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Efekt motyla
W roku 1960 amerykański matematyk i meteorolog Edward Lorenz badał
komputerowe prognozowanie pogody. W trakcie swojej pracy ułożył 12 równań, które miały wyrażać relacje zachodzące między ciśnieniem, prędkością
wiatru i temperaturą. Sądził, że jeśli dane wyjściowe będą dokładne, to wyliczenia i ostateczne wyniki też uzyska prawidłowe. To przekonanie okazało się
jednak błędne: nawet minimalna, niezauważalna zmiana wartości na początku powodowała otrzymanie znacząco różnych wyników na końcu. Co ciekawsze, im więcej czasu upłynęło, tym zmiana stawała się jeszcze większa. Tym
samym doszedł do wniosku, że drobne zmiany i wydarzenia mogą ostatecznie
skutkować bardzo spektakularnymi efektami. Właśnie wtedy sformułował zjawisko efektu motyla zwanego również wrażliwością na warunki początkowe.
Inaczej mówiąc, trzepot skrzydeł motyla w Pekinie może być przyczyną huraganu w następnym miesiącu niedaleko nas. Przy czym dokładnych efektów
nie da się nigdy przewidzieć. Wnioski te zapoczątkowały teorię chaosu.
Od tego wydarzenia minęło już sześćdziesiąt lat i nadal prognozy pogody
nie sprawdzają się nawet na kilka dni do przodu. Nadal uważa się, że świat
zmieniają tylko wielkie osobowości i wydarzenia, które dotyczą większości
mieszkańców, takie jak wojny czy ruchy społeczne. Zgodnie z teorią chaosu
to, co okazuje się znaczącą zmianą, na początku jest nic nie znaczącym drobiazgiem. Jednak każda, nawet najmniejsza decyzja zmienia świat. Tak więc
chaos jest, wbrew powszechnemu odczuciu, uporządkowaną całością, który
tylko udaje nieład i nad którym każdy z nas może zapanować.
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Liczba, która cieszy

23 542 200 zł
Tyle kosztować będzie rozbudowa kanalizacji w Moszczenicy Wyżnej i Gołkowicach Dolnych w roku 2020.

2 styczeń – luty 2020

Dwumiesięcznik Miasta i 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: Rafał Kamieński.
Skład komputerowy: www.memoart.pl

Centrum Kultury i Sztuki
im. Ady Sari w Starym Sączu
Rynek 5, 33-340 Stary Sącz
tel. 18 4461641
e-mail: kurier@stary.sacz.pl

KURIER

Rada Miejska w Starym Sączu
18., 19. i 20. sesja Rady Miejskiej

FOT. Rafał Kamieński

Nowe ceny za wywóz śmieci

W

iele podjętych uchwał na pierwszych tegorocznych sesjach dotyczyło gospodarki śmieciowej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze
obowiązujące zmiany.
1. Zmiana stawki: od 1 kwietnia
2020 r. podstawowa stawka opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych wyniesie 20,00 zł za
jednego mieszkańca.
2. Częściowe zwolnienia z opłaty:
• dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady w przydomowym kompostowniku, w wysokości 2,00 zł/mieszkańca. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi jest złożenie
nowej deklaracji.
• dla dzieci posiadających ważną
Kartę Dużej Rodziny w kwocie 4 zł/na
każde dziecko.
3. Nowe terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
• I rata – płatna do 31 marca danego roku,
• II rata – płatna do 30 czerwca danego roku,
• III rata – płatna do 30 września danego roku,
• IV rata – płatna do 30 listopada
danego roku.
Powyższe terminy nie wykluczają możliwości wnoszenia opłaty co
miesiąc.
4. Nowe wzory deklaracji – obowiązek złożenia deklaracji dotyczy:
• właścicieli nieruchomości korzystających ze zniżki za kompostowanie bioodpadów, w terminie do 10

maja 2020 r., w przypadku uwzględnienia zniżki od 1 kwietnia,
• zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych – w terminie do 14 dni od wystąpienia tych
okoliczności,
• zmiany danych – ilości mieszkańców – będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym
nastąpiła ta zmiana.
Deklaracje są dostępne w Urzędzie
Miejskim w Starym Sączu – dziennik
podawczy lub pok. nr 10 i na stronie
internetowej gminy w zakładce „odpady komunalne”.
Deklaracje należy składać w urzędzie miejskim, drogą pocztową lub
za pośrednictwem e-PUAP. Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające
dane zawarte w deklaracji w przypadku rozbieżności danych ilościowych
osób, tj.: dokument potwierdzający
uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy, w której zamieszkuje lub
inne dokumenty potwierdzające miejsce przebywania osoby poza gminą
Stary Sącz, na której jest zameldowana (umowa najmu, dzierżawy, umowa
o pracę).
5. Obowiązkowe kody kreskowe (etykiety) na odpady segregowane, zmieszane i bioodpady.
Nowym obowiązkiem jest naklejanie kodów kreskowych na pojemnikach lub workach z bioodpadami.
Kody należy odebrać w tut. Urzędzie
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pok. Nr 10. Przewiduje się również
możliwość przesłania ich pocztą tradycyjną, po zgłoszeniu zapotrzebowania telefonicznie lub mailem. Brak
kodów kreskowych na workach, pojemnikach spowoduje nieodebranie
ww. odpadów.
6. Obowiązkowa segregacja odpadów
na 5 frakcji.
Nie ma możliwości wrzucania
wszystkich rodzajów odpadów do jednego pojemnika! Informacja o braku
segregowania odpadów przekazana
przez firmę odbierającą odpady spowoduje naliczenie opłaty podwyższonej w wysokości 40 zł/osobę na
miesiąc.
7. Pozostałe zmiany:
• możliwość oddawania bioodpadów przez cały rok w ramach odbioru
z nieruchomości,
• odbiór odpadów wielkogabarytowych raz w roku w ramach zbiorki objazdowej, a w pozostałych okresach
w PSZOK Stary Sącz, ul. Piaski,
• możliwość oddawania w PSZOK
tekstyliów i odzieży, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym, w szczególności
igieł i strzykawek.
• ograniczenie ilości odbieranych
opon z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, nie przekraczających
56 cm (22 cale) w liczbie do 4
sztuk liczonych łącznie dla jednej
nieruchomości,
• wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych z systemu i związana
z tym konieczność zawarcia indywidualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Firmy muszą podpisać indywidualne
umowy na odbiór śmieci.
Wszystkie te zmiany są efektem
nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która
nałożyła na gminy obowiązek dostosowania aktów prawa miejscowego
do zapisów ustawowych. Uchwały
podjęte przez Radę Miejską w Starym
Sączu w dniu 3 lutego 2020 r. i w dniu
3 marca 2020, obowiązujące od 1
kwietnia 2020 r.: Nr XIX/322/2020;
Nr XIX/323/2020; Nr XIX/324/2020;
Nr XIX/325/2020, Nr XX/343/2020,
Nr XX/344/2020 dostępne są na
stronie internetowej gminy: w Biuletynie Informacji Publicznej. (RKA)
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Kalkulacja kosztów
Jednym z najważniejszych tematów ostatniej sesji Rady Miejskiej były podwyżki za odbiór odpadów. Rada podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia
wysokości stawek tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty.
Nowa cena za wywóz odpadów będzie wynosić 20 zł miesięcznie od osoby, a w przypadku kompostowania odpadów zielonych 18 zł od osoby. W
tym drugim przypadku warunkiem ulgi
jest złożenie nowej deklaracji zawierającej oświadczenie, że nieruchomość
na której powstają odpady komunalne
wyposażona jest w przydomowy kompostownik, w którym zagospodarowane będą wszystkie bioodpady pochodzące z nieruchomości. Skąd taka
podwyżka? Na końcową cenę składa
się wiele spraw – krótko mówiąc podwyżki, które nie leżą w gestii gminy.
•
•

Wzrost ilości odpadów (z 4 324
ton w 2014 r. do 6 010 ton w
2019 r.).
Wzrost opłaty marszałkowskiej
za tonę (ze 100 zł w 2014 r. do
270 zł w 2019 r.).

3
Kazimierza Gizickiego –
zastępcy burmistrza
Starego Sącza
Skąd nagle taka podwyżka za odpady komulane?
Niestety te czynniki wzrostu cen
leżą niestety poza samorządem
i każda gmina i miasto w Polsce ma
problem z wysokimi cenami. System prawny i organizacyjny gospodarki odpadami uniemożliwia gminom aktywny wpływ na koszty ich
odbioru i zagospodarowania. Uwolnienie rejonizacji Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (dziś na do przykład
Gorlic można przewieźć odpady
z każdego miejsca w Polsce) i wprowadzenie gospodarki rynkowej absolutnie nie wpłynęło na obniżenie
cen, a wręcz przeciwnie – na ich drastyczne podwyższenie. A to dlatego,
że w systemie gospodarki odpadami
nie ma końcowego ogniwa utylizacji
odpadów, czyli spalarni i recyklingu
i przez to możliwości ich zagospodarowania przez instalacje gwałtownie
się skurczyły.
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•

•

•
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•

Wzrost ceny za przyjęcie śmieci
zmieszanych na instalację przetwarzania odpadów z 250 zł do
530 zł za tonę.
Wzrost ceny za przyjęcie odpadów segregowanych na początku było 0 zł/tona - dzisiaj 360
zł /tona.
Odpady zielone wzrost ze 110 zł
do 250 zł za tonę.
Odpady
wielkogabarytowe:
wzrost z 290 zł do 850 zł za
tonę
Bardzo ważną zmianą od tego
roku jest również to, że wszystkie przedsiębiorstwa działające na terenie gminy muszą samodzielnie znaleźć firmę, która
będzie odbierała i zagospodarowywała ich odpady. System organizowany przez gminę już nie
obejmuje firm.

