznego. Dom 
Na Dołkach pełnił funkcję zewnętrz-
ną domu horodniczego. Na podwórku 
budynku nakręcono 2 sceny, trzecią 
przy oknie od ul. Kopernika. Wszyst-
ko to można było zobaczyć podczas 
uroczystej premiery spektaklu w ki-
nie „Sokół”. Ekipa TVP liczyła około 70 
osób, udzieliliśmy jej wszechstronnej 
pomocy łącznie z otwarciem muzeum 
o godz. 4.30. Dla nas, pracowników 
było to wielkie przeżycie: przebywanie 
z wielkimi aktorami, którzy przy okazji 
zwiedzili nasze zbiory muzealne, mogli-
śmy podglądnąć warsztat pracy i cięż-
ką pracę realizatorów. Wszyscy aktorzy 
wpisali się do księgi pamiątkowej. Wy-
miernymi korzyściami dla Towarzystwa 
i muzeum oprócz reklamy, była zapłata 
przez TVP w wysokości 2800 zł. Głów-
ny scenograf spektaklu pozostawił 
nam na pamiątkę daszek nad kratą od 
podwórka, który wspaniale wkompo-
nował się w całą architekturę budynku. 

W ubiegłym roku uczciliśmy dwie 
rocznice: w marcu 30-tą śmierci Bogu-
sławy Agaty Konstanty, oraz w czerw-
cu 5-tą rocznicę wizyty w Starym Są-
czu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Wmurowane zostały tablice pamiąt-
kowe na domie, w którym urodziła się 
i mieszkała Agata Konstanty przy. ul. 
Kazimierza Wielkiego (ta ufundowana 
została przez p. Janusza Majdę właści-
ciela Zakładu Pogrzebowego „Feniks") 
i na budynku muzeum upamiętniają-
ca spotkanie prezydenta z mieszkań-
cami na rynku. Ich odsłonięcie miało 
charakter uroczysty, poprzedzone były 
Mszami św., które celebrował i kaza-
nia wygłosił ks. proboszcz Marek Tabor 

oraz spotkaniami uczestni-
ków przy kawie i ciastku. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszyła się tablica 
poświęcona Lechowi Kaczyńskiemu, 
ludzie przy niej przystawali, z uwagą 
czytali, robili zdjęcia. Były pewne trud-
ności z panią konserwator zabytków, 
w przypadku drugiej tablicy jako, że 
Dom Na Dołkach wpisany jest w rejestr 
zabytków ale pomogli nam je przezwy-
ciężyć panowie Józef Stec i Marek 
Fijałkowski.

Wydaliśmy kolejny przewodnik po 
wydanym w 2013 r. „Przewodniku po 
Starym Sączu” autorstwa pana An-
drzeja Sojki, tym razem ”Przewodnik 
po Muzeum”, który napisał prezes To-
warzystwa, fotografie wykonał Mate-
usz Długosz, a ogrom pracy w postaci 
składu komputerowego, korekty i łącz-
nika między drukarnią wykonała Da-
nuta Sułkowska. Powyższy przewod-
nik (w cenie sprzedaży ustalonej przez 
Zarząd na 3 zł.) wydrukowaliśmy też 
w skróconej wersji w języku angielskim 
i będzie on bezpłatnie rozdawany ob-
cokrajowcom zwiedzającym nasze mu-
zeum. Przewodnik można było wydać 
dzięki wsparciu finansowemu staro-
sty nowosądeckiego, Banku Spółdziel-
czego w Starym Sączu oraz środkom 
własnym. Wszystkie prace nad nim 
oprócz druku wykonane zostały bez-
płatnie. W muzeum odbyły się dwa 
wykłady: 25 września, dra Sławomira 
Dorockiego i mgra Pawła Brzegowego 
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra-
kowie pt. Józef Dietel a kwestia prze-
mysłu uzdrowiskowego Galicji Zachod-

niej i prof. dra hab. inż. 
Jana Tadeusza Dudy z AGH, pt. Polska 
wobec wyzwań pakietu klimatyczne-
go Unii Europejskiej. Drugi wykład od-
był się z inicjatywy dra Andrzeja Przy-
byszowskiego, który udzielił w tym 
zakresie wszechstronnej pomocy. Na-
ukowcy wygłaszali odczyty bezpłatnie. 
W marcu odbyły się kolejne 8. Dni Księ-
dza Józefa Tischnera, we współpra-
cy z naszymi partnerami. W ubiegłym 
roku w organizację Dni włączył się Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. 
Profesora, a największą popularnością 
cieszyło się spotkanie z Szymonem 
Hołownią przy pełnej sali kinowej. Ten 
znany i popularny prezenter kanału Re-
ligia TV i TVN, a zarazem osoba bardzo 
wierząca mówił o swoich doświadcze-
niach w relacjach z Bogiem.

Tradycyjnie w maju zorganizowali-
śmy kolejną Noc Muzeów. Uczestni-
czyło w niej 48 osób czyli o 2 mniej niż 
w 2013r. Odbyła się kolejna kwesta na 
starosądeckich cmentarzach w uro-
czystość Wszystkich Świętych. Zebra-
liśmy rekordowa kwotę. Dokonaliśmy 
odnowy kolejnych nagrobków za pie-
niądze zebrane w 2013 r. Są to Tekli 
Cięciwowej i rodziny Długoszewskich 
na starym cmentarzu aniołka na gro-
bie rodzeństwa Kwiatkowskich, oraz 
nagrobek zasłużonego dla miasta le-
karza i filantropa, darczyńcy swego 
domu na ochronkę Leopolda Gaweł-
kiewicza. Restauracji dokonuje firma 
Art Stec po kosztach własnych. Proces 
konserwacji pomimo stosowania no-
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woczesnych materiałów, ze względu na 
warunki atmosferyczne i podmokłość 
terenu wymaga ciągłych poprawek. 
Są one i będą na bieżąco wykonywa-
ne. Na wiosnę komisja wybierze kolej-
ne nagrobki do odnowy finansowane 
ze środków zebranych podczas kwesty 
w ubiegłym roku.

Liczba członków Towarzystwa kształ-
tuje się na poziomie 2013 r. zmarły 4 
osoby, przybyły 2 osoby, razem więc 
jest 110 członków. Są to osoby, któ-
re zgodnie ze statutem nie zalegają ze 
składkami więcej niż 3 lata. Składki za 
2014 r. zapłaciło 49 osób wobec 78 
w 2013. Ściągalność składek jest bar-
dzo trudna pomimo wysyłanych przy-
pomnień. Nasze Towarzystwo kolej-
ny rok prowadzi Muzeum Regionalne. 
Co roku składamy ofertę do p. Burmi-
strza Starego Sącza na wspieranie za-
dań z zakresu „Ochrony kultury i dzie-
dzictwa regionalnego” W ubiegłym 
roku otrzymaliśmy dotację w wysoko-
ści 55.000 zł. Z kwoty tej pokryliśmy 
wynagrodzenia + pochodne 2 kustoszy 
na 3/4 etatu, oraz księgowej i sprząta-
nie na umowy- zlecenia. Należy dodać 
też, że wszystkie funkcje w Towarzy-
stwie pełnione są bezpłatnie. Również 
p. Burmistrz płaci za prąd. Pozostałe 
koszty działalności pokryliśmy ze środ-
ków własnych, głównie z biletów wstę-
pu do muzeum. Od tego roku rozdzie-
lamy koszty Towarzystwa, które będzie 
utrzymywane ze składek, sprzedaży 
wydawnictw, sponsorów i kwesty. Do-
chody z biletów wstępu przeznaczy-
my na działalność muzeum. W 2014 
r. wygraliśmy konkurs ofert na sub-
sydiowane zatrudnienie pracownika 
z programu „Konserwator” realizowa-
nego ze środków unijnych przez Woje-
wódzki Urząd Pracy w Krakowie. Dzię-
ki temu od mają do września muzeum 
było otwarte przez 6 dni w tygodniu po 
8 godzin.

W 2014 r. muzeum zwiedziło 4382 
osoby, tj. o 1 % więcej niż w 2013 
(4382), za biletami zwiedziło 2680 
osób tj. też o 1 % więcej (2680). Odwie-
dziły nas też szkoły (bezpłatnie) z tere-
nu gminy Stary Sącz, 18 klas tj. 424 
osoby, tj. znacznie mniej niż w 2013 r. 
(wtedy wszystkie klasy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych wzięły udział 
w lekcjach o ks. profesorze Tischnerze. 
53 grupy 1275 osób). Czyniliśmy stara-
nia o zwrot pamiątek po Adzie Sari po-
życzonych Bogusławowi Kaczyńskiemu 
w 1978 r. przez brata śpiewaczki Ma-
riana Szayera. Warunkiem zwrotu we-
dług rewersu było napisanie przez B. 
Kaczyńskiego biografii Maestry. Taka 
książka już się ukazała pod koniec ub. 

roku, tak więc, spełniony został zgod-
nie z rewersem warunek do zwrotu. 
Cały czas trwa wymiana koresponden-
cji pomiędzy B. Kaczyńskim, Piotrem 
Szayerem (bratankiem Ady) a preze-
sem TMSS, którego Piotr Szayer wraz 
z bratem Hubertem uczynili jedynym 
spadkobiercą pamiątek po Adzie Sari. 
Niestety p. Bogusław Kaczyński jest 
od pół roku w szpitalu i ostatnia wer-
sja brzmi, że lekarze mu powiedzieli iż 
około 15 lutego br. wróci do domu. My 
dokonaliśmy wywołania płyt szklanych 
i błon fotograficznych z nieznanymi fo-
tografiami Ady Sari. Część z nich już zo-
stała oprawiona w passe – partu.

Na listopadowym zebraniu Zarząd 
Towarzystwa powołał komisję inwenta-
ryzacyjną pod przewodnictwem p. Woj-
ciecha Ramsa do spisu eksponatów. 
Jest to bardzo żmudna praca, gdyż od 
razu eksponat jest dokładnie opisywa-
ny i wyceniany.

Współpracowaliśmy z innymi instytu-
cjami kultury. Muzeum Okręgowe w No-
wym Sączu pożyczyło od nas sukienkę 
obozową Anny Kosińskiej na wystawę 
o więźniarkach z Ravensbrück, a Pań-
stwowe Archiwum w Krakowie mundur 
sokolski na wystawę z okazji I wojny 
światowej. Otrzymaliśmy w darze 3 ko-
lejne obrazy z Międzynarodowego Ple-
neru Malarskiego, co powiększa na-
szą kolekcję stuki współczesnej oraz 
10 książek. Bardzo dobrze układała 
się współpraca z instytucjami kultu-
ry w naszym mieście. PiMG Biblioteka 
Publiczną, ZSP, Centrum Kultury i Sztu-
ki im. Ady Sari oraz z z mediami zwłasz-
cza Sądeczaninem, Z grodu Kingi i Ku-
rierem Starosądeckim. 

Realizacja wniosków z poprzednie-
go zebrania: -w sprawie nadania imie-
nia Antoniego Królika uliczce od ul. So-
bieskiego do ul. Kazimierza Wielkiego 
(wniosek p. Sławomira Gryszewskie-
go) – w tej sprawie wystosowaliśmy 
17 lipca pismo do Rady Osiedlowej 
Śródmieście, gdyż są takie procedu-
ry, ze najpierw muszą wyrazić opinie 
mieszkańcy z tego terenu.- sprawie po-
prawionego i krytycznego wydania II 
tomu „Historii Starego Sącza”. (zgło-
sił p. Tadeusz Duda). Zarząd po prze-
analizowaniu wszystkich możliwości 
uznał, ze obecnie i w najbliższym cza-
sie jest to niemożliwe, gdyż koszt ta-
kiego przedsięwzięcia wyniósłby około 
50 tys. zł (prawa autorskie, skład, ko-
rekty i druk), a to jest kwot poza zasię-
giem Towarzystwa. Ponadto do tej pory 
sprzedało się połowę nakładu. Zarząd 
podziela jednak opinię, że „Historia” 
została wydana za wcześnie bez dy-
stansu do minionej epoki. (AD)

Burmistrz Starego Sącza                                     
Jacek Lelek serdecznie 
zaprasza na 9. Dni 
Księdza Józefa 
Tischnera
Stary Sącz, 15-18 marca 2015 r.
pod Honorowym Patronatem Staro-
sty Nowosądeckiego.

15.III.2015 r. godz. 18.00, kino „So-
kół” Widowisko„Rzecz o św. Kindze  

16.III.2015 r. godz. 10.00, Msza Św. 
w Kościele Parafialnym i odsłonię-
cie tablicy pamiątkowej na budynku 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
przy ul. Daszyńskiego i spotkanie w 
kinie „Sokół”.

godz. 17.00 kino „Sokół” Promo-
cja Dziennika 1944 – 1949 Józefa 
Tischnera 
- Wojciech Bonowicz – Słowo 
wstępne,
- Spektakl Zespołu z Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Nowym Targu.

17.III.2015 r. godz. 15.00, kino „So-
kół” Projekcja filmu  „Prorok Miło-
sierdzia. Rzecz o Siostrze Faustynie 
w pięciu odsłonach.

godz. 17.00  Powiatowa i Miej-
sko- Gminna Biblioteka Publiczna                        
dr Adam Workowski – wykład pt.”O 
lubieniu samego siebie”.

18.III.2015 r. godz. 15.00 
kino „Sokół” Projekcja fil-
mu dokumentalnego „Tisch-
ner – życie w opowieściach” .                                                                                                                                                
              
godz. 17.00, Muzeum Regionalne                    
S. Elżbieta Siepak  ZMBM wykład 
pt. „Piękno i bogactwo chrześcijań-
skiego miłosierdzia”.

Organizatorzy:
Urząd Miejski  
Towarzystwo Miłośników Starego 
Sącza
Powiatowa i Miejsko – Gminna Bi-
blioteka Publiczna  
Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych 
im. ks. Józefa Tischnera    

Patronat  medialny: 
Sądeczanin 
Z Grodu Kingi
Kurier Starosądecki
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8 stycznia 2015 r. w starosądec-
kim sokole odbyła się konferen-

cja podsumowująca projekt „Czas 
na aktywność w Grodzie Kingi”. Pro-
jekt został sfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 
funduszu społecznego oraz Urząd 
Miejski w starym sączu. Organizato-
rem projektu jest Ośrodek Pomocy 
społecznej w starym sączu. 

Rok 2014 zamyka trwający od 
2008 r. cykl działań skierowanych do 
osób bez pracy mający w założeniu 
aktywizować ich społecznie, zawodo-
wo i edukacyjnie poprzez stworzenie 
sprawnego systemu pozwalającego 
na przezwyciężenie indywidualnych 
barier w powrocie na rynek pracy. Na-
stępne tego typu działania będą po-
chodzić z nowej perspektywy budże-
towej Unii Europejskiej. Za wcześnie 
jednak na stwierdzenie jakiego typu 
będą to przedsięwzięcia. 

Projekt realizowany przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej odbywał się 
w rocznych edycjach. Na początku - 
w 2008 r. zostało zaangażowanych 
12 uczestników, natomiast w 2014 
r. aż 48. Już same te liczby pokazu-
ją jak szybko projekt ewoluował, na-
bierał rozmachu i stawał się bardzo 
popularny wśród mieszkańców gmi-
ny. Warto tu wspomnieć, że podczas 
7 lat jego realizacji 221 osób brało 
w nim udział, a 199 osób ukończyło 
projekt w pełnym zakresie. Zorgani-
zowano 39 różnych rodzajów kursów 
zawodowych. Kursy te były dobierane 
w oparciu o indywidualne predyspo-
zycje beneficjentów podparte konsul-
tacjami z doradcą zawodowym. Naj-
większą popularnością cieszył się 
kurs przedstawiciel handlowy z pra-
wem jazdy kat. B, który został podję-
ty przez 49 beneficjentów. Inne kur-
sy to m.in.: nowoczesny sprzedawca, 
kucharz, kelner z elementami sztuki 

barmańskiej, opiekun w domu pomo-
cy społecznej, opiekunka osób star-
szych i niepełnosprawnych, kurs fry-
zjerski, florystyka, wizaż i zdobienie 
paznokci, krawiec, magazynier, ope-
rator żurawia wieżowego, spawacz, 
operator koparko ładowarki, katego-
rie prawa jazdy C, D, specjalistyczne 
kursy informatyczne z zakresu grafi-
ki komputerowej. Różnorodność kur-

sów zawodowych owocowała tym, 
że ponad połowa z nich odbyła się 
w grupach złożonych od 1 do 3 osób. 
Świadczy to o dużej zdolności ada-
ptacyjnej projektu w kierunku indywi-
dualnych predyspozycji. Taki tez był 
pierwotny zamiar osób tworzących 
projekt, aby maksymalnie dostoso-
wać go do potrzeb samych uczest-
ników jak i niełatwego rynku pracy. 
Cieszą zwłaszcza rezultaty podjętych 
kursów. Z relacji uczestników wyni-
ka, że wielu z nich podjęło pracę np. 
w charakterze kierowcy, spawacza, 
sprzedawcy. Są też osoby, którym 
specjalistyczne kursy umożliwiły pra-
cę w większych ośrodkach, a także 
za granicą. 

W roku 2014 zaangażowano 48 
uczestników pochodzących ze Stare-
go Sącza i okolicznych sołectw. Każ-
da edycja projektu jest poprzedza-
na akcją promocyjną polegającą na 
dystrybucji plakatów i ulotek, a także 
materiałów informacyjnych zamiesz-
czanych poprzez lokalne media. Prze-
prowadzono także w dniu 4 marca 
2014 r. konferencję informacyjno 
– rekrutacyjną w Centrum Kultury 
i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. 
Projekt cieszył się dużym zaintereso-
waniem, a jego renomę budują pozy-
tywne opinie samych beneficjentów. 

Na wstępie z pomocą specjalistów 
przeprowadzono diagnozy potrzeb 
i oczekiwań beneficjentów. Następnie 
skierowano ich na kierunkowe warsz-

taty. Ich prowadzeniem zajmowały się 
doświadczone osoby, które oprócz 
dużej wiedzy merytorycznej potra-
fiły też przykuć uwagę kursantów 
i aktywnie włączyć ich w praktyczne 
zajęcia. Przeprowadzono między in-
nymi warsztat aktywizacji społecznej, 
warsztat „skuteczny na rynku pra-
cy” oraz warsztat kreacji wizerunku. 
Działania te były prowadzone w lo-
kalu biblioteki w Barcicach. W dal-
szej kolejności uczestnicy objęci byli 
doradztwem zawodowym oraz wzięli 
udział w kursach zawodowych. 

Uczestnictwo w projekcie było bez-
płatne, a dodatkowo przewidziano 
wsparcie finansowe przyznawane 
w oparciu o ustawę o pomocy spo-
łecznej, a także zwrot kosztów prze-
jazdów. Beneficjenci otrzymali rów-
nież pomoc ze strony pracownika 

socjalnego.
W projekcie przewidziano także wy-

darzenia integracyjno - kulturalne. 
15 lipca 2014 r. odbyła się wyciecz-
ka w Bieszczady. Głównymi atrakcja-
mi tego wyjazdu była wizyta w hu-
cie szkła, zapora na Jeziorze Solina, 
rejs po jeziorze, spotkanie z uzna-
nym fotografem bieszczadzkiej przy-
rody. Natomiast 18 listopada 2014 
r. uczestnicy projektu bawili się w te-
atrze „Stu” podczas spektaklu „Kogut 
w rosole”.

Podsumowując siedmioletnie funk-
cjonowanie projektu „Czas na aktyw-
ność w Grodzie Kingi” należy pod-
kreślić jego duży wkład w redukcję 
negatywnych aspektów bezrobocia 
występującego na naszym terenie. 
Istotne jest to, że poprzez wdraża-
ne działania, uczestnicy sami mocno 
angażowali się w projekt wykazując 
inicjatywę w doborze dalszej ścieżki 
kariery. Dla wielu była to też sposob-
ność podjęcia na nowo aktywności 
zawodowej. (FT)

Podsumowanie projektu  „Czas na aktywność w Grodzie Kingi” 

Projekt potrzebny społecznie
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Pieniądze dla obywateli
Do 30 marca mieszkańcy gminy mogą zgłaszać własne pomysły na 
inwestycje i inne inicjatywy publiczne w ramach budżetu obywatel-
skiego. Do dyspozycji jest 400 tys. zł, a to w jaki sposób zostaną one 
wydane zależy wyłącznie od mieszkańców, którzy w głosowaniu oce-
nią propozycje.