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane raz w roku. Przy
składowisku „Piaski” w Starym Sączu działa PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
(PSZOK), czynny 700–1500 (Pn–Pt),
gdzie można dostarczyć we własnym
zakresie odpady segregowane, odpady zielone i biodegradowalne, odpady remontowe, wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt elektroniczny, zużyte
świetlówki, żarówki, baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki.
W Ośrodkach Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach i Gołkowicach Górnych umieszczone są pojemniki na
przeterminowane leki. Na worki/pojemniki z odpadami segregowanymi, zmieszanym oraz bioodpadami
naklejamy odpowiednio opisane etykiety. (RKA)

Współpraca może łączyć
Ile firm startuje w przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów?
To kolejny powód wysokich cen.
W przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów bierze udział zazwyczaj jedna lub dwie firmy, ale ceny
na wykonywanie usług są horrendalnie wysokie i sprawiają wrażenie, że
rynek został zmonopolizowany i podzielony. Jako samorządy z Sądecczyzny przygotowaliśmy pismo do
premiera i parlamentarzystów, marszałka województwa i ministra klimatu w tej sprawie. Zawarliśmy tam
szereg propozycji i postulatów, które
naszym zdaniem mogłyby zatrzymać
ten szalony wzrost cen. Przygotowujemy też koncepcję utworzenia sortowni dla około 10 gmin w oparciu
o nasz Zakład Składowania Odpadów; staramy się działać, ale potrzebne jest wsparcie rządowe, zarówno
w sferze przepisów, jak i finansowe.
Jakie postulaty trafiły na biurko
ministra?
Proponujemy na przykład uruchomienie mechanizmów prawnych
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i ekonomicznych, które umożliwią
powstawanie spalarni tych śmieci, z którymi już nic nie da się zrobić, szczególnie tam, gdzie istnieje
sieć ciepłownicza i energia mogłaby
być spożytkowana. Przydałoby się
wsparcie finansowe dla gmin w budowie subregionalnych instalacji
przetwarzania odpadów w ramach
zespołów gmin. Konieczne jest też
ograniczenie przyjmowania śmieci z zagranicy czy wprowadzenie
większej odpowiedzialności producenta z tytułu wytworzenia danego
produktu na etapie jego sprzedaży,
cyklu życia, eksploatacji i utylizacji.
Ważną sprawą byłoby umożliwienie
samodzielności gminom w zakresie
choćby ustalania częstotliwości odbioru śmieci czy uproszczenie zasad
segregacji. Jeżeli nie jesteśmy w stanie na obecnym etapie prowadzić
właściwego recyklingu odpadów, to
nie jest uzasadnione pokrywanie
kosztów zbędnej selekcji. To wszystko mogłoby zatrzymać podwyżki, ale
wymaga zmiany prawa na poziomie
krajowym. (RKA)

Nowe drogi gminne

Opłatek miast
papieskich

Inwest ycję
razem z budową mostu na Potoku Przysietnickim wsparła dotacja
z Funduszu Dróg Samorządowych.
Gmina Stary Sącz zdobyła na ten cel
525 tys. zł., ale to nie jest oczywiście
całkowity koszt budowy. Po przetargu
okazało się, że najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych z Nowego Sącza –
opiewała ona na 1 mln. 316 tys. zł.
Powstało 220 mb nowej nawierzchni, ale najbardziej kosztowna była przeprawa przez potok. Do budowy mostu
wykorzystano konstrukcje z blachy falistej (na zdjęciach). Wykorzystuje się
je przy budowie mostów z dwóch powodów. Po pierwsze pozwalają one na
optymalną kontrolę przepływu wody
– co przy górskich potokach jest niezmiernie istotne, a po drugie dzięki
nim można zbudować most, którego
nawierzchnia będzie biegła na równi
z nawierzchnią dróg, które spina. Przy

standardowych konstrukcjach obok
fundamentu z żelbetonu trzeba wykonać dodatkowo samą konstrukcję mostu, co sprawia zazwyczaj, że most zaczyna górować nad drogami.
Zakończyła się również przebudowa drogi na Jachlówkę w Gaboniu –
ponad 200 mb nawierzchni, przepusty, bariery i umocnienie skarp potoku
kosztowały razem ponad 700 tys. zł.
To druga duża inwestycja drogowa-mostowa oddana do użytku w styczniu.
70% wartości inwestycji gmina pozyskała z rządowego programu wsparcia dróg lokalnych Funduszu Dróg
Samorządowych.
Fundusz Dróg Samorządowych to
dla gmin bardzo dobry program. Mając
przygotowaną dokumentację, można
pozyskać sporo środków na konieczne
i kosztowne inwestycje drogowe – zaznacza zastępca burmistrza Kazimierz
Gizicki. – Dofinansowanie, o które się
staramy pozwala takie zadania realizować. Przygotowujemy kolejne wnioski do tego programu. (red)

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Sekretarz we władzach
Sekretarz Gminy Stary Sącz Daniel Śmierciak został
wiceprezesem Forum Sekretarzy Polski Południowej
działającego przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji.
Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej
to dobrowolne nieformalne zgromadzenie osób pełniących aktualnie funkcje sekretarzy gmin i powiatów.
Kontynuuje ono działalność i dorobek funkcjonującego
od 1992 roku Forum Sekretarzy Gmin. Forum formuje solidarność zawodową, sprzyja podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, sugeruje
nowe rozwiązania dla samorządu terytorialnego, promuje ciekawe osoby ze środowiska oraz prezentuje opinie członków wobec instytucji i organizacji. Forum zrzesza około 148 sekretarzy, głównie z województwa małopolskiego, ale także z województw: podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. (red)

KURIER

FOT. ORGANIZATOR

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Burmistrz Jacek Lelek i sekretarz
gminy Daniel Śmierciak
uczestniczyli w tradycyjnym
spotkaniu opłatkowym włodarzy
miast i gmin papieskich,
organizowanym przez Fundację
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, które
odbyło się w siedzibie Sekretariatu
Konferencji Episkopatu Polski
w Warszawie.

– Postać Jana Pawła II ma dla
nas szczególne znaczenie. Wizyta
papieża i kanonizacja księżnej Kingi to kamień milowy naszej historii.
Fundacja, która organizuje corocznie opłatek, jest żywym pomnikiem
Jana Pawła II. W 2017 roku Stary
Sącz gościł około 700 studentów
z całej Polski. Przyjechali uczyć się
od św. Kingi. Podkreślali, że osoby
wykształcone powinny mieć głębokie życie duchowe i także angażować się społecznie, bo Święta Kinga
łączyła głębokie życie duchowe z intensywną pracą dla społeczności –
komentuje burmistrz Jacek Lelek.
Miasta papieskie to miejscowości,
które odwiedził Jan Paweł II w trakcie swoich pielgrzymek do Polski.
Samorządy sprawują opiekę nad
Dniami Papieskimi, organizują okolicznościowe wydarzenia i wspierają
kampanie społeczne.
Podczas spotkania 15 stycznia zostało ogłoszone hasło i termin Dnia
Papieskiego organizowanego przez
Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z okazji rocznicy wyboru Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową. Kardynał Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ogłosił, że hasłem XX Dnia
Papieskiego, który odbędzie się 11
października b.r., jest zawołanie biskupie Karola Wojtyły „Totus Tuus”
(Cały Twój). W roku 2020, roku stulecia urodzin papieża Polaka obchody mają przyjąć wyjątkowy charakter. (red)
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Biblioteka w Przysie
tnicy

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Centrum Kultury i
w Starym Saczu, RySztuki
nek 5
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Foto flash – realizowane inwestycje

Marszałek Małopolski i żupan Kraju Preszowskiego spotkali się w grodzie św. Kingi
Zagadnienia związane z transportem, zrównoważonym rozwojem i kulturą – to zasadnicze kwestie poruszone
podczas pierwszego w bieżącej kadencji roboczego spotkania marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego z przewodniczącym Samorządowego Kraju Preszowskiego Milanem Majerským.
W debacie, zorganizowanej w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, uczestniczyli także Tomaš Kašaj, konsul generalny Słowacji w Krakowie oraz Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.
– To pierwsze takie spotkanie w bieżącej kadencji samorządu województwa, będące efektem naszych uzgodnień
podczas ubiegłorocznego Forum w Krynicy-Zdroju – mówił marszałek Witold Kozłowski. – Wspólnie z naszymi, słowackimi partnerami zastanawiamy się, w jakich obszarach
i w których miejscach nasz dialog i nasza współpraca powinny być bardziej zintensyfikowane. Także kontakt bezpośredni dyrektorów naszych urzędów jest o wiele korzystniejszy.
W trakcie dwustronnych rozmów dyrektorzy departamentów Urzędu Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego koncentrowali się na przedsięwzięciach związanych z transportem,
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infrastrukturą drogową, zrównoważonym rozwojem i kulturą.
Nie zabrakło również prezentacji projektu Strategii Rozwoju
Województwa „Małopolska 2030” w aspekcie działań dotyczących obszaru przygranicznego oraz informacji na temat
stanu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V–A Polska–Słowacja 2014–2020
– Cieszę, się że takie spotkanie mogło się odbyć w Starym
Sączu – nie ukrywa burmistrz Jacek Lelek. – To dla nas zaszczyt. Jako samorząd mocno współpracujemy ze słowacką
Lewoczą, gdzie nawiasem mówiąc Milan Majersky był nie
tak dawno burmistrzem i wiemy, jakie korzyści może przynieść transgraniczna współpraca. Konieczność współpracy Małopolski i Samorządowego Kraju Preszowskiego jest
oczywista.
Po spotkaniu goście obejrzeli nową siedzibę biblioteki.
(red)

Po Starym Sączu możliwy nawet Harvard
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stary Sączu obchodziło 6 listopada 2019 r. 71-lecie
istnienia szkoły. Święto szkoły to również doskonała okazja do złożenia ślubowania przez pierwszoklasistów.
Uroczystość odbyła się w nowej hali sportowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się burmistrz Starego Sącza
Jacek Lelek, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Pasoń, członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Edward Ciągło, a także dyrektorzy starosądeckich szkół oraz Międzyszkolnego Internatu.