W interaktywnym formularzu www.budzet.um.stary.sacz.pl należy opisać 
swoją propozycję, podać orientacyjny koszt realizacji oraz uzasadnić jej po-
trzebę. Po weryfikacji formalnej nadesłanego projektu, zostanie on umiesz-
czony na liście propozycji do głosowania.

Zadania finansowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą mieć charak-
ter wyłącznie lokalny, ograniczony do terenu poszczególnych sołectw i osiedli; 
całkowity koszt realizacji pojedynczego projektu nie powinien być wyższy niż 
100 000 zł, a suma kosztów realizacji projektów wybranych do realizacji na 
terenie jednego sołectwa lub osiedla nie może przekraczać kwoty 100 000 
zł. Ograniczenia te zostały wprowadzone w celu uniknięcia koncentracji inwe-
stycji w jednym miejscu. Zasady budżetu obywatelskiego szczegółowo określa 
regulamin, dostępny na stronie internetowej.

Ponieważ kontakt z urzędem w sprawach związanych z budżetem obywa-
telskim będzie się odbywał głównie drogą elektroniczną, każda chętna osoba 
będzie mogła skorzystać z nieodpłatnej pomocy Latarników Polski Cyfrowej – 
wolontariuszy zachęcających do korzystania z komputerów i Internetu.

Projekty można zgłaszać do 30 marca br., w połowie kwietnia rozpocznie się 
głosowanie (tradycyjne i przez Internet), w którym będą mogli wziąć wszyscy 
zameldowani w gminie Stary Sącz mieszkańcy.

Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz w styczniu i w lutym br. zorganizuje 
w każdym sołectwie i na każdym osiedlu spotkania z mieszkańcami, pod-
czas których omówione zostaną szczegółowo zasady korzystania z budżetu 
obywatelskiego. 

Budżet Obywatelski Starego Sącza jest wdrażany przez Stowarzyszenie 
„Miasta w Internecie” w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Starym Sączu; 
projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finanso-
wanego z Funduszy EOG. (UMiG)

"Miłośnicy" 
altan w rękach 
policji

Dwóch mężczyzn w wieku 57 i 26 
lat okradało przez ostatni miesiąc 
altany działkowe w dzielnicy Za-
bełcze i Wólki. W okresie od 3 do 
5 stycznia włamali się również do 
altany na terenie ogródków dział-
kowych w Starym Sączu i wówczas 
ich proceder skutecznie przerwali 
starosądeccy policjanci oraz wła-
ściciele działek.

Policjanci ze Starego Sącza odzy-
skali wszystkie skradzione w tej al-
tanie rzeczy, które znajdowały się już 
w lombardach na terenie Nowego 
Sącza. Na swoim koncie 28-latek ma 
jeszcze włamanie do jednego z są-
deckich salonów fryzjerskich, skąd 
wyniósł pieniądze, dokumenty i karty 
bankomatowe. Orócz zarzutów wła-
mania mężczyźni usłyszeli również 
zarzut naruszenia miru domowego, 
ponieważ nie zamierzali opuścić jed-
nej z altan, mimo żądania właścicie-
la. Za popełnienie wszystkich wymie-
nionych czynów mężczyznom grozi 
od roku do 10 lat pozbawienia wolno-
ści. (WW) 

W czwartej edycji spotkań w  ra-
mach społecznej akcji eduka-

cyjnej zainicjowanej przez TAURON 
POLSKA ENERGIA redaktor Michał 
Fajbusiewicz odwiedził 10 miast 
w Polsce. W miastach tych, wśród 
których znalazł się też Nowy Sącz, 
odbył cykl spotkań informacyjnych  
na temat bezpieczeństwa osób star-
szych, aby osobiście ostrzec  ich 
przed oszustami. Dla zwiększenia 
bezpieczeństwa osób starszych Mi-
chał Fajbusiewicz ostrzega: NIE 
ZNASZ, NIE OTWIERAJ - nie wpusz-
czaj do domu nieznajomych, NIE DAJ 
SIĘ WCIĄGAĆ W ROZMOWĘ – nie 
przepraszaj, nie usprawiedliwiaj się, 
nie krytykuj, STANOWCZO I WYRAŹ-
NIE POWIEDZ – dziękuję, nie sko-
rzystam, do widzenia, NIE PODPISUJ 
ŻADNYCH UMÓW, KTÓRYCH NIE RO-
ZUMIESZ – masz prawo odstąpić od 
umowy podpisanej w domu w ciągu 
14 dni od jej zawarcia. W razie po-
trzeby zwróć się do Rzecznika Praw 
Konsumenta -  Nowy Sącz- Powiato-
wy Rzecznik Konsumentów Janusz 
Bieniek, Starostwo, Tel.18 41 41 
624,  18 41 41 600 wew. 624. (RoK)

marzec - kwiecień  2015 11

A to ciekawe...

Śmieci odbierać będą 
Włosi
Polsko-włoska firma AVR wygra-
ła przetarg na odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów odebranych od 
właścicieli nieruchomości z tere-
nu gminy Stary Sącz. Krajowa Izba 
Odwoławcza nie uwzględniła skar-
gi dotychczasowych wykonawców 
usługi – Empol, Sita i Nova, choć ci 
złożyli jeszcze skargę do sądu. 

Przetarg na odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów z Gminy Stary Sącz zo-
stał ogłoszony w październiku ubie-
głego roku. Zgłosiły się do niego 
dotychczasowe firmy, które świad-
czyły tę usługę przez ostatnie dwa 
lata - Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych „Empol”, Sita Małopolska 
i Nova, a także polsko-włoska firma 
AVR. Ta ostatnia zaproponowała naj-
niższą – 3 073 680 zł, cenę i tym sa-

mym wygrała przetarg. „Empol” za 
wywóz śmieci chciał 3 305 934 zł, 
a konsorcjum „Sita-Nova” 3 457 728 
zł. 
Z wynikami przetargu nie zgodziły 
się „Sita” i „Nova”. Konsorcjum od-
wołało się do Krajowej Izby Gospo-
darczej w Warszawie, jednak, inaczej 
niż w Nowym Sączu, przegrały. - Sita 
odwołała się jeszcze do sądu, ale to 
nie przeszkadza nam zawrzeć umo-
wy z firmą AVR – mówi Jacek Lelek, 
burmistrz Starego Sącza. – Ta będzie 
obowiązywała od 1 marca – dodaje. 
Proces odwołania przez sądeckie 
firmy sprawił, że w styczniu i lutym 
śmieci mieszkańców Starego Sącza 
wywożą obecne firmy. - Pozwoliła 
nam na to zawarta umowa – tłuma-
czy burmistrz. Starosądeczanie pła-
cą za śmieci 12 zł i 6 zł, taniej dla 
segregujących. Na ulgi mogą liczyć 
rodziny wielodzietne, gdzie za czwar-
te i każde następne dziecko opłata 
wynosi 1 zł. Jak zapewnia Jacek Le-
lek, ceny te nie wzrosną. (KB)
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W  lutym 2015r. wystawę 
autorskich plakatów miał 
w Tokio Marian Nowiński, 
zaproszony przez malarkę 

Onji Tae, urodzoną w 1942 w Hiroszi-
mie, znaną w Starym Sączu z udzia-
łu w międzynarodowych plenerach 
malarskich. Nowiński od 1992 jest 
profesorem z nadania Laureata Po-
kojowej Nagrody Nobla, Prezydenta 
Polski Lecha Wałęsy. Najwyższy tytuł 
naukowy otrzymał za twórcze osią-
gnięcia artystyczne, naukowe i dy-

daktyczne w Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie. Od dziesięciu lat 
prof. Nowiński łączy Japonię z Polską 
jako dziekan wydziału Sztuki Nowych 
Mediów w Polsko-Japońskiej Akade-
mii Technik Komputerowych w War-
szawie. Studentom polskim i zagra-
nicznym pomaga w kształceniu. Jako 
artysta zapisał się w świecie jako 
twórca-kontynuator Polskiej Szko-
ły Plakatu. Wybrany dziekanem prof. 
Nowiński sprawił, że wykłady i semi-
naria z filmu i animacji włączono do 

programu studiów. W PJATK w 2013, 
na zaproszenia dziekana Nowińskie-
go wystawiali prace malarskie ANTO-
NIO CARMO z Lizbony i PACO SANTA-
NA z Walencji. 

Profesor Nowiński, kreatywny i swo-
bodny w indywidualnych dokonaniach 
artystycznych, jest szanowany i wy-
magający na zajęciach naukowo-dy-
daktycznych. Jego twórczość jest 
ceniona w muzeach, galeriach i ko-
lekcjach prywatnych, w międzynaro-
dowym życiu artystycznym i w multi-

MARIAN NOWIŃSKI 
I JEGO PLAKATY

WładySłaW SerWatoWSki

Stary Sącz bliżej Japonii

Drugą stolicą Japonii - obok stałej cesarskiej - była mała wioska Edo. Wioskę otrzymał Ieyasu, założyciel sho-
gunatu Tokugawa. W  1603 roku został shogunem Edo, które było centrum politycznym kraju. W  kwietniu 
1868 zwolennicy ostatniego, 15 shoguna z rodu Tokugawa poddali zamek stronnikom cesarza. Cesarz 13 paź-
dziernika 1868 wkroczył tryumfalnie do Edo, które przemianował natychmiast na Tokyo, co znaczy wschodnia 
stolica. Prefekturę Tokio utworzono w 1871. Rok później wyznaczono w Tokio 15 dzielnic, jako jednostki admi-
nistracji terytorialnej. W 1932 Tokio miało już 35 dzielnic.
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medialnym kształceniu akademickim. 
Obowiązki naukowe, organizacyjne 
i dydaktyczne łączy z autorską twór-
czością i z aktywnym udziałem w kon-
kursach i wystawach plakatu. W Ja-
ponii eksponował wielokrotnie 
autorskie plakaty w konkursach i na 
wystawach w Otani Memorial Art Mu-
seum w Nishinomiyama, 1979; w Mu-
seum Modern Art w Toyama, 1985; 
1987, 1988, 1994, w Kodansha, 
w Ogaki na International Invitational 
Exhibition, 2000, 2001, 2004.

Plakaty Nowińskiego inspirowała 
twórczość dramaturgów, poetów i pi-
sarzy – szczególnie Brechta, Cervan-
tesa, Dantego, Moliera i Shakespe-
are’a oraz wielu wybitnych reżyserów 
filmowych i teatralnych. Podziwiając 
i szanując swoich Nauczycieli, profe-
sor Nowiński pamiętał, aby jego indy-
widualne wystawy były szczególnym 
hołdem wobec artystów sławnych 
dokonaniami w wielu dyscyplinach 
sztuki.

W plakatach lapidarnych graficznie 
lub plakatach rozbudowanych w tech-
nikach malarskich rozpoznawane są 
u Nowińskiego zawsze oryginalne 
formy rysunkowe i dojrzałe, nasyco-
ne skojarzeniami kompozycje malar-
skie. To, co w przestrzeni publicznej 
często oglądamy na plakatach - ostry 
znak i zaskakujący krzyk wizualny, to 
profesor Nowiński dyskretnie prze-
mienia, estetyzuje delikatnością, za-
skakuje wyrafinowaną techniką i cza-
ruje wrażliwą subtelnością malarską. 

Formy autorskie Mariana Nowińskie-
go wyróżniają się tym, że osobom 
oglądającym obrazy nie przeszka-
dzają wstawione zręcznie reklamy 
lub nowe, zaskakujące, dodatkowe 
treści. 

Na plakatach projektowanych w Ja-
ponii i w Polsce często oglądamy 
barwy dominujące - biały i czerwo-
ny. Ich znaczenia odbierane są od-
wrotnie w Japonii niż w Europie. Czy 
dwubarwne plakaty prof. Nowińskie-
go wniosą w Tokio nowe sensy i sko-
jarzenia? Jak czytelne i zrozumiałe 
będą plakaty, gdy wystawa będzie 
w naturalnym, tokijskim pejzażu pla-
ców i ulic? Czy rysunki Nowińskiego, 
z oryginalnymi deformacjami ludzkie-
go ciała, pobudzą refleksje o tym jacy 
jesteśmy? Czy spersonifikowane pta-
ki i uczłowieczone zwierzęta namalo-
wane barwnie nie obrażają przyrodni-
czej rzeczywistości wobec naturalnej 
wrażliwości Nowińskiego? W pracow-
ni, w chłonnej głowie Artysty, rodzi się 
nowe malarstwo, oglądane po autor-
skiej transformacji, jako nowy plakat. 
Jaka będzie historia odbioru prac Ma-
riana Nowińskiego starannie wybra-
nych na wystawę w Tokio 2015 roku?

Plakaty na wystawie w Tokio 2015 
mają historie zapisane przez autora. 
Są plakaty zamawiane dla filmów, te-
atrów, wydarzeń społecznych i wy-
dawnictw literackich. Są też inne, 
powstałe tylko z potrzeby twórczej 
Nowińskiego. Wnikliwy wybór autor-
ski prowadzi do odczytania tego co 

jest istotne w plakatowej twórczości 
Nowińskiego i pozwala konfrontować 
plakaty polskie z wielkimi tytułami 
plakatu japońskiego.

Twórczość plakatową Nowiński po-
łączył z poszukiwaniem nowych form 
artystycznych. Profesor stawia swo-
im plakatom wysokie wymagania 
aby wpisać je w kontynuacje znako-
mitej polskiej szkoły plakatu. Tak re-
alizował „Don Kichote”, ”Ciuleandra”, 
„Henryka IV według Pirandello, „Des-
demone” i „Poskromienie Złośnicy” 
Shakespeare. Krytycy, recenzenci, 
koledzy i uczniowie nazywają Ma-
riana Nowińskiego doświadczonym 
profesjonalistą, multiartystą często 
dodając cenionym i wystawianym. 
Dlaczego? Odpowiedź powstała w la-
tach 70. XX w. Nowiński był i jest dy-
namicznym, twórczym malarzem, gra-
fikiem, rysownikiem, doświadczonym 
pedagogiem i spolegliwym kolegą. 
Jest otwartym i precyzyjnym, gdy ko-
mentuje lub wyjaśnia symbole i zna-
czenia plakatów. Przekazując młode-
mu pokoleniu doświadczenie, wiedzę 
i międzynarodowe kontakty artystycz-
ne wzbudza zaufanie. Jest autoryte-
tem z pomysłami, cenionym i dyskret-
nym, świetnym znawcą europejskiej 
i azjatyckiej sztuki współczesnej i po-
mysłowym organizatorem, komisa-
rzem międzynarodowych plenerów 
malarskich w Starym Sączu. Plakat to 
ulubiona i otwarta kategoria projek-
towa Mariana Nowińskiego. Pozwala 
na różne formy wyrazu artystycznego. 

Wiceburmistrz Starego Są-
cza Kazimierz Gizicki go-
ścił w dniach 20-24 lutego 
w Japonii. Podczas wizyty 
wziął udział w otwarciu wy-
stawy prac Mariana Nowiń-
skiego i Onji Tae w Galerii 
Sztuki w Tokio. Stary Sącz 

współpracuje z Chiyoda City, jedną z dzielnic Tokio od 
kilku lat. Ma to związek z organizacją Starosądeckie-
go Pleneru Malarskiego - rozpoznawalnego wydarzenia 
artystycznego w którym uczestniczą artyści z Francji, 
Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii jak rów-
nież Japonii, Chin, Korei i Białorusi. Przypomnijmy, że 
Międzynarodowy Plener Malarski w Starym Sączu za-
początkował profesor Marian Nowiński wraz z małżon-
ką Teresą Plata Nowińską z okazji jubileuszu 750-le-
cia uzyskania przez Stary Sącz praw miejskich. Przez 

współpracę na płaszczyźnie artystycznej Stary Sącz 
i Tokio połączyła więź dająca nadzieję na dalsze do-
bre kontakty w innych dziedzinach takich jak turystyka 
czy gospodarka. Zainteresowania mieszkańców Japo-
nii zmierzają w kierunku odkrywania nowych miejsc na 
mapie Europy, miejsc które stają się atrakcyjne na spę-
dzenie urlopu, co stwarza szanse rozwoju turystyki dla 
całej Sądecczyzny. Burmistrz Gizicki spotkał się rów-
nież z burmistrzem Tokio, Ishikawa Masami. Rozmowy 
dotyczyły dalszej współpracy na płaszczyźnie kultural-
nej jak również wymiany turystycznej między zaprzyjaź-
nionymi miastami. W rozmowie przedstawiano historie 
obu miast i walory turystyczne regionów. Władze mia-
sta Tokio przekazały Staremu Sączowi wykonane ręcz-
nie grafiki przedstawiające historię Japonii, natomiast 
władze Starego Sącza podarowały album Gród Świętej 
Kingi oraz materiały promujące walory turystyczne Sta-
rego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. (WW)

 Kazimierz Gizicki - zastępca 
burmistrza Starego Sącza
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Czasami, dla zaprojektowania wystar-
czy fotografia i flamaster, czasami tyl-
ko kredki i barwny papier. Nowiński 
ceni lapidarne konstrukcje rysunku, 
swobodny jego zapis dla utrwalenia 
gestu malarskiego, nasyconego bar-
wami. Oszczędnymi formami plakatu 
Nowiński wpisał się wcześnie w Pol-
ską Szkołę Plakatu, aktywną i twór-
czą w latach 1960–2005. Plakaty 
z wystawy w Tokio 2015 pokazywał 
wcześniej na wystawach w Ameryce, 
Azji (Szanghaj) i Europie.

Muzea narodowe, państwowe, ga-
lerie sztuki współczesnej i kolekcjo-
nerzy plakatów w wielu krajach hono-
rują Nowińskiego tytułem Maestra, 
związanego z nową falą polskiej sztu-
ki plakatu. W środowiskach artystycz-
nych, gdy wzajemna przyjaźń rodzi 
się i trwa wiele lat i z osobami, które 
oglądają i odkrywają jego twórczość, 
Marian proponuje aby zamienić formy 
komunikacji z oficjalnej na bezpośred-
nią. Sztuka często tego wymaga – do-
daje – i przyjmuje nieformalny kodeks 
zasad artystyczno-towarzyskich.

Dawne plakaty Nowińskiego przy-
pomniano. „Braterstwo krwi” z 1985 
i „Srebrna maska” z 1986 reprodu-
kowano i opisano w nowym albumie 
„POLISH POSTERS: FACE OR MASK” 
wydanym przez Musahino Art Univer-
sity Museum & Library, VG Bild Kunst 
Bonn & Jaspar w Tokyo, 2014; s. 124.

 Profesor Nowiński, zaproszony 
z wystawą autorską do Tokio przygo-
tował ekspozycję wieloznaczną ale 
monograficzną. Pokazał w techni-
kach malarskich pojęcia ogólne - sza-
cunek, podziw, wiedzę. Projektując 
plakaty Nowiński często wspomina 
mocne i charakterystyczne powiedze-
nia swego profesora, wybitnego pla-
kacisty prof. Henryka Tomaszewskie-
go (1914-2005) – musisz zniszczyć 
samego siebie, swoją wizję pomysłu, 
stanąć obok i na zimno zobaczyć jak 
to wygląda. Uwagi te, wchłonięte do 
filozofii artystycznej i praktycznej No-
wińskiego stały się myślą przewodnią 
dla każdego następnego aktu twór-
czego. Zrozumiał, że dla zachowania 
własnej indywidualności i wysokiej 
pozycji w światowej sztuce plakatu, 
wymagane jest sprawne dysponowa-
nie uniwersalną umiejętnością malo-
wania, czyli mówienia bez zbędnych 
słów. Plakaty autorskie na papierze, 
te oryginalne, często doskonale od-
czytane i kojarzone, trzeba projekto-
wać językiem lapidarnym, zrozumia-
łym i łatwo zapamiętanym.

Mówienie ma być komunikowaniem 
jasnym i wyraźnym, czyli pewnym – 

głosił prekursor nowoczesnej kultury 
umysłowej, Francuz Renatus Carte-
sius (Kartezjusz) (1596–1650). Ma-
larstwo, to osobny, wielki świat utwo-
rów, które są doskonałe fizycznie, ale 
wciąż nieme. Tylko przez doskonałe 
obrazy klarowne, tajemnicze, zaska-
kujące, asocjacyjne i nowe odnosimy 
wrażenie, że wybrane obrazy mówią, 
a nawet krzyczą do oglądającego. 
Coś ważnego komunikują. Mówią nie-
wymownie, ale patrzący coś odkrywa, 
powoli zaczyna rozumieć. Obejrzany 
obraz - plakat przekazuje formą nowe 
treści i wielorakie, inspirujące skoja-
rzenia. Obrazoplakaty Nowińskiego 
mówią do oglądających inspirującym 
milczeniem, które pobudza dialog, 
dyskusje wobec formy i treści nowych 
plakatów.