A to ciekawe...

Magia teatru w obiektywie mistrzów
W starosądeckiej bibliotece, filia w Gołkowicach Górnych można było zobaczyć wystawę fotografii teatralnej
pt. „Autografy” autorstwa dwóch
znanych sądeckich fotografików:
Andrzeja Ramsa i Jerzego Cebuli.
Zdjęcia zaprezentowane na wystawie to dorobek pracy twórczej trwającej ponad dwadzieścia lat, prezentującej
artystów występujących na sądeckich scenach w ramach Jesiennego Festiwalu Teatralnego,
który to festiwal w tym roku przenosi się do Starego
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Sacza.
Pomysłodawcą wystawy jest Jerzy Cebula, fotoreporter związany z sądeckimi mediami. Zajmuje się głównie fotografowaniem sportu, ale również sztuki –
przede wszystkim jazzu i teatru. Na koncie
ma wiele wystaw fotograficznych. Wydał
kilka albumów. Jest kolekcjonerem autografów artystów.
Andrzej Rams jest absolwentem
Akademii Pedagogicznej w Krakowie
na Wydziale Nauk Społecznych oraz
Otwartego Studium Fotografii na Wydziale Historii Architektury i Konserwacji
Zabytków Politechniki Krakowskiej. Uczeń
między innymi prof. Zbigniewa Łagockiego.
Jest jednym z pomysłodawców Festiwalu Fotografii „Widzi Się” w Starym i Nowym Sączu. (WW)

FOT.STAROSĄDECKIE.INFO

FOT. UMIG

Obchody święta szkoły rozpoczęły się tradycyjnie mszą
św. w kościele parafialnym
pw. św. Elżbiety. Mszy św.
przewodniczyli ks. proboszcz Marek Tabor i ks.
Dariusz Król. Część oficjalna to przede wszystkim ślubowanie na sztandar szkoły i deklaracja
przynależności do Liceum.
W tym roku ślubowanie złożyło
170 uczniów, którzy uczą się w sześciu klasach pierwszych. Kolejnym punktem programu było przekazanie władzy przez ustępujący Samorząd Szkolny – nowo wybranemu z Oliwią Tokarczyk
na czele, która od teraz będzie dzierżyć uczniowską
władzę w szkole. Równie uroczystą chwilą była zmiana, jaka nastąpiła w poczcie sztandarowym. Oprócz
tego podczas uroczystości dyrektor Szkoły Krzysztof
Szewczyk wręczył po raz pierwszy odznaczenie „Przyjaciel Liceum” – statuetki otrzymali w tym roku panowie Bogusław Wójcik i Janusz Skut.
– Chciałem Wam pogratulować wyboru tej szkoły
– mówił burmistrz Jacek Lelek. – Cieszę się, że ten
etap swojej edukacji chcecie spędzić w tej szkole,
w naszym mieście. To jest świetny wybór. Potwierdzają to losy absolwentów tej szkoły, którzy skończyli swoją edukację chociażby na Harvardzie. Ta
szkoła daje fantastyczne możliwości, aby ten wspaniały czas waszej nastoletniości przeżyć. Szkoła
to również więzi i życie społeczne. To nie jest czas
przygotowania się do życia, to jest czas waszego
życia. Tu i teraz. Wykorzystajcie go najlepiej, jak potraficie. (RKA)
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Ekonomia i pieniądze

FOT. UMWM

W Starym Sączu uroczyście otwarto nowy parking typu Park&Ride.
W ramach parkingu P&R powstało
m.in. 130 miejsc postojowych (w tym
6 miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością) i 4 miejsca dla
autobusów i busów. Wybudowano
również obiekt z poczekalnią, pętlę
autobusową z wiatą przystankową,
budynek przechowalni dla 22 rowerów i obiekty tzw. małej architektury.
Całość jest objęta monitoringiem.

– To będzie prawdziwa brama do
miasta, ale też duże usprawnienie komunikacji w rejonie – mówił burmistrz
Jacek Lelek. – Dzięki współpracy Nowego Sącza i Starego Sącza oraz dzięki Województwu Małopolskiemu mamy
obiekt klasy europejskiej. To miejsce
powstało dzięki współpracy i z myślą
o współpracy. Wierzę, że będzie ważne
dla komunikacji całego regionu. Dziękuję wszystkim osobom, dzięki którym
ten projekt udało się zrealizować. Parking znajduje się przy przystanku komunikacji zbiorowej, a jego dodatkową
zaletą jest bliskość linii kolejowej (około 200 m). Karta parkingowa uprawniająca do pozostawienia tam samochodu
będzie wydawana na podstawie zakupionego u przewoźników biletu okresowego lub biletu komunikacji miejskiej.
Łączna wartość projektu wynosi ponad
61 mln zł, a wartość dofinansowania –
ponad 40 mln zł. Wcześniej, w zeszłym
roku, w jego ramach oddano do użytku
nowy dworzec MPK przy ul. Kolejowej/
Batorego w Nowym Sączu oraz zakupiono 30 nowych autobusów. Inwestycja została zrealizowana w ramach
zadania „Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego
aglomeracji sądeckiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w Ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. W związku
z otwarciem Park&Ride od 20 stycznia
zostanie uruchomiony dodatkowy przystanek Stary Sącz – Pod Ogrodami dla
autobusów linii 10, 24 i 47. (red)
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Jak założyć rodzinny dom pomocy?

FOT. OPS

Park&Ride już działa

Ciekawym rozwiązaniem istniejącym w systemie pomocy społecznej jest
funkcjonowanie rodzinnych domów pomocy(RDP) zapewniającym całodobową opiekę osobom starszym lub niepełnosprawnym. Osoba fizyczna
lub organizacja pożytku publicznego dysponująca budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w praktyce np. dużym domem, może założyć taką
placówkę. Dysponowanie budynkiem oznacza, że można być właścicielem budynku lub go wynajmować.
Być może na terenie gminy są osoby zainteresowane prowadzeniem tego
typu działalności, mające odpowiednie predyspozycje opiekuńcze i organizacyjne. Prowadzenie rodzinnego domu pomocy to szczególny typ aktywności
zawodowej, to także pasja i oddanie dające dużo satysfakcji z realizacji wartościowych społecznie celów.
Ośrodki pomocy społecznej kierują osoby do rodzinnych domów pomocy.
Koszty pobytu są pokrywane tak samo jak w przypadku domów pomocy społecznej. Tak więc w pierwszej kolejności mieszkaniec domu płaci za pobyt do
wysokości 70% swoich dochodów, w dalszej kolejności małżonek, dzieci lub
rodzice osoby skierowanej. Ewentualną różnicę do całkowitych kosztów pobytu pokrywa gmina, z której pochodzi skierowana osoba. Z punktu widzenia
osoby prowadzącej RDP jest to bardzo korzystne finansowanie.
Dom pomocy powinien być przeznaczony dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w takiej formie. W rodzinnym domu
pomocy prowadzonym przez osobę fizyczną usługi bytowe i opiekuńcze są
realizowane bezpośrednio przez tę osobę, a w przypadku rodzinnego domu
pomocy prowadzonego przez organizację pożytku publicznego usługi te są
realizowane przez osobę kierującą rodzinnym domem pomocy, która w nim
zamieszkuje. Istotne jest też to, aby odpowiednio dostosować opiekę świadczoną w domu do wymagań pensjonariuszy. W tym względzie można się także posiłkować pomocą innych osób. Oczywiście należy spełnić pewien standard mieszkalny, np. pokoje nie więcej niż dwuosobowe, wyposażone w łóżko
lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdej osoby oraz inny
niezbędny sprzęt wynikający z indywidualnych potrzeb osoby korzystającej
z usług rodzinnego domu pomocy, z tym że: pokój jednoosobowy musi mieć
powierzchnię nie mniejszą niż 12 m2, a pokój dwuosobowy – nie mniejszą niż
po 8 m2 na osobę
Kontroli jakości sprawowanej opieki dokonuje kierownik ośrodka pomocy
społecznej nie rzadziej niż raz na pół roku.
Obecnie w polityce społecznej kładzie się duży nacisk na to, aby zwłaszcza osoby starsze zatrzymać w ich miejscu zamieszkania. Znane otoczenie,
wspólni znajomi, a przy tym pomoc w codziennych sprawunkach to wartości
przyczyniające się do poprawy dobrostanu seniorów. Z pewnością unikamy
w ten sposób dużej traumy związanej z nagłą zmianą sposobu życia np. z domowych warunków na warunki panującyce w całodobowym domu pomocy
społecznej znacznie oddalonym od dotychczasowego miejsca zamieszkania.
W rodzinnych domach pomocy znacznie łatwiej następuje wymiana doświadczeń międzypokoleniowych. Nie są to odseparowane instytucje, ale zwykłe
domy, gdzie sąsiedzi to rodziny z dziećmi, osoby pracujące etc.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 31
maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy określa dokładne standardy i wymagania, jakim trzeba sprostać, aby założyć rodzinny dom pomocy. (red)
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Gmina
Stary Sącz

Rusza kolejne zadanie za 23,5 mln złotych
26 lutego 2020 r. burmistrz Jacek Lelek podpisał umowy na zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji w Gołkowicach Dolnych oraz kanalizacji i wodociągu w Moszczenicy Wyżnej. Wykonawcę reprezentowała pani Danuta
Machnik, prezes zarządu firmy. Konsorcjum firm Machnik i Krisbud zajmie się najpierw zaprojektowaniem kanalizacji i wodociągów, a potem budową. W Moszczenicy Niżnej trwa już budowa kanalizacji, którą prowadzi firma
Mur-bet. Koszt budowy tej części sieci to 8 230 503 zł.