 Sztuką często doskonałą jest ta-
lent, który przekazuje treści milcze-
niem. Potrafią to doskonale czynić 
mimowie, tancerze, graficy i malarze. 
Tylko oni tworząc, sięgają najwyższe-
go diapazonu i przekonują patrzących 
do treści i formy swoich niepowta-
rzalnych dzieł. Obrazami przemawiali 
władcy do poddanych i do partnerów 
państw zaprzyjaźnionych. Współcze-
śnie, obrazami projektantów reklamy 
perswadują sprzedawcy całego świa-
ta. Symbolicznymi obrazami-plakata-
mi, jako znakami, świat porozumiewa 
się od XIX wieku. Cenna i szanowana 
jest umiejętność mówienia własnym, 
rozpoznawalnym i zapamiętywanym 
kodem wizualnym. Zadanie to jest 
trudne, ale podejmowanie wyzwań 
formułuje podziwianych artystów. 
Marian Nowiński, jako plakacista, 
grafik i malarz wcześnie wybrał i po-
kochał barwy. Buduje nimi charakte-
rystyczną, wizualną, autorską frazę 
albo poezję wizualną. Trwa w niej, pie-
lęgnuje, rozwija i doskonali od 40 lat. 
Język lub szyfr Mariana Nowińskiego 
w plakatach autorskich jest tradycyj-
ny, a nawet konserwatywny, wobec 
wirtualności nowych e-dzieł. Zaska-
kuje atrakcyjnością formy młode po-
kolenia, spostrzegawczych i zawodo-
wych projektantów.

Doświadczeni koledzy, profeso-
rowie - rówieśnicy i nowe pokolenia 
studentów uczelni artystycznych ob-
serwują wnikliwie i z zaciekawieniem 
kunszt Nowińskiego. Wielu podziwia 
– młodzieńczą i racjonalnie dojrza-
łą fantazję profesora Nowińskiego, 
gdy obserwują wibrujące linie trady-
cyjnie rysowane, procesy malowania, 
poszukiwania, znajdowania i wpro-
wadzania zmiennych i zaskakujących 
środków wyrazu.

Dualizm twórczości
Plakatowy dorobek Nowińskiego, 
twórcy Teatru Jednego Znaku plasuje 
się historycznie i formalnie w czwar-
tej kwarcie XX w. okresie świetności 
Polskiej Szkoły Plakatu. Wszechstron-
na twórczość i autorski Teatr Jednego 
Znaku plasują prof. Nowińskiego w ze-
spole polskich indywidualności o mię-
dzynarodowej renomie. Marian No-
wiński ma bliskie, artystyczne więzi ze 
znanymi w Japonii T. Kantorem (1915-
1990), H. Tomaszewskim (1919 
-2001), J. Szajną (1922-2008), F. Sta-
rowieyskim (1930-2009), J. Grzego-
rzewskim (1939-2005), L. Mądzi-
kiem (1945) i J. Wiśniewskim (1949). 
Nowiński publicznie pokazał kilkaset 
dzieł dla swojego TEATRU JEDNEGO 
ZNAKU. Były to obrazy, rysunki, grafi-
ki i montaże w kilku technikach arty-
stycznych, kwalifikowane jako znaki. 
Prace różnił format, materiał podobra-
zia, technika trwałości i data wykona-
nia. W dorobku Nowińskiego są znaki, 
schlebiające gustowi oglądającego, są 
też znaki dynamiczne, zaczepne, kon-
trowersyjne, zapadające w pamięć, 
niekiedy wręcz zadziorne i zaskakują-
ce rozwiązaniem intelektualnym i pla-
stycznym. Są znaki, które są stale bli-
skie temu, co w dziejach było ważne, 
zaskakujące, powtarzalne i charak-
terystyczne. Inne znaki dotyczą we-
wnętrznego i współczesnego świata 
zmysłów, myśli, wizji i cielesności ak-
tora - wykonawcy teatralnego zadania. 
Teatr Jednego Znaku (TJZ) Nowińskie-
go to osobiste, autorskie przesłanie 
poznawcze z dyrektywą artystyczno-
-twórczą. Czysta nazwa jest czynni-
kiem dyscyplinującym Autora, bardziej 
niż jednoznacznym sygnałem, a wi-
dzom ułatwia wnioskowania z tytułu 
dzieła lub jego gatunku. Pod Jednym 
Znakiem odnajdujemy Autora z cecha-
mi myśliciela-intelektualisty, aktora, 
reżysera, pedagoga, artysty malarza, 
fotografa i rysownika. Profesor Nowiń-
ski pokazuje, że przy nowych projek-
tach plakatów czy kompozycjach ma-
larskich proces twórczy wywodzi się 
z Teatru Jednego Znaku bardziej niż 
ze sterylnego warsztatu grafika. Serie 
prac ukazują artystę, czyniąc autora 
bardziej plastycznym, przybliżają jego 
wyobraźnię. Rozpoznawanie, dema-
skowanie i interpretowanie plakatów 
Mariana Nowińskiego na wystawie w 
Tokio to impuls dla wnikliwych analiz 
i wielorakich porównań przez history-
ków sztuki, recenzentów i publiczność.
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28 i 29 marca Miejska Orkiestra Stary Sącz zaprasza do Starosądeckiego Sokoła na uroczysty koncert muzyki filmo-
wej. Orkiestra zagra w pełnym, czterdziestoosobowym składzie. Z dyrygentem, Georgiem Weissem o przygotowa-
niach do koncertu oraz planach na ten rok rozmawia Wojciech Waliszewski.

Orkiestra na filmowo

Koncert Starosądeckiej Orkiestry 
pod Pana batutą, który odbędzie 

się w sobotę, 28 marca został już 
w całości wyprzedany. Dodatkowy 
koncert na życzenie Starosądeczan 
zaplanowano na niedzielę, 29 mar-
ca. Czy spodziewał się Pan aż tak du-
żego zainteresowania? 

Wszyscy muzycy Miejskiej Orkie-
stry Stary Sącz bardzo zaangażowali 
się w przygotowania do tego koncer-
tu. Pracujemy cały czas bardzo inten-
sywnie, aby sprostać oczekiwaniom 
naszych słuchaczy. Chcemy aby ten 
koncert był wyjątkowym przeżyciem 
dla naszych gości. Chciałem pokazać 
mieszkańcom, że umiemy zagrać do-
brą muzykę, jaką dzisiaj grają dobre 
orkiestry dęte i cieszę się, że zaintere-
sowanie jest tak duże. 

Jakie utwory usłyszymy podczas 
tego koncertu? 

Motywem przewodnim wieczoru bę-
dzie muzyka filmowa. Usłyszymy me-
lodie z Indiana Jones, Oczy szeroko 
zamknięte, A-Team, Cztery wesela i po-

grzeb czy z filmu nagrodzonego Oska-
rem Lista Szindlera, z przepięknym 
solo na skrzypce. Zagramy także Time 
To Say Good Bye z solistami i jesz-
cze wiele innych utworów filmowych. 
Chciałbym podkreślić, że sami muzycy 
wykonają również scenografię sali kon-
certowej odpowiednio dobraną do te-
matu. Nasza muzyka będzie też multi-
medialnie oprawiona – również będzie 
to zasługa samych muzyków.

Jak pracuje się ze starosądecką 
młodzieżą? 

W Orkiestrze Miejskiej Stary Sącz 
pracuję juz prawie rok. Liczy ona obec-
nie 50 muzyków. Wszyscy muzycy bar-
dzo angażują się w pracę i ćwiczą przy 
bardzo dobrej atmosferze. Współpracę 
można określić tylko jednym słowem: 
wspaniała. Nie bez znaczenia jest też 
miejsce naszych zajęć. Próby odbywa-
ją się w bardzo dobrych warunkach 
w starosądeckim Sokole.

Czy Starosądeczan można okre-
ślić jako szczególnie wrażliwych 
muzycznie? 

Mogę tylko powiedzieć, że mam 
wspaniałych, zaangażowanych muzy-
ków. Jestem dumny z tej współpracy.

Jakie plany związane z Orkiestrą ma 
Pan na ten rok? 

Nasze plany na ten rok są bardzo 
ambitne. Zakwalifikowaliśmy sie do 
międzynarodowego konkursu orkiestr 
dętych Złota Lyra w Rybniku, który od-
będzie się w czerwcu. To nas bardzo 
wyróżnia, bo musieliśmy spełnić bar-
dzo wysokie wymagania. Jesienią za-
gramy w Sokole koncert pod tytułem Et 
in terra Pax, a na przełomie roku kon-
cert noworoczny. Tak ambitny program 
roku można wykonać tylko z tak ambit-
nymi muzykami jakich mam przyjem-
ność poznać w Starym Sączu. Ale bar-
dzo ważna jest dla nas również nasza 
publiczność, która tak bardzo pozytyw-
nie odbiera nas i w ten sposób wspie-
ra, bo to jest wynagrodzenie za nasze 
zaangażowanie. Serdecznie dziękuję 
i zapraszam na nasze koncerty.

Dziękuję za rozmowę i życzę dal-
szych sukcesów. 
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Premierowe przedstawienie „Pol-
sko-słowackiego słowniczka na 

wesoło”, które przygotowali podopiecz-
ni teatrzyku działającego przy stowa-
rzyszeniu na Rzecz Osób niepełno-
sprawnych „Gniazdo” oraz uczniowie 
spojenáŠkola Internátna v Levoči na 
słowacji odbyło się w kinie „sokół” 15 
lutego.

Współpraca pomiędzy obiema orga-
nizacjami rozpoczęła się dwa lata temu 
podczas wspólnych warsztatów arty-
stycznych w Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy w Cyganowicach. Pomysł 
na projekt teatralny zrodził się w gło-
wie Zofii Wcisło – prezes stowarzysze-
nia „Gniazdo” w zeszłym roku, a jego 
realizacja była możliwa dzięki środ-
kom z Międzynarodowego Funduszu 
Wyszehradzkiego.

Próby do „Polsko-słowackiego słow-
niczka na wesoło” trwały od września. 
W tym czasie 32 osoby – 14 ze Słowacji 
i 18 z Polski, spotykały się i w Starym Są-
czu i w Lewoczy. Zadanie nie było łatwe, 
gdyż aktorzy – osoby niepełnosprawne, 
zmagali się nie tylko z własnymi słabo-
ściami, ale także z obcym językiem. Jed-
nak dzięki zaangażowaniu opiekunów, 
którymi ze strony polskiej byli Wojciech 
Lasek i Aleksandra Skoczeń, przedsta-
wienie udało się zrealizować.

Podopieczni „Gniazda”, występują-
cy na scenie, to dorosłe osoby niepeł-
nosprawne, zaś z Lewoczy to uczniowie 
jednej z najstarszych szkół dla dzieci 

niewidomych i niedowidzących. - Dzię-
ki temu projektowi mogli wyjechać 
poza granice swojego kraju i tu w Pol-
sce pokazać swoje talenty – powiedzia-
ła obecna w Starym Sączu dyrektor tej 
placówki. 

Autorką scenariusza do przedstawie-
nia była Barbara Kotarba z Piwnicznej. 
Na jego program złożyło się kilka ske-
czy, w których wykorzystano podobnie 
lub jednakowo brzmiące w obydwu ję-
zykach wyrażenia, co doprowadziło do 
bardzo zabawnych sytuacji. Nie zabra-
kło też tańca i piosenek śpiewanych 
w tych językach. 

Na przedstawieniu w Starym Sączu 
pojawił się miedzy inny konsul Republiki 
Słowackiej - Tomáš KAŠAJ, wicekurator 
oświaty Grzegorz Baran, radny Sejmiku 
Województwa Małopolskiego Stanisław 
Pasoń, pełnomocnik prezydenta Nowe-
go Sącza ds. społecznych – Marta Mor-
darska, burmistrz Starego Sącza Jacek 
Lelek oraz goście ze Słowacji. Sala sta-
rosądeckiego „Sokoła”, gdzie odbyła się 
polska premiera, jak zawsze była wypeł-
niona po brzegi.

- Zawsze się cieszę jak Gniazdo 
jest na scenie a dzisiaj występuje we 
wzmocnionym składzie ze szkołą w Le-
wowczy, więc moja radość jest podwój-
na! To są już gwiazdy, świetnie rozpo-
znawalne, świetnie znane! Dziękuje 
wszystkim wykonawcom. Pomysł i wy-
konanie wspaniałe – podsumował bur-
mistrz Lelek. (KB)

Polsko-słowackie „Gniazdo”
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Misterium Świętej Kingi
Premiera spektaklu „Misterium 
Świętej Kingi” odbędzie się w Sta-
rosądeckim Sokole 15 marca 
2015r. Scenariusz powstaje we-
dług dramatu przygotowanego 
i wystawionego przez Teatr Nomi-
na Rosae z okazji jubileuszowego 
Festiwalu Muzyki Dawnej w Sta-
rym Sączu w 2012 r. 

Tym razem sztuka wystawiona bę-
dzie na scenie starosądeckiego So-
koła. - Spektakl został przygotowa-
ny w oparciu o źródła historyczne 
- dokumenty, żywoty świętej - jed-
nak jest także interpretacją przeka-
zów historycznych. To w jaki sposób 
został skonstruowany i jakie zagad-
nienia czy wątki w historii Kingi po-
ruszy wynika oczywiście z analizy 
źródeł, które z kolei stawiają wiele 
pytań na temat charakteru Kingi, 
jej pragnień, jej otoczenia, jej relacji 
z Bogiem – podkreśla Maria Molen-
da z Fundacji Nomina Rosae. Widzo-
wie tego dnia zobaczą barwną opo-
wieść o Kindze i jej bliskich, poczują 
mistyczną atmosferę średniowiecza, 
jednocześnie znajdą się w wirze cał-
kiem ziemskich konfliktów, których 
świadkiem była Kinga. Spektakl po-
zwoli widzom głęboko odczuć ducho-
wość i niezwykłość Kingi. W spekta-
klu wezmą udział Justyna Stasik jako 
Kinga, Aneta Gierat, Karolina Lisik, 
Magda Szczepanek, Marta Kontny, 
Wojciech Michno, Maciej Rutkowski 
i Maciej Gośniowski jako książę Bo-
lesław Wstydliwy. 
W planach jest także film według 
spektaklu, dzięki czemu ma po-
wstać pierwszy w historii polskiej ki-
nematografii pełnometrażowy film 
o historii życia św. Kingi i jej dro-
dze do świętości. W spektaklu i fil-
mie przedstawiony zostanie nie tyl-
ko silny charakter świętej, ale także 
jej nieoceniony wkład w rozwój re-
gionu. Historia zostanie opowiedzia-
na w sposób poetycki, z barwnymi 
kostiumami, wizjonerską scenogra-
fią oraz nowoczesnymi elementami 
w postaci multimedialnych projekcji. 
Strona plastyczna widowiska, a tak-
że średniowieczna muzyka oraz wy-
jątkowe kompozycje z mongolskim 
śpiewem gardłowym, jak również 
klimatyczne światło przywołają nie-
zwykłą, chwilami wręcz sakralną at-
mosferę wieków średnich. (WW)

WYDARZEnIA KULTURALnE
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Już 20 marca 2015 w stary sączu 
rusza V Jubileuszowy festiwal Po-

dróży i Przygody Bonawentura. Week-
endowy maraton podróżniczo – przy-
godowy, który inspiruje do działania 
i daje możliwości poznania niezwy-
kłych ludzi. O tegorocznej edycji z po-
mysłodawcą i organizatorem, Woj-
ciechem Knapikiem, dyrektorem 
Centrum Kultury i sztuki im. Ady sari 
w starym sączu rozmawia Wojciech 
Waliszewski. 

W tym roku festiwal Bonawen-
tura będzie obchodził jubile-

usz 5-lecia istnienia. Czy w związku 
z tym przewidywane są dodatkowe 
atrakcje dla uczestników? 

Mamy dwie nowości: festiwalo-
wą nocną wyprawę górską (na Elia-
szówkę) po sobotnich pokazach 
i blok spotkań autorskich z reporte-
rami, autorami książek.  Mimo bar-
dzo poważnej nazwy "Mount Elias 
Extreme Expedition" tak naprawdę 
jest to żart i zabawa. Festiwal tworzy 
pewnego rodzaju społeczność ludzie 
chcą sie bliżej poznawać. To jeszcze 
jedna okazja do rozmowy, bezpo-
średniego kontaktu i integracji. Oka-
zuje się, że na nasz festiwal często 
ludziom chce się przyjeżdżać z dale-
ka. Taki kilkunastogodzinny wypad 
w góry to dla nich także szansa na 
nieco bliższe poznanie Beskidu Są-
deckiego, który nam czasem trochę 
spowszedniał, a gości z dalsza po-
trafi zachwycić bez względu na po-
godę czy porę roku. Pracujemy też 
nad pewną kulinarną niespodzianką.

Niezwykłą gratką bę-
dzie spotkanie z Jackiem 
Hugo - Baderem, który 
jest znanym reportaży-
stą. Jak udało się prze-
konać tak interesującą 
postać do przyjazdu do 
Starego Sącza?  

Korespondujemy w tej 
sprawie już blisko 4 lata. 
Pechowo do tej pory trzy 
razy nie udało  się zgrać 
terminów. Pan Jacek jest 
po prostu bardzo aktyw-
nym i przez to zapracowa-
nym człowiekiem. Co roku 
wydaje książkę, jako re-
porter dużo podróżuje, ma 

określone zobowiązania wzglądem wy-
dawców, tłumaczy. W zeszłym roku np. 
w trakcie festiwalu przebywał w Wiel-
kiej Brytanii, gdzie na rynek weszły 
jego książki o Rosji. Ale nie ma tego 
złego, ponieważ przez ten czas wytwo-
rzyła się miedzy nami pewnego rodza-
ju sympatia i więź. 

Kto jeszcze w tym roku odwiedzi Fe-
stiwal Bonawentura?  

W tym roku do starosądeckiego So-
koła zawita prawie cały świat. Piętna-
stu niezależnych podróżników, którzy 
w żadnym wypadku nie zaliczają sie 
do tzw. celebrytów. Ludzie, którzy dla 
swojej pasji są w stanie znosić wiele 
wyrzeczeń. Himalaiści, kajakarze, mo-
tocykliści, długodystansowi piechurzy, 
fotograficy, organizatorzy wypraw przy-
godowych. Docierają do fascynujących 
miejsc i przeżywają przygody, o których 
inni ludzie co najwyżej marzą. Moim 
czarnym koniem jest Przemek Cwynar 
pochodzący z podrzeszowskiej Albigo-
wej. Wymyślił sobie swój własny spo-
sób na podróżowanie. Spływa z nurtem 
rzek (Wisłą, Dniestrem czy Tamizą) na 
własnoręcznie wykonanych tratwach,  
którym głównym elementem konstruk-
cyjne są używane czy wręcz porzucone 
drzwi (np. od toalety). Bardzo polecam 
też pokaz "Zielona Sukienka" który mia-
łem okazję widzieć na innym festiwalu 
podróżniczym. Jego kanwą jest rodzin-
na historia z zesłaniem i rozłąka młodej 
dziewczyny i jej ukochanego. Małgorza-
ta Szumska, pojechała na Syberię do 
miejsc, w których to wszystko się wy-
darzyło i po 70 latach odnalazła przyja-
ciółkę swojej babci.

Jakie niezwykłe miejsca będzie moż-
na wspólnie odkryć w tym roku?  