Stary Sącz

28 445 923 zł

Moszczenica Niżna

8 230 130 zł

Moszczenica Wyżna

11 143 800 zł

Gołkowice Dolne

12 398 400 zł

Mostki

19 267 617 zł

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Wartość prowadzonych inwestycji
kanalizacyjnych na terenie Gminy Stary Sącz

Razem 79 485 870 zł
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej
w Moszczenicy Wyżnej będzie kosztowała 11 143 800
zł, a sieć kanalizacyjna w Gołkowicach Dolnych
12 398 400 zł.
Roboty budowlane są podzielone na zadania.
Pierwsze z nich to zaprojektowanie i wybudowanie w Moszczenicy Wyżnej nowej sieci grawitacyjnej i tłocznej kanalizacji sanitarnej oraz odcinków do
nieruchomości sąsiednich zakończonych studzienką
w przyłączanej nieruchomości, a w przypadku braku
studzienki do granicy tej nieruchomości.
Długość projektowanej kanalizacji wyniesie około
8,0 km kanałów grawitacyjnych i około 0,7 km przewodów tłocznych. Planuje się sieciowe pompownie
ścieków w ilości 2 szt. i podłączenie 109 budynków
do wybudowanej kanalizacji. W Gołkowicach długość
projektowanej kanalizacji wyniesie ok. 10,3 km kanałów grawitacyjnych i ok. 2,3 km przewodów tłocznych. Planuje się pompownie ścieków w ilości 4 szt.
i podłączenie 207 budynków do wybudowanej sieci
kanalizacyjnej.
Kolejne zadanie to zaprojektowanie i wybudowanie w Moszczenicy Wyżnej sieci wodociągowej rozdzielczej oraz odcinków stanowiących odgałęzienie
od sieci zlokalizowanej w pasie drogowym, a także
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odcinków koniecznych do przekroczenia drogi do granicy podłączanej nieruchomości, w sposób umożliwiający dokonanie późniejszego jej podłączenia bez
naruszania jezdni. Długość projektowanego wodociągu wyniesie około 7,0 km. Planuje się podłączenie
109 budynków do wybudowanej sieci wodociągowej.
W ramach zamówienia wykonawca opracuje dokumentację projektową przyłączy kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej.
Kiedy na początku ubiegłego roku burmistrz Jacek
Lelek podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie budowy kanalizacji w Mostkach, Moszczenicy
Wyżnej, Moszczenicy Niżnej i Gołkowicach Dolnych,
obecnie realizowany projekt rozszerzył się o cztery
nowe zadania. Teraz cała inwestycja z nowymi odcinkami będzie warta 62,4 mln zł przy dofinansowaniu z unijnego Funduszu Spójności rzędu 30,7 mln zł.
Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Działanie 2.3
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś
priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. (RKA)
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TEMAT WYDANIA

FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI

W trosce o czyste powietrze

Przypominamy, że od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, wprowadzająca ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw stałych. Wiążą się z nią również liczne obowiązki nakładane na mieszkańców, których celem
jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza.
Od dnia wejścia w życie uchwały (tj.
od 1 lipca 2017 roku) obowiązuje zakaz spalania mułów, flotów i miałów
węglowych (węgla o zawartości ziaren
0–3 mm powyżej 15%) oraz drewna
i biomasy o wilgotności powyżej 20%.
Drewno przed spaleniem powinno być
sezonowane co najmniej 2 lata. Gdy
kupujemy węgiel, sprzedawca ma obowiązek przekazać nam świadectwo
jakości, na którym znajdziemy podstawowe informacje o jakości opału
(kaloryczność, zawartość wilgoci, siarki, popiołu). Otrzymane świadectwo
należy zachować na wypadek kontroli.
Niezwykle istotnym z punktu widzenia mieszkańców rozwiązaniem jest
wprowadzenie obowiązku wymiany istniejących obecnie źródeł ciepła, które
nie spełniają wymaganych kryteriów.
Proces ten będzie przebiegał zgodnie z określonymi w uchwale etapami.
W chwili obecnej, budując dom, montując kominek lub wymieniając stary
piec, możemy instalować wyłącznie
źródła ogrzewania spełniające normy
ekoprojektu. Dodatkowo kocioł powinien umożliwiać wyłącznie automatyczne podawanie paliwa (za wyjątkiem instalacji zgazowujących). Do 31
grudnia 2022 roku należy wymienić te
kotły na węgiel lub biomasę, które nie
spełniają wymogów co najmniej klasy
3. Wskazany termin dotyczy również
pieców i kominków, które nie spełniają
norm ekoprojektu lub mają sprawność
cieplną na poziomie poniżej 80%. Takie urządzenia trzeba zastąpić lub wy-
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posażyć w urządzenia redukujące emisję pyłu. Do 31 grudnia 2026 roku
trzeba wymienić kotły na węgiel lub
biomasę klasy 3 i 4. Kotła klasy 5 zainstalowanego przed 1 lipca 2017 roku
można używać bezterminowo.
Jeżeli użytkownik instalacji nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, może zostać ukarany mandatem do 500 zł. Kontrolujący może
również skierować wniosek do sądu
o ukaranie karą grzywny do 5 tys. zł.
Karę można nałożyć ponownie przy
każdym przypadku eksploatacji instalacji niezgodnej z uchwałą antysmogową. Przypadki naruszania przepisów,
polegające m.in. na spalaniu odpadów,
eksploatacji instalacji spalania paliw,
które nie spełniają wymagań uchwały antysmogowej czy sprzedaży węgla
złej jakości, można zgłaszać za pomocą formularza ekointerwencji, znajdującego się na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja.
Decydując się na wymianę kotła,
można skorzystać z dofinansowania,
m.in. w ramach programu „Czyste Powietrze”. W zależności od wysokości
dochodu można uzyskać wsparcie
w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych, m.in. na wymianę starych
pieców i kotłów na paliwa stałe, które nie spełniają wymagań ekoprojketu, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
W Gminie Stary Sącz od 2017 r. realizowany jest Projekt pn. „Ograniczenie
niskiej emisji poprzez wymianę kotłów
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węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe"
Głównym celem projektu jest poprawa
jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów
cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań. Docelowo do końca
roku 2020 w budynkach mieszkalnych
planuje się zlikwidować 120 nieekologicznych źródeł ciepła. W zamian montowane są nowoczesne kotły gazowe
oraz biomasowe wraz z niezbędną armaturą i osprzętem. Zakres koniecznych zabiegów modernizacyjnych wynika każdorazowo z przeprowadzanej
oceny energetycznej danego budynku.
Udało się w ramach programu wymienić już 102 kotły, kolejne osoby przygotowują się do podpisania umów.
W tym momencie można jeszcze składać wnioski o wymianę kotła, ale z pieniędzy, które na ten cel przeznaczyła
w budżecie Gmina Stary Sącz. Więcej
informacji w Referacie Ochrony Środowiska tel. 18 446 02 70, w 148.
Osoby zainteresowane montażem
instalacji fotowoltaicznej o mocy od
2 do 10 kW mogą skorzystać z programu „Mój Prąd” i dofinansowania
w wysokości do 5 000 złotych. Dodatkowo nakłady poniesione na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych (np. wymiana pieca, docieplenie
ścian, wymiana okien, instalacja kolektorów słonecznych itd.) można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym
w formie ulgi termomodernizacyjnej.
(red)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
jednorodzinnej.

Gaboń, Gaboń - Praczka
Rodzaj odpadów

Dzień tyg.

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

zmieszane

środa

8

5

4

1, 15,29

13, 27

10, 24

8, 22

5, 19

2,16, 30

14, 28

25

9

czwartek

16

13

12

17

plastik, metal

papier

szkło

bioodpady

poniedziałek

popiół z palenisk indywidualnych

wtorek

21

18

17

9

7

4

2, 30

27

24

22

19

27

11, 25

8, 22

6, 20

3, 17, 31

14, 28

12, 26

23

27

24

14

UWAGA

22

Harmonogram odbioru
odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
odpady wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
środa
15
jednorodzinnej.
elektryczny i elektroniczny
Płatności
za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
Przy składowisku PIASKI w Starym Sączu działa PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW
Gołkowice
Dolne,
Mostki
KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny 7:00-15:00 (Pn-Pt), gdzie można dostarczyć we własnym zakresie odpady Urząd Miejski w Starym Sączu „Opłata Śmieciowa”
8816 0001 2001
0000 0013
0052 Bank
Spółdzielczy
w Starym Sączu
lub w kasie
Urzędu Miejskiego
Rodzaj
odpadów
Dzień tyg. odpady
styczeń
luty wielkogabarytowe,
marzec
kwiecień
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
UWAGA
segregowane,
odpady
zielone i biodegradowalne,
remontowe,
zużyty maj
sprzęt 28czerwiec
w Starym Sączu lub kartą płatniczą w pok. nr 10
elektroniczny, zużyte świetlówki, żarówki, baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki.
zmieszane
piątek
17
14
13
10, 24
8, 22
5, 19
3, 17, 31
14, 28
11, 25
9, 23
20
18
W Ośrodkach Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach i Gołkowicach Górnych umieszczone są pojemniki Terminy płatności:
I KWARTAŁ do 31 marca 2020 r.
naplastik
przeterminowane
leki.
metal
papier
szkło
wtorek
28
25
24
21
19
16
14
11
8
6
3
1, 29
KWARTAŁ do 30 czerwca 2020 r.
Na worki/pojemniki z odpadami segregowanymi, bioodpadami oraz zmieszanymi II
III KWARTAŁ
do6,30
września
2020
r. 14, 28
bioodpady
poniedziałek
27
11,
25
8,
22
20
3,
17,
31
12,
26
23
naklejamy odpowiednio opisane etykiety
IV KWARTAŁ do 30 listopad 2020 r.
popiół z palenisk indywidualnych
wtorek
21
18
17
14
27
24
22
odpady wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
Harmonogram odbioru
odpadów
komunalnych z terenu gminy
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
środa
25 Stary Sącz w okresie odprzy
elektryczny i elektroniczny Worki oraz pojemniki z odpadami należy wystawić przed nieruchomość,
jednorodzinnej. drodze dojazdowej do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów.
Przy składowisku PIASKI w Starym Sączu działa PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
Skrudzina
KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny 7:00-15:00 (Pn-Pt), gdzie można dostarczyć we własnym zakresie odpady Urząd Miejski w Starym Sączu „Opłata Śmieciowa”
8816 0001 2001
0000 0013
0052 Bank
Spółdzielczy
w Starym Sączu
lub w kasie
Urzędu Miejskiego
segregowane,
odpady
zielone i biodegradowalne,
remontowe,
sprzęt 28czerwiec
Rodzaj
odpadów
Dzień tyg. odpady
styczeń
luty wielkogabarytowe,
marzec
kwiecieńzużyty maj
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
UWAGA
w Starym Sączu lub kartą płatniczą w pok. nr 10
elektroniczny, zużyte świetlówki, żarówki, baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki.
Terminy
płatności:
zmieszane
środa
8
5
4
1,
15,29
13,
27
10,
24
8,
22
5,
19
2,16,
30
14,
28
25
9
W Ośrodkach Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach i Gołkowicach Górnych umieszczone są pojemniki
I KWARTAŁ do 31 marca 2020 r.
naplastik
przeterminowane
leki.
metal
papier
szkło
czwartek
16
13
12
9
7
4
27 r.
24
22
19
17
KWARTAŁ
do2,3030czerwca 2020
Na worki/pojemniki z odpadami segregowanymi, bioodpadami oraz zmieszanymi II
III KWARTAŁ do 30 września 2020 r.
bioodpady
poniedziałek
27
11, 25
8, 22
6, 20
3, 17, 31
14, 28
12, 26
23
naklejamy odpowiednio
opisane etykiety
IV KWARTAŁ do 30 listopad 2020 r.
popiół z palenisk indywidualnych
wtorek
21
18
17
14
27
24
22

Harmonogram odbioru
odpadów
komunalnych
z terenu
Stary
Sącz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
odpady wielkogabarytowe,
zużytyWorki
sprzęt
oraz
pojemniki
z odpadami
należygminy
wystawić
przed
poniedziałek
20 nieruchomość, przy drodze dojazdowej do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów.
elektryczny i elektroniczny
jednorodzinnej.
Przy składowisku PIASKI w Starym Sączu działa PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI Gołkowice
ODPADÓW
KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny 7:00-15:00 (Pn-Pt), gdzie można dostarczyć we własnym zakresie odpady
Rodzaj
odpadów
Dzień tyg.odpady
styczeń
luty wielkogabarytowe,
marzec
kwiecień
segregowane,
odpady
zielone i biodegradowalne,
remontowe,
zużyty maj
sprzęt
elektroniczny, zużyte
świetlówki, żarówki, baterie
i akumulatory17oraz przeterminowane
zmieszane
piątek
14
13 leki. 10, 24
8, 22
W Ośrodkach Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach i Gołkowicach Górnych umieszczone są pojemniki
na plastik
przeterminowane
leki.
metal
papier
szkło
wtorek
28
25
24
21
19

Na worki/pojemniki z odpadami segregowanymi, bioodpadami
bioodpady
poniedziałek
naklejamy odpowiednio opisane etykiety
popiół z palenisk indywidualnych

wtorek

21

18

17

Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
Górne

Urząd Miejski w Starym Sączu „Opłata Śmieciowa”
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
UWAGA
28czerwiec
8816 0001 2001
0000 0013
0052 Bank
Spółdzielczy
w Starym Sączu
lub w kasie
Urzędu Miejskiego
w Starym Sączu lub kartą płatniczą w pok. nr 10
5,
19
3,
17,
31
14,
28
11,
25
9,
23
20
18
Terminy płatności:
I KWARTAŁ
do 3114marca 2020
16
11r.
8
6
3
1, 29
KWARTAŁ do 30 czerwca 2020 r.
oraz zmieszanymi II
III
KWARTAŁ
do
30
września
2020
27
11, 25
8, 22
6, 20
3, 17,
31 r. 14, 28
12, 26
23
IV KWARTAŁ do 30 listopad 2020 r.
14
27
24
22

odpady wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
Harmonogram odbioru
odpadów
komunalnych z terenu gminy Stary Sącz
w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
poniedziałek
20
przy drodze dojazdowej do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów.
elektryczny i elektroniczny Worki oraz pojemniki z odpadami należy wystawić przed nieruchomość,
jednorodzinnej.
za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
Łazy Biegonickie,
Myślec
Przy składowisku PIASKI w Starym Sączu działa PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW Płatności
KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny 7:00-15:00 (Pn-Pt), gdzie można dostarczyć we własnym zakresie odpady Urząd Miejski w Starym Sączu „Opłata Śmieciowa”
8816 0001 2001
0000 0013
0052 Bank
Spółdzielczy
w Starym Sączu
lub w kasie
Urzędu Miejskiego
Rodzaj
odpadów
Dzień tyg. odpady
styczeń
luty wielkogabarytowe,
marzec
kwiecieńzużyty maj
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
UWAGA
segregowane,
odpady
zielone i biodegradowalne,
remontowe,
sprzęt 28czerwiec
w Starym Sączu lub kartą płatniczą w pok. nr 10
elektroniczny, zużyte świetlówki, żarówki, baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki.
zmieszane
wtorek
7
4
3, 31
14, 28
12, 26
9, 23
7, 21
4 , 18
1, 15, 29
13, 27
24
22
W Ośrodkach Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach i Gołkowicach Górnych umieszczone są pojemniki Terminy płatności:
I KWARTAŁ do 31 marca 2020 r.
naplastik
przeterminowane
leki.
metal
papier
szkło
piątek
17
14
13
10
8
5
3, 31
28
25
23
20
18
KWARTAŁ do 30 czerwca 2020 r.
Na worki/pojemniki z odpadami segregowanymi, bioodpadami oraz zmieszanymi II
III KWARTAŁ
do8,30
2020 r. 2, 16, 30
bioodpady
środa
29
13, 27
10, 24
22września
5, 19
14, 28
25
naklejamy odpowiednio opisane etykiety
IV KWARTAŁ do 30 listopad 2020 r.
popiół z palenisk indywidualnych
środa
15
12
11
8
21
18
16

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie

odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
jednorodzinnej.
środa
6
elektryczny i elektroniczny Worki oraz pojemniki z odpadami należy wystawić przed nieruchomość, przy drodze dojazdowej do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów.

Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
Przysietnica
Przy składowisku PIASKI w Starym Sączu działa PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny 7:00-15:00 (Pn-Pt), gdzie można dostarczyć we własnym zakresie odpady Urząd Miejski w Starym Sączu „Opłata Śmieciowa”
Rodzaj
odpadów
Dzień
tyg.
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
Grudzień
UWAGA
8816 0001 2001
0000 0013
0052 Bank
Spółdzielczy
w Starym Sączu
lub w kasie
Urzędu Miejskiego
segregowane, odpady zielone i biodegradowalne, odpady remontowe, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 28czerwiec
w Starym Sączu lub kartą płatniczą w pok. nr 10
*4V (poniedziałek)
elektroniczny, zużyte świetlówki, żarówki, baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki.
za 1V
W Ośrodkach Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach i Gołkowicach Górnych umieszczone są pojemniki Terminy płatności:
28 XII
zmieszane
piątek
10
7
6
3, 17
4*,15, 29 I KWARTAŁ
12, 26
24
7, 21
4, 18
2, 16, 30
27
28*
do 10,
31 marca
2020
r.
na przeterminowane
leki.
(poniedziałek) za
II KWARTAŁ do 30 czerwca 2020 r.
Na worki/pojemniki z odpadami segregowanymi, bioodpadami oraz zmieszanymi III KWARTAŁ do 30 września 2020 r.
25XII
*7 I (wtorek)
naklejamy
odpowiednio
opisane
etykiety
IV KWARTAŁ
do 3020
listopad 2020
plastik, metal
papier
szkło
Poniedziałek
7*
3
2, 30
27
25
22
17 r.
14
12
9
7
za 6 I

bioodpady

poniedziałek

20

4, 18

1, 15, 29

13, 27

10, 24

7, 21

5, 19

16

16

13

11

wrzesień
wrzesień
1, 15, 29

październik
październik
13, 27

listopad
listopad
24

grudzień
grudzień
22

17
4, 18
2, 16, 30

15
2, 16, 30
14, 28

12
27
25

10
28*

Worki oraz pojemniki z odpadami należy wystawić przed nieruchomość, przy drodze dojazdowej do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów.

popiół z palenisk indywidualnych

piątek

10

7

6

3

Rodzaj odpadów
odpadów
Rodzaj
zmieszane

Dzień tyg.
tyg.
Dzień
wtorek

styczeń
styczeń
7

luty
luty
4

marzec
marzec
3, 31

kwiecień
kwiecień
14, 28

maj
maj
12, 26

czerwiec
czerwiec
9, 23

lipiec
lipiec
7, 21

sierpień
sierpień
4 , 18

czwartek
piątek
środa

9
10

6
7

5
6

2, 30
3, 17
29

28
4*,15, 29
13, 27

25
12, 26
10, 24

23
10, 24
8, 22

20
7, 21
5, 19

Harmonogram odbioru
odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
odpady wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
wtorek
17
elektryczny i elektroniczny
jednorodzinnej.