Wszystkie miejsca są ciekawe. Nie 
chodzi nam, żeby epatować najbar-
dziej spektakularnymi miejscami. Po-
dróżować można wszędzie. Szanu-
jemy ludzi, którzy chodzą po górach 
lub zwiedzają bliskie okolice. Należą 
do tej samej rodziny, wyróżnia ich gen 
"P", czyli gen podróżnika - odkrywcy. 
A wracając do pytania, to będzie wspo-
mniana Syberia w dwóch odsłonach, 
wcześniej jej nie było. Będą też Indie 
po raz pierwszy w takim wymiarze na 
Bonawenturze. Zaprosiliśmy Paulinę 
Wilk autorkę książki „Lalki w Ogniu”, 
w której pokazała całkowicie inny od 
utrwalonego obraz Indii. Także Witold 
Palak opowie o swojej podróży moto-
cyklowej przez Indie, a warto wspo-
mnieć, że na drogach w zasadzie nie 
obowiązują tam żadne przepisy dro-
gowe. Z dalekich rzeczy będzie Pa-
tagonia z pięknymi zdjęciami Małgo-
rzaty i Marcina Złomsckich. Będą też 
rewelacyjne zdjęcia z Norwegi Marci-
na Dobasa, czołowego fotografa przy-
rody i krajobrazów krajów polarnych. 
Będzie Kanion Kolorado z sądeckim 
akcentem, bo członkiem wyprawy był 
Zbyszek Owsiak, działający w Akade-
mickim Klubie AGH „Bystrze”, a to ko-
lebka kajakarzy górskich. Będzie też 
spływ rzekami afrykańskimi, będzie 
piesza wędrówka przez Góry Zagros 
w Iranie. 

Od samego początku patronem Fe-
stiwalu jest Twój brat – Tomek. Jak 
z perspektywy tych pięciu lat odbie-
rasz to tragiczne wydarzenie, które 
zmieniło życie wielu osób?

Mój młodszy brat  zginał w wypad-
ku śmiertelnie potrącony na rowerze 
przez samochód na ścieżce rowerowej 
czy raczej jak to często bywa pseudo 
rowerowej. Nie widzę sensu rozpatry-
wać tego wypadku, po prostu jeszcze 
jeden nieszczęśliwy wypadek.  Nato-
miast bardzo tęsknię za bratem, któ-
ry był moim najbliższym przyjacielem 
i bardzo mi go brakuje. Myślę o nim 
i wspominam go nieustannie. Jestem 
pewien, że jest z nami podczas festi-
walu, któremu patronuje (Tomek miał 
na drugie imię Bonawentura, co znaczy 
dobry los, pomyślna przyszłość). Cały 
czas trudno mi o nim mówić w czasie 
przeszłym.  

Ekstremalnie ciekawy świat
Jubileuszowy 5. Festiwal Podróży i Przygody Bonawentura
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Aktualności
Starosądecka Galeria pod Piąt-
ką zaprasza na wernisaż wysta-
wy malarstwa Darii Maroń – Ptak 
oraz Artura Ptaka zatytułowaną 
Aktualności.

Daria Maroń-Ptak - urodzona w 
1984 roku w Kielcach. Absolwentka 
I LO im. Stefana Żeromskiego w Kiel-
cach. W 2011 roku ukończyła stu-
dia podyplomowe Wzornictwo Prze-
mysłowe na Politechnice Lubelskiej. 
Obecnie doktorantka w Instytucie 
Sztuk Pięknych UJK. Mieszka i pra-
cuje w Kielcach. Zawodowo związana 
z muzealnictwem – zajmuje się orga-
nizacją wystaw oraz projektowaniem 
graficznym.
Artur Ptak – nowosądeczani rocz-
nik 1980 roku. W 2000 roku uzyskał 
tytuł zawodowy plastyk w zakresie 
specjalności formy użytkowe ze spe-
cjalizacją kamieniarstwo artystycz-
ne. W 2005 roku otrzymał dyplom 
magistra sztuki, na kierunku Edu-
kacja Artystyczna w Zakresie Sztuk 
plastycznych, specjalność:  grafika 
warsztatowa na Akademii Święto-
krzyskiej im. Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. Wernisaż odbędzie się 6 
marca o godzinie 17.00 (Stary Sącz, 
Rynek 5). Wystawę można oglądać 
do 7 kwietnia 2015 r. (WW)

W najbliższym czasie w starosądeckim Sokole …

Spektakl "APPENDIX" - Teatr Witkacego 

8 marca, niedziela, godz. 19.00

Appendix” Teatru Witkacego to spektakl złożony 
jest z fragmentów „Niemytych dusz” i „Narkoty-
ków” Stanisława Ignacego Witkiewicza, piosenek 
napisanych do rozmaitych tekstów i wierszyków 
Patrona zakopiańskiej sceny oraz z wierszy Ra-
inera Marii Rilkego w przekładzie Mieczysława 
Jastruna. Zabawne scenki, sytuacje a'la Witkacy, 

zaskakujące rozwiązania... czyli zabawa i śmiech. Ale Appendix to spektakl me-
tafizyczny jak sam Witkacy - nie będzie tak lekko i łatwo. Bilety - 65 PLN, ulgowy 
- 60 PLN. 

5 Festiwal BONAWENTURA

od 20 marca, piątek, godz. 18.00 

Jubileuszowy festiwal podróżników. Szczegółowy plan festiwalu na ostatniej stro-
nie. Bilety - od 19 PLN.

XII Powiatowy Konkurs Młodych Keyboardzistów

26 marca, czwartek, godz. 9.00

Koncert Galowy  - Miejska Orkiestra Stary Sącz 

28 marca, sobota, godz. 19.00 

29 marca, niedziela, godz. 17.00 (koncert na BIS)

Miejska Orkiestra Stary Sącz w 40-sto osobo-
wym składzie zaprasza na uroczysty koncert 
muzyki filmowej. Orkiestra pod batutą Georga 
Weissa przygotowała nowy program. Motywem 
przewodnim wieczoru będzie muzyka filmowa. Bi-
lety - 10 PLN.

RAZ DWA TRZY - koncert

20 kwiecień, poniedziałek, godz. 19.00 

Raz Dwa Trzy to zespół należący do klasyki. Znają 
ich wszyscy. Prostotą i szczerością przekazu tra-
fiają do każdego słuchacza. Razem przeszli długą 
drogę przez wiele nurtów i stylistyk, od jarociń-
skiej sceny po studio im. Agnieszki Osieckiej. Sta-
le imponują wrażliwością, spostrzegawczością 
i dystansem. Uchodzą za jeden z najciekawszych 

i najlepszych zespołów na polskiej scenie muzycznej. Grają zarówno na dużych 
festiwalach rockowych, jak i akustycznie w małych salach teatralnych, a ich kon-
certy wszędzie przyjmowane są bardzo gorąco. Bilety - 55 PLN, ulgowy - 45 PLN. 

VII Powiatowy Konkurs Zespołów Instrumentalnych 

28 kwiecień, wtorek, godz. 9.00

*podane ceny dot. biletów zakupionych w przedsprzedaży, bilety zakupione 
w kasie w dniu koncertu są droższe o 3 zł.
Przedsprzedaż: informacja turystyczna w starym sączu, Rynek 5 oraz
www.ekobilet.pl/ckis (JL)
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Dzień Kobiet w Starym Sączu

Emocje nie całkiem pod kontrolą

Wystąpi niemal cały zespół aktor-
ski Teatru Witkacego, z akompania-
mentem muzyków grających na żywo. 
Spektaklowi towarzyszy film parado-
kumentalny o Witkacym, zrealizowa-
ny w Zakopanem w sierpniu 2003 r. 
Wejdźmy zatem razem w metafizyczną 
głębię... 

Tematem rozważań staje się każdy 
aspekt życia społecznego, począwszy 
od uwag cielesnych odnośnie uczęsz-
czania do łaźni miejskiej w Zakopanem 
i utrzymywania czystości fizycznej, kil-
ku słów o gimnastyce porannej i jej nie-
banalnym wpływie na samopoczucie, 
o goleniu się, malowaniu się karminem, 
problemie NP, czyli niepaleniu, a skoń-
czywszy na Dziedzierskich kretynach, 
puszących się przy najnowszym wyna-
lazku ludzkości, wyjącym psie - radiu.

Spektakl stanowi rodzaj syntezy 
twórczości Witkacego jako pisarza, po-
ety i malarza-portrecisty. W scenogra-
fii łaźni miejskiej, w kawiarni, na gwar-
nych ulicach Zakopanego, mijają się 
kolorowe postaci, z których każda zma-
ga się ze zwykłymi bolączkami codzien-
ności: Jak golić się porządnie? Czemu 
nie warto palić, ani zażywać środków 
odurzających? Jak ustrzec się mala-
tury? Czym grozi nadmierne puszenie 

się? Jak żyć z kretynami? Co założyć 
na narty? Jak nie zwariować, gdy są-
siedzi "zapuszczają" od bladego świtu 
radio? W przedstawieniu pełnym roz-
ważań na temat brudu, gimnastyki, he-
moroidów i puszenia się, Witkacy ra-
czy nas takimi perełkami słownymi jak 
"niemyjec", "analiza smrodologiczna" 
czy "stosunki bieliznowo-ubraniowe". 
Witkacy-błazen, Witkacy-obserwator, 
Witkacy-smutny Stańczyk kończącego 
się porządku świata... Za pomocą spe-
cyficznego tonu w sformułowaniu gorz-
kich prawd wyskakuje ponad siebie 
sprawiając, że widzowie intelektualnie 
pękają ze śmiechu. 

 
„Co zaś do wyskoczenia ponad sie-

bie to kiep jest ten, co do tego nie dąży 
i gdyby nikt ponad siebie nie wyskaki-
wał, nie byłoby żadnego rozwoju i po-
stępu na świecie. Chodzi o to, w jaki 
sposób to się robi. A ponieważ ja tym 
wyskakiwaniem tylko psuję sobie ży-
ciowo wszystko i robię to dalej w ten 
sam sposób, dowodzi to chyba, że nie 
robię tego dla głupiej sławy i pieniędzy, 
tylko z wewnętrznej potrzeby.” - tak 
zwykł mawiać sam Witkacy.

Zapraszamy więc na wieczór pełen 
zabawy słownej z Witkacym jak zwy-
kle nonszalanckim, ironicznym i fascy-

nującym. A dla naszych Czytelników 
mamy dodatkowy prezent. Każdy kto 
przyjdzie do Informacji Turystycznej, 
Rynek 5 w starym sączu z tym nume-
rem Kuriera starosądeckiego otrzy-
ma 20 zł rabatu na jeden bilet. Ofer-
ta ważna jest od środy, 4 marca i trwa 
do wysprzedania wszystkich wolnych 
miejsc. Jedna osoba może nabyć mak-
symalnie dwa bilety z rabatem.

scenariusz i reżyseria: Andrzej Dziuk
scenografia: Andrzej Dziuk, Ewa 
Dyakowska - Berbeka
muzyka: Jerzy Chruściński
zespół muzyczny w składzie:
Krzysztof Barank - trąbka
Jerzy Chruściński - fortepian
Adam Leśniak - perkusja
Maksymilian Kowalski - kontrabas

występują:
Dorota Ficoń
Adrianna Jerzmanowska
Krzysztof Wnuk
Krzysztof Łakomik
Marek Wrona
Dominik Piejko
Andrzej Bienias
Katarzyna Pietrzyk
Joanna Banasik
Jaga Siemaszko
Krzysztof Najbor (WW)

Na Dzień Kobiet Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu przygotowało wyjątkowy repertuar ze spek-
taklem pt. Appedndix w wykonaniu Teatru Witkacego.  Spektakl, którego premiera odbyła się 1 maja 2014r., zło-
żony jest z fragmentów "Niemytych dusz" i "Narkotyków" Stanisława Ignacego Witkiewicza, piosenek napisanych 
do rozmaitych tekstów i śmiesznych wierszyków Patrona zakopiańskiej sceny oraz wierszy Rainera Marii Rilkego w 
przekładzie Mieczysława Jastruna. 
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XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
„O Wawrzyn Sądecczyzny” - Człowiek 
i żywioły
1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszy-
scy piszący po polsku autorzy.
2. Na konkurs należy nadesłać nawiązujące do hasła wiersze, 
w ilości od jednego do dwóch w czterech egzemplarzach. Powin-
ny to być teksty nigdzie niepublikowane, nienagradzane i niewy-
syłane na inne konkursy.
3. Utwory prosimy opatrzyć godłem słownym. Winno być ono po-
wtórzone na zaklejonej kopercie zawierającej imię, nazwisko, 
adres, numer telefonu, e-mail autora i krótką informację o nim.
4. Autorów, którzy nie ukończyli 20 lat, prosimy o podanie obok 
tych danych, również daty urodzenia, nazwy szkoły, uczelni, lub 
zakładu pracy oraz oznaczenie swoich wierszy literą „M” (pod 
godłem).
5. Autorów mieszkających na Ziemi Sądeckiej prosimy o napisa-
nie na pracach konkursowych litery „S” (pod godłem).
6. Wszyscy uczestnicy konkursu rywalizują o nagrody pieniężne 
i wyróżnienia drukiem.
7. Prace konkursowe należy nadsyłać do 20 maja 2015 roku 
na adres: Sądecka Biblioteka Publiczna, 33-300 Nowy Sącz, ul. 
Franciszkańska 11 - z dopiskiem na kopercie: Konkurs Poetycki.
8. Pokłosie konkursu znajdzie się w almanachu pokonkurso-
wym. Oprócz utworów nagrodzonych autorów, opublikowanych 
w nim zostanie kilkadziesiąt innych wartościowych wierszy na-

desłanych na konkurs. Ich autorzy nie otrzymują honorarium.
9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie 
się 26 września 2015 roku w Nowym Sączu. Nagrody należy 
odebrać osobiście w dniu finału. Nieobecność na tej uroczy-
stości sprawia, iż nagroda staje się wyróżnieniem honorowym, 
a gratyfikacja pieniężna zostanie przeznaczona na wspieranie 
twórczości literackiej w regionie.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego 
regulaminu.
11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
Jury przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:
I nagroda - 700 zł, II nagroda  -  500 zł,  III nagroda - 400 zł
Nagroda specjalna za najbardziej oryginalną interpretację hasła 
konkursowego – 500 zł 
2 statuetki Starosty Nowosądeckiego „Srebrne Pióro Sądeckie” 
dla:
- najlepszego w tej edycji konkursu autora mieszkającego na Zie-
mi Sądeckiej
- najlepszego autora w grupie młodzieży do lat 20
Wyróżnienia drukiem w almanachu pokonkursowym
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału kwoty przeznaczo-
nej na nagrody. Dodatkowych informacji udziela sekretarz jury 
(Grupa Literacka „Sądecczyzna”) - tel. 606 957 138, e-mail: 
oksymoron2@gmail.com
Organizatorzy konkursu: Grupa Literacka „Sądecczyzna”, Staro-
stwo Powiatowe w Nowym Sączu, Sądecka Biblioteka Publiczna 
im. J. Szujskiego w Nowym Sączu.Konkurs odbywa się pod patro-
natem Starosty Nowosądeckiego. 
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Jeżdżę z głową
Uczniowie szkół podstawowych 
z Barcic i Przysietnicy tej zimy 
uczyli się jazdy na nartach, w ra-
mach projektu Jeżdżę z głową, 
realizowanego.

Łącznie 36 uczniów klas III-IV 
w ciągu 20 godzin na Stacji narciar-
skiej Cieniawa-Ski z instruktorami 
narciarstwa opanowywała elemen-
ty techniczne służące kontrolowa-
niu prędkości jazdy, zatrzymywania 
się na nartach oraz bezpiecznego 
zachowywania się na stoku narciar-
skim – informuje Barbara Poręb-
ska, dyr. Zespołu Obsługi Finanso-
wo-Administracyjnej Szkół w Starym 
Sączu. Pozalekcyjne zajęcia spor-
towe stanowią alternatywę dla nie-
doboru ruchu w trakcie obowiązko-
wych zajęć szkolnych i wypoczynku 
przed telewizorem lub przy kompu-
terze. Zajęcia tego typu wypełniają 
czas wolny w sposób zdrowy, aktyw-
ny i bezpieczny. Realizacja projek-
tu „Jeżdżę z głową” odbywa się przy 
współfinansowaniu Gminy Stary 
Sącz oraz Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Małopolskiego 
w Krakowie. Całkowita wartość pro-
jektu wynosi 14 200 zł. 

Zaproszenie
W niedzielę 15 marca w hali 

sportowej Zespołu Szkół w Barci-
cach odbędzie się X Halowy Turniej 
Piłki Nożnej. Sześć zespołów bę-
dzie rywalizować o Puchar Burmi-
strza Starego Sącza Jacka Lelka. 

Rozpoczęcie zawodów planowane 
jest na godz. 11.00. Organizatorzy tur-
nieju: Sławomir Szczepaniak, prze-
wodniczący Zarządu Osiedla ,,Śród-
mieście” wraz z Zarządem oraz Marcin 
Szmigiel. W imieniu organizatorów jak 
również zawodników serdecznie za-
praszamy do kibicowania. (WW)
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W rozgrywkach brało udział 6 ze-
społów. Zwycięstwo wywalczyła 

drużyna Gimnazjum w Rytrze w skła-
dzie: K. Tomasiak, K. Łagowska, P. To-
karczyk, A. Łękawska, P. Łękawski, K. 
Poczkański, P. Wróbel, K. Klóska, J. 
Ogorzały. Drugie miejsce zdobyła dru-
żyna SIX TIGERS (Barcice) w składzie: 
P. Baszczyn, P. Bielak, K. Tokarczyk, 
P. Obrzud, A. Olejarz, K. Sobol. Trzecie 
miejsce drużyna, Dream Team (Barci-
ce) w składzie: J. Olszowski, P. Filipo-
wicz, D. Pajor, D. Smyda, N. Gawlak, 
N. Lisowska 

Kolejne miejsca zajęły drużyny: 
Gimnazjum Stary Sącz, Snow Kids 

(Barcice), Bezimienni (Barcice).
Turniej przebiegał na wysokim po-

ziomie, o zwycięstwie zdecydowa-
ły „małe punkty”. Zwycięska szko-
ła otrzymała Puchar Dyrektora ZS 
w Barcicach, zawodnicy zwycięskich 
drużyn okolicznościowe medale. 

Organizatorzy XI Memoriału Jana 
Gryźlaka składają podziękowania sę-
dziom: M. Postrożny, A. Postrożny, 
B. Kulig, K. Kulpa oraz W. Gabryś, A. 
Krężel, J. Bochniarz za pomoc w prze-
prowadzeniu turnieju oraz wszystkim 
zawodnikom i kibicom za obecność 
i sportową rywalizację. Następny tur-
niej już za rok. (WW) 

Memoriał Jana Gryźlaka
19 lutego 2015r. na hali sportowej ZS w Barcicach rozegrano turniej piłki 
siatkowej drużyn mieszanych szkół gimnazjalnych. Rozgrywki te zapocząt-
kowały XI Memoriał Jana Gryźlaka. Otwarcia zawodów dokonał Dyrektor 
Zespołu Szkół w Barcicach Grzegorz Garwol, który w swym wystąpieniu 
powitał wszystkich uczestników oraz przybliżył postać patrona hali Jana 
Gryźlaka. 

A to ciekawe...

Stary Sącz i Barcice górą!
9 lutego na Stacji Narciarskiej 
„Słotwiny” odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Nowosądeckiego w nar-
ciarstwie alpejskim.  

W zawodach wzięło udział 125 
uczniów ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Program zawodów obejmo-
wał jeden przejazd slalomu giganta 
a czas był mierzony elektronicznie. 
Zawodnicy startowali w 4 grupach 
wiekowych. 
Z Gminy Stary Sącz najlepsze wyni-
ki uzyskali: 
II miejsce - Gabriela Hopek – SP Sta-
ry Sącz, klasy V-VI
IV miejsce Piotr Jop – SP Barcice, 
klasy V-VI
II miejsce Paulina Hopek – Prywatne 
Gimnazjum Stary Sącz 

Mistrzowie powiatu
Tegoroczne Mistrzostwo Powiatu 
Nowosądeckiego w piłce koszyko-
wej chłopców szkół gimnazjalnych 
zdobyło Gimnazjum w Starym Sączu.   

Zwycięska drużyna występowała w 
składzie: Jakub Tkaczyk, Klaudiusz 
Gromala, Beniamin Słowik, Wiktor 
Dorula, Maksymilian Kantor, Krzysz-
tof Pelc, Adrian Pierzga. Opiekun; 
Małgorzata Maśko.  Najlepszym za-
wodnikiem turnieju został Maksymi-
lian Kantor z Gimnazjum w Starym 
Sączu. (WW)
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3. sZOPKA nOWOROCZnA W sTAROsĄDECKIM sOKOLE

fot.WoJCIECH WALISZEWSKI

fot. ARCHIWUM CKIS

fERIE ZIMOWE W CEnTRUM KULTURY