Przysietnica
- przysiółki
Wola
Krogulecka,
Popowice

plastik, metal
papier
zmieszane
bioodpady

szkło

UWAGA
UWAGA
*4V (poniedziałek)
za 1V
28 XII
(poniedziałek)
za 25XII

popiół z palenisk indywidualnych
środa
15
12
11
8
21
18
16
*7 I
plastik,Harmonogram
metal
papier odbioru
szkłoodpadów
poniedziałek
7* z terenu
3
2, 30 Stary Sącz
27 w okresie
25
22
17
12 zamieszkałych
9
7
komunalnych
gminy
od 01.01.2020
r.20
do 31.12.2020
r. dla14
nieruchomości
w zabudowie
(wtorek)za 6I
odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
wtorek
28
jednorodzinnej.
elektryczny
i
elektroniczny
bioodpady
poniedziałek
20
4, 18
1, 15, 29
13, 27
10, 24
7, 21
5, 19
16

Barcice Dolne
Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
Przypopiół
składowisku
w Starym Sączu
działa PUNKT
SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI
ODPADÓW
z palenisk PIASKI
indywidualnych
piątek
10
7
6
3
16
13
11
Urząd Miejski w Starym Sączu „Opłata Śmieciowa”
KOMUNALNYCH
(PSZOK), czynny 7:00-15:00
(Pn-Pt),
gdzie
można luty
dostarczyć
we własnym
zakresie odpady
Rodzaj
odpadów
Dzień
tyg.
styczeń
marzec
kwiecień
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
UWAGA
odpady
wielkogabarytowe,
zużytyi sprzęt
28czerwiec
8816 0001 2001
0000 0013
0052 Bank
Spółdzielczy
w Starym Sączu
lub w kasie
Urzędu Miejskiego
segregowane,
odpady zielone
biodegradowalne,
odpady
remontowe,
wielkogabarytowe,
zużyty
sprzęt
wtorek
17
w 1,
Starym
lub 27
kartą płatniczą
10
elektryczny
i elektroniczny
elektroniczny,
zużyte
świetlówki, żarówki, baterie
i akumulatory13oraz przeterminowane
zmieszane
poniedziałek
10
9 leki. 6, 20
4, 18
15, 29Sączu 13,
10, 24 w pok.7,nr21
5, 19
16
14
Terminy płatności:
W Ośrodkach Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach i Gołkowicach Górnych umieszczone są pojemniki Płatności
za odbiór
odpadów komunalnych
należy dokonywać przelewem na konto:
Przy
składowisku
PIASKI
w szkło
Starym Sączu
działa PUNKT
SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI
I KWARTAŁ
do 3123marca 2020
metal
papier
czwartek
9
6
5
2, 30 ODPADÓW
28
25
20r.
17
15
12
10
naplastik,
przeterminowane
leki.
Miejski do
w Starym
Sączu2020
„Opłata
KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny 7:00-15:00 (Pn-Pt), gdzie można dostarczyć we własnym zakresie odpady Urząd
II KWARTAŁ
30 czerwca
r. Śmieciowa”
Na
worki/pojemniki
z
odpadami
segregowanymi,
bioodpadami
oraz
zmieszanymi
28
8816
0001
2001
0000
0013
0052
Bank
Spółdzielczy
w
lub w kasie Urzędu Miejskiego
środa odpady remontowe, wielkogabarytowe,
29 zużyty13,sprzęt
27 III KWARTAŁ
10, 24
22września
5, 2020
19 r. 2, 16, 30
14,Starym
28 Sączu 25
segregowane, bioodpady
odpady zielone i biodegradowalne,
do8,30
w
Sączu
lublistopad
kartą płatniczą
naklejamy odpowiednio
opisane
etykiety
elektroniczny,
zużyte świetlówki,
żarówki,
baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki.
IV Starym
KWARTAŁ
do 30
2020 r. w pok. nr 10
popiół z palenisk indywidualnych
środa
15
12
11
8
21
18
16
W Ośrodkach Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach i Gołkowicach Górnych umieszczone są pojemniki Terminy płatności:
I
KWARTAŁ
do
31
marca
2020
r.
wielkogabarytowe,
zużyty
na odpady
przeterminowane
leki.
wtorek
28
II KWARTAŁ do 30 czerwca 2020 r.
elektryczny i elektroniczny
Nasprzęt
worki/pojemniki
z odpadami
segregowanymi,
bioodpadami
oraz
Worki oraz pojemniki
z odpadami
należy wystawić
przedzmieszanymi
nieruchomość,III
przy
drodze dojazdowej
do godz.
KWARTAŁ
do 30 września
2020 r.7:00 w dniu odbioru odpadów.
naklejamy odpowiednio opisane etykiety
Płatności
za odbiór
odpadów2020
komunalnych
należy dokonywać przelewem na konto:
KWARTAŁ
do 30 listopad
r.
Przy składowisku PIASKI w Starym Sączu działa PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW IV
Urząd
Miejski
w
Starym
Sączu
„Opłata Śmieciowa”
KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny 7:00-15:00 (Pn-Pt), gdzie można dostarczyć we własnym zakresie odpady
– luty
2020
28
8816
0001
2001
0000
0013
0052
Bank
Spółdzielczy
w Starym Sączu lub wstyczeń
kasie Urzędu
Miejskiego
segregowane, odpady zielone i biodegradowalne, odpady remontowe, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
w Starym Sączu lub kartą płatniczą w pok. nr 10
elektroniczny, zużyte świetlówki, żarówki, baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki.

KURIER

Worki oraz pojemniki z odpadami należy wystawić przed nieruchomość, przy drodze dojazdowej do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów.

11

INFORMACJE
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
jednorodzinnej.

Moszczenica Niżna, Moszczenica Niżna – przysiółki, Moszczenica Wyżna

Rodzaj odpadów

Dzień tyg.

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

zmieszane

wtorek

14

11

10

7, 21

5, 19

2, 16, 30

14, 28

11, 25

8, 22

6, 20

17

15

poniedziałek

20

17

16

14*

11

8

6

3, 31

28

26

23

21

20

4, 18

1, 15, 29

13, 27

10, 24

7, 21

5, 19

16

10

7

6

16

13

plastik, metal

papier

szkło

bioodpady

poniedziałek

popiół z palenisk indywidualnych

piątek

3

UWAGA
*14 VI
(wtorek)
za 13 VI

11

odpady
wielkogabarytowe,
zużyty odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
Harmonogram
odbioru
poniedziałek
30
sprzęt elektryczny i elektroniczny

jednorodzinnej.

Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
Przy
PIASKI
w św.
Starym
Sączu
działa PUNKTJana
SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI
ODPADÓWRocha,
Staryskładowisku
Sącz: Rynek,
Trakt
Kingi,
Bandurskiego,
III Sobieskiego,
22 Stycznia,
Magazynowa, Papieska, Topolowa, Piaski, Kazimierza Wielkiego, 3 Maja,
KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny 7:00-15:00 (Pn-Pt), gdzie można dostarczyć we własnym zakresie odpady Urząd Miejski w Starym Sączu „Opłata Śmieciowa”
Staszica
segregowane, odpady zielone i biodegradowalne, odpady remontowe, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 28 8816 0001 2001 0000 0013 0052 Bank Spółdzielczy w Starym Sączu lub w kasie Urzędu Miejskiego
w Starym Sączu lub kartą płatniczą w pok. nr 10
elektroniczny,
zużyte
świetlówki, żarówki, baterie
akumulatory
oraz przeterminowane
Rodzaj
odpadów
Dzień ityg.
styczeń
luty
marzecleki.kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
UWAGA
W Ośrodkach Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach i Gołkowicach Górnych umieszczone są pojemniki Terminy płatności:
I
KWARTAŁ
do
31
marca
2020
r.
zmieszane
piątek
17
14
13
10,
24
8,
22
5,
19
3,
17,
31
14,
28
11,
25
9,
23
20
18
na przeterminowane leki.
II KWARTAŁ do 30 czerwca 2020 r.
Na
worki/pojemniki
odpadamiczwartek
segregowanymi,
bioodpadami
oraz 9 zmieszanymi
plastik,
metal
papier z szkło
16
13
12
7
4
24
22
19
17
III KWARTAŁ
do2,3030września27
2020 r.
naklejamy odpowiednio opisane etykiety
IV KWARTAŁ do 30 listopad 2020 r.
*10VI (środa)
bioodpady
czwartek
30
14, 28
10*, 25
9, 23
6, 20
3, 17
1, 15, 29
12
za 11VI
*12 XI
Worki
oraz
pojemniki
z
odpadami
należy
wystawić
przed
nieruchomość,
przy
drodze
dojazdowej
do
godz.
7:00
w
dniu
odbioru
odpadów.
popiół z palenisk indywidualnych
środa
8
5
4
1
14
*12
9
(czwartek za
11 XI
odpady
wielkogabarytowe,
zużyty odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
Harmonogram
odbioru
środa
13
sprzęt elektryczny i elektroniczny

jednorodzinnej.

Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
Przy składowisku PIASKI w Starym Sączu działa
PUNKT
Stary
Sącz:SELEKTYWNEJ
Daszyńskiego,ZBIÓRKI
Plac św.ODPADÓW
Kingi, Pod Ogrodami, Jana Pawła II, Cyganowice
KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny 7:00-15:00 (Pn-Pt), gdzie można dostarczyć we własnym zakresie odpady Urząd Miejski w Starym Sączu „Opłata Śmieciowa”
8816 0001 2001 0000 0013 0052 Bank Spółdzielczy w Starym Sączu lub w kasie Urzędu Miejskiego
segregowane,
odpady
zielone i biodegradowalne,
remontowe,
zużyty maj
sprzęt 28czerwiec
Rodzaj
odpadów
Dzień tyg. odpady
styczeń
luty wielkogabarytowe,
marzec
kwiecień
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
UWAGA
w Starym Sączu lub kartą płatniczą w pok. nr 10
elektroniczny, zużyte świetlówki, żarówki, baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki.
Terminy płatności:
W Ośrodkachzmieszane
Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach
i Gołkowicach
środa
22
19Górnych18 umieszczone
1, 15, 29są pojemniki
13, 27
10, 24
8, 22
5, 19
2, 16, 30
14, 28
25
23
I KWARTAŁ do 31 marca 2020 r.
na przeterminowane leki.
II KWARTAŁ do 30 czerwca 2020 r.
plastik,
metal
papier z szkło
3, 31
28
27
22
19
17
14
11
9
6
4
Na
worki/pojemniki
odpadami piątek
segregowanymi,
bioodpadami
oraz24 zmieszanymi
III KWARTAŁ do 30 września 2020 r.
naklejamy odpowiednio opisane etykiety
IV KWARTAŁ do 30 listopad 2020 r.
bioodpady
wtorek
28
12, 26
9, 23
7, 21
4, 18
1, 15, 29
13, 27
10

popiół z palenisk indywidualnych
czwartek
2, 30
27
26
23
8
5
3, 31
Harmonogram odbioru
odpadów
komunalnych
z terenu
gminy
Stary
Sącznieruchomość,
w okresie odprzy
01.01.2020
r. do 31.12.2020
dlawnieruchomości
zamieszkałych w zabudowie
Worki
oraz pojemniki
z odpadami
należy
wystawić
przed
drodze dojazdowej
do godz. r.7:00
dniu odbioru odpadów.
odpady wielkogabarytowe, zużyty
poniedziałek
18
jednorodzinnej.
sprzęt elektryczny i elektroniczny
Płatności za odbiór odpadów
komunalnych
należy dokonywać
przelewem
na konto:
Sącz –PIASKI
Ady Sari,
Braterstwa
Dunajcowa,
Jana Czecha,
Powstańców
Radosna,
Cesarczyka,
Bazielicha,
Polna,
Znamirowskiego,
Przy Stary
składowisku
w Starym
Sączu Ludów,
działa PUNKT
SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI
ODPADÓW Chochołowskich,
Urząd Miejski w Starym Sączu „Opłata Śmieciowa”
KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny 7:00-15:00 (Pn-Pt),
gdzie można dostarczyć
we własnymKrólowej
zakresie odpady
Morawskiego,
11 Listopada,
Jadwigi,
Jagiellońska,
kard.
Wyszyńskiego
28
8816
0001
2001
0000
0013
0052
Bank
Spółdzielczy
w
Starym
Sączu
lub
w kasie Urzędu Miejskiego
segregowane, odpady zielone i biodegradowalne, odpady remontowe, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
w czerwiec
Starym Sączu lub
kartą płatniczą
nr 10
Rodzaj
odpadów
Dzień ityg.
styczeń
luty
marzecleki.kwiecień
maj
lipiec
sierpieńw pok.
wrzesień
październik
listopad
grudzień
UWAGA
elektroniczny,
zużyte
świetlówki, żarówki, baterie
akumulatory
oraz przeterminowane
W Ośrodkach Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach i Gołkowicach Górnych umieszczone są pojemniki Terminy płatności:
*14
I
KWARTAŁ
do
31
marca
2020
r.
na przeterminowane
leki.
zmieszane
poniedziałek
20
17
16
*14, 27
11, 25
8, 22
3, 17,
31r.
14, 28
12, 26
23
21
IV(wtorek)
KWARTAŁ
do6,
3020
czerwca
2020
Na worki/pojemniki z odpadami segregowanymi, bioodpadami oraz zmieszanymi II
za13IV
III KWARTAŁ do 30 września 2020 r.
naklejamy odpowiednio opisane etykiety
*23 XII (środa)
IV KWARTAŁ
do 3010
listopad 2020
plastik, metal
papier
szkło
piątek
24
21
20
17
15
12
7 r.
4
2,30
27
23*
za 25XII
bioodpady

czwartek

23

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

10, 24

8, 22

19

19

16

Worki oraz pojemniki z odpadami należy wystawić przed nieruchomość, przy drodze dojazdowej do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów.

popiół z palenisk indywidualnych

poniedziałek

13

10

9

6

14

odpady
wielkogabarytowe,
zużyty odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
Harmonogram
odbioru
poniedziałek
8
sprzęt elektryczny i elektroniczny
jednorodzinnej.

Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
Przy składowisku
PIASKI
w Starym Sączu
działa PUNKT
SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI
ODPADÓW
Stary Sącz:
Podegrodzka,
Piłsudskiego,
ks. prof.
J. Tischnera,
Źródlana,
Dąbrowskiego,
Kilińskiego, Szewska, Krakowska, Paszkiewicza, Batorego
KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny 7:00-15:00 (Pn-Pt), gdzie można dostarczyć we własnym zakresie odpady Urząd Miejski w Starym Sączu „Opłata Śmieciowa”
8816 0001 2001
0000 0013
0052 Bank
Spółdzielczy
w Starym Sączu
lub w kasie
Urzędu Miejskiego
Rodzaj
odpadów
Dzień tyg. odpady
styczeń
luty wielkogabarytowe,
marzec
kwiecień
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
UWAGA
segregowane,
odpady
zielone i biodegradowalne,
remontowe,
zużyty maj
sprzęt 28czerwiec
w Starym Sączu lub kartą płatniczą w pok. nr 10
elektroniczny, zużyte świetlówki, żarówki, baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki.
Terminy
środa
15
12Górnych11 umieszczone
8, 22 są pojemniki
6, 20
3, 17 płatności:
1, 15, 29
12, 26
9, 23
7, 21
18
16
W Ośrodkach zmieszane
Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach
i Gołkowicach
I KWARTAŁ do 31 marca 2020 r.
naplastik,
przeterminowane
leki.
metal
papier
szkło
czwartek
2, 30
27
26
23
21
18
16czerwca 2020
13 r.
10
8
5
3, 31
KWARTAŁ
do 30
Na worki/pojemniki z odpadami segregowanymi, bioodpadami oraz zmieszanymi II
*4 V
III KWARTAŁ do 30 września 2020 r.
naklejamy odpowiednio
opisane etykiety
(poniedziałek)za 1
bioodpady
piątek
17
*4, 15, 29 IV KWARTAŁ
12, 26 do 30
10,listopad
24
7, 21r.
4, 18
2, 16, 30
13
2020
V

popiół z palenisk indywidualnych

piątek

17

14

13

10

23

20

18

Worki oraz pojemniki z odpadami należy wystawić przed nieruchomość, przy drodze dojazdowej do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów.
odpady wielkogabarytowe, zużyty
poniedziałek
15
odbioru odpadów
komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2020
r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
sprzętHarmonogram
elektryczny i elektroniczny

jednorodzinnej.

Przy składowisku PIASKI w Starym Sączu działa PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
Stary
Sącz:
Barycza,
Czarnieckiego,
Mickiewicza,
Ogrodowa,
Partyzantów,
Urząd Miejski w
Starym Sączu Nowa,
„Opłata Śmieciowa”
KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny 7:00-15:00
(Pn-Pt),
gdzieChrobrego,
można dostarczyć
we własnym
zakresie odpady
8816 0001 2001 0000 0013 0052 Bank Spółdzielczy w Starym Sączu lub w kasie Urzędu Miejskiego
segregowane,
odpady
zielone i biodegradowalne,
remontowe,
sprzęt 28czerwiec
Rodzaj
odpadów
Dzień tyg. odpady
styczeń
luty wielkogabarytowe,
marzec
kwiecieńzużyty maj
lipiec
sierpieńw pok.
wrzesień
październik
listopad
grudzień
UWAGA
w
Starym
Sączu
lub
kartą
płatniczą
nr 10
elektroniczny, zużyte świetlówki, żarówki, baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki.
*30 IV
W Ośrodkach Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach i Gołkowicach Górnych umieszczone są pojemniki Terminy płatności:
I KWARTAŁ
do 10,
31 marca
2020
r.
zmieszane
piątek
24
21
20
3, 17, *30
15,29
12, 26
24
7, 21
4, 18
2, 16, 30
13
11
(czwartek) za
na przeterminowane
leki.
II KWARTAŁ do 30 czerwca 2020 r.
1V
Na worki/pojemniki z odpadami segregowanymi, bioodpadami oraz zmieszanymi III KWARTAŁ do 30 września 2020 r.
*2 I (czwartek)
naklejamy
odpowiednio
plastik, metal
papier opisane
szkło etykiety
środa
*2, 29
26
25
22
20
17
12 r.
9
7
4
2, 30
IV KWARTAŁ
do 3015
listopad 2020
za 1I
*10 VI(środa)
bioodpady
czwartek
30
14, 28
10*, 25
9, 23
6, 20
3, 17
1, 15, 29
12
za 11VI
Worki oraz pojemniki z odpadami należy wystawić przed nieruchomość, przy drodze dojazdowej do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów.
*12 XI
popiół z palenisk indywidualnych
środa
8
5
4
1
14
*12
9
(czwartek) za
11 XI
odpady
wielkogabarytowe,
zużyty odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
Harmonogram
odbioru
wtorek
23
sprzęt elektryczny i elektroniczny

jednorodzinnej.

Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
Przy składowisku PIASKI
w Sącz:
StarymWitosa,
Sączu działa
PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW
Stary
Lenczowskiego,
Miodowa, Akacjowa,
Brzozowa,
Kwiatowa, Leśna, Lipska, Olszynka, Wrzosowa, Węgierska
KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny 7:00-15:00 (Pn-Pt), gdzie można dostarczyć we własnym zakresie odpady Urząd Miejski w Starym Sączu „Opłata Śmieciowa”
8816 0001 2001
0000 0013
0052 Bank
Spółdzielczy
w Starym Sączu
lub w kasie
Urzędu Miejskiego
Rodzaj
odpadów
Dzień
tyg.
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
UWAGA
segregowane, odpady zielone i biodegradowalne, odpady remontowe, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 28czerwiec
w Starym Sączu lub kartą płatniczą w pok. nr 10
elektroniczny, zużyte świetlówki, żarówki, baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki.
zmieszane
środa
15
12
11
8, 22
6, 20
3, 17 płatności:
1, 15, 29
12, 26
9, 23
7, 21
18
16
Terminy
W Ośrodkach Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach i Gołkowicach Górnych umieszczone są pojemniki
I KWARTAŁ do 31 marca 2020 r.
*10 VI (środa)
na przeterminowane leki.
plastik, metal
papier
szkło
czwartek
23
20
19
16
14
10*
6 r.
3
1, 29
26
24
KWARTAŁ
do 309 czerwca 2020
za 11 VI
Na worki/pojemniki z odpadami segregowanymi, bioodpadami oraz zmieszanymi II
III KWARTAŁ do 30 września 2020 r.
naklejamy odpowiednio
opisane etykiety
bioodpady
czwartek
23
7, 21
4, 18
30 2020
13, 27
10, 24
8, 22
19
IV KWARTAŁ
do2,
3016,
listopad
r.
popiół z palenisk indywidualnych

poniedziałek

13

10

9

6

19

16

14

odpady wielkogabarytowe, zużyty
Worki oraz
pojemniki z odpadami należy wystawić przed nieruchomość, przy29
drodze dojazdowej do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów.
poniedziałek
sprzęt elektryczny i elektroniczny

12

Przy składowisku PIASKI w Starym Sączu działa PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny 7:00-15:00 (Pn-Pt), gdzie można dostarczyć we własnym zakresie odpady
segregowane,
odpady
zielone i biodegradowalne, odpady remontowe, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
styczeń – luty
2020
elektroniczny, zużyte świetlówki, żarówki, baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki.
W Ośrodkach Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach i Gołkowicach Górnych umieszczone są pojemniki

KURIER

Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
Urząd Miejski w Starym Sączu „Opłata Śmieciowa”
28 8816 0001 2001 0000 0013 0052 Bank Spółdzielczy w Starym Sączu lub w kasie Urzędu Miejskiego
w Starym Sączu lub kartą płatniczą w pok. nr 10
Terminy płatności:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
jednorodzinnej.

Stary Sącz: Parkowa, Żwirki i Wigury, Stroma

Rodzaj odpadów

Dzień tyg.

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

zmieszane

wtorek

14

11

10

7, 21

5, 19

2, 16, 30

14, 28

11, 25

8, 22

6, 20

17

15

poniedziałek

*7

3

2, 30

27

25

22

20

17

14

12

9

7

30

14, 28

10*, 25

9, 23

6, 20

3, 17

1, 15, 29

12

14

*12

plastik, metal

papier

szkło

bioodpady

czwartek

popiół z palenisk indywidualnych

środa

8

5

4

1

9

UWAGA
*7 I (wtorek)
za 6 I
*10VI (środa)
za 11VI
*12 XI
(czwartek za
11 XI

odpadyHarmonogram
wielkogabarytowe,
zużyty odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
odbioru
wtorek
23
sprzęt elektryczny i elektroniczny

jednorodzinnej.

za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
Przy składowisku PIASKI w Starym Sączu działa PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI Grabowce,
ODPADÓW Płatności
Barcice- Wierchy,
Zabronie,
Za Popradem
KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny 7:00-15:00 (Pn-Pt), gdzie można dostarczyć we własnym zakresie odpady Urząd Miejski w Starym Sączu „Opłata Śmieciowa”
28
8816
0001
2001
0000 0013
0052 Bank
Spółdzielczy
w Starym Sączu
lub w kasie
Urzędu Miejskiego
Rodzaj
odpadów
Dzień
tyg.
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
UWAGA
segregowane, odpady zielone i biodegradowalne, odpady remontowe, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
w Starym Sączu lub kartą płatniczą w pok. nr 10
elektroniczny, zużyte świetlówki, żarówki, baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki.
zmieszane
poniedziałek
13
10
9
6, 20
4, 18
1, 15, 29
13,27
10,24
7,21
5,19
16
14
Terminy
płatności:
W Ośrodkach Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach i Gołkowicach Górnych umieszczone są pojemniki
I KWARTAŁ do 31 marca 2020 r.
naplastik,
przeterminowane
leki.
metal
papier
szkło
wtorek
14
11
10
7
5
2, 30
28
25
22
20
17
15
KWARTAŁ do 30 czerwca 2020 r.
Na worki/pojemniki z odpadami segregowanymi, bioodpadami oraz zmieszanymi II
*4 V
III KWARTAŁ do 30 września 2020 r.
naklejamy odpowiednio
opisane etykiety
(poniedziałek)
bioodpady
piątek
17
*4, 15, 29 IV KWARTAŁ
12, 26 do 30
10,listopad
24
7, 21r.
4, 18
2, 16, 30
13
2020
za 1 V

popiół z palenisk indywidualnych

piątek

17

14

13

10

23

20

18

Worki oraz pojemniki z odpadami należy wystawić przed nieruchomość, przy drodze dojazdowej do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów.
odpady wielkogabarytowe, zużyty
środa
3
sprzęt elektryczny i elektroniczny

Barcice Centrum
Rodzaj odpadów

Dzień tyg.

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

zmieszane
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10

9
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4, 18

1, 15, 29
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*4, 15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

4, 18
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plastik, metal

papier

szkło

bioodpady

piątek

popiół z palenisk indywidualnych

piątek

odpady wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny

wtorek

17

14

13

10
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*4 V
(poniedziałek)
za 1 V

18

26

jednorodzinnej.

Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
Przy składowisku PIASKI w Starym Sączu działa PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
StaryODPADÓW
Sącz: Nadbrzeżna
KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny 7:00-15:00 (Pn-Pt), gdzie można dostarczyć we własnym zakresie odpady Urząd Miejski w Starym Sączu „Opłata Śmieciowa”
28 8816 0001 2001 0000 0013 0052 Bank Spółdzielczy w Starym Sączu lub w kasie Urzędu Miejskiego
segregowane,
odpady
zielone
i
biodegradowalne,
odpady
remontowe,
wielkogabarytowe,
zużyty
sprzęt
Rodzaj odpadów
Dzień tyg.
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
UWAGA
w Starym Sączu lub kartą płatniczą w pok. nr 10
elektroniczny, zużyte świetlówki, żarówki, baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki.
Terminy płatności:
W Ośrodkachzmieszane
Zdrowia w Starym Sączu, wtorek
Barcicach i Gołkowicach
14
11Górnych10 umieszczone
7, 21 są pojemniki
5, 19
2, 16, 30
14, 28
11, 25
8, 22
6, 20
17
15
I KWARTAŁ do 31 marca 2020 r.
na przeterminowane leki.
*7 I (wtorek)
II KWARTAŁ do 30 czerwca 2020 r.
Na
worki/pojemniki
odpadami
segregowanymi,
bioodpadami
plastik,
metal
papier z szkło
poniedziałek
*7
3
2, 30 oraz27 zmieszanymi
25
22
20
17
14
12
9
7
za 6I
III KWARTAŁ do 30 września 2020 r.
naklejamy odpowiednio opisane etykiety
IV KWARTAŁ do 30 listopad 2020 r.
bioodpady
wtorek
28
12, 26
9, 23
7, 21
4, 18
1, 15, 29
13, 27
10
popiół z palenisk indywidualnych
czwartek
2, 30
27
26
23
8
5
Worki oraz pojemniki z odpadami należy wystawić przed nieruchomość, przy drodze dojazdowej do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów.
odpady wielkogabarytowe, zużyty
poniedziałek
18
sprzęt elektryczny i elektroniczny

3, 31

Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
Urząd Miejski w Starym Sączu „Opłata Śmieciowa”
28 8816 0001 2001 0000 0013 0052 Bank Spółdzielczy w Starym Sączu lub w kasie Urzędu Miejskiego
w Starym Sączu lub kartą płatniczą w pok. nr 10
Terminy płatności:
I KWARTAŁ do 31 marca 2020 r.
KWARTAŁ do 30 czerwca 2020 r.
zmieszanymi II
III KWARTAŁ do 30 września 2020 r.
IV KWARTAŁ do 30 listopad 2020 r.

Przy składowisku PIASKI w Starym Sączu działa PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny 7:00-15:00 (Pn-Pt), gdzie można dostarczyć we własnym zakresie odpady
segregowane, odpady zielone i biodegradowalne, odpady remontowe, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektroniczny, zużyte świetlówki, żarówki, baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki.
W Ośrodkach Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach i Gołkowicach Górnych umieszczone są pojemniki
na przeterminowane leki.

Na worki/pojemniki z odpadami segregowanymi, bioodpadami oraz
naklejamy odpowiednio opisane etykiety
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
Worki oraz pojemniki z odpadami należy wystawić przed nieruchomość, przy drodze dojazdowej do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów.
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UWAGA
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ŁazyBiegonickie,
Biegonickie,Myślec,
Myślec,Wola
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odpadamisegregowanymi,
segregowanymi,zmieszanymi.
zmieszanymi.
Kolory
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*kolor biały-odpady segregowane
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listopad
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Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
Urząd Miejski w Starym Sączu „Opłata Śmieciowa”
Urząd Miejski w Starym Sączu „Opłata Śmieciowa”
28 8816 0001 2001 0000 0013 0052 Bank Spółdzielczy w Starym Sączu lub w kasie Urzędu Miejskiego
28 8816 0001 2001 0000 0013 0052 Bank Spółdzielczy w Starym Sączu lub w kasie Urzędu Miejskiego
w Starym Sączu, lub kartą płatniczą w pok. nr 10
w Starym Sączu, lub kartą płatniczą w pok. nr 10
Terminy płatności:
Terminy płatności:
I KWARTAŁ do 31 marca 2020 r.
I KWARTAŁ do 31 marca 2020 r.

Worki oraz pojemniki z odpadami należy wystawić przed nieruchomość, przy drodze dojazdowej do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów.
Worki oraz pojemniki z odpadami należy wystawić przed nieruchomość, przy drodze dojazdowej do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów.

KURIER

styczeń – luty 2020 13

Z KART HISTORII

STARY SĄCZ A POMNIK MARSZAŁKA
PIŁSUDSKIEGO W 1929 ROKU
Paweł Glugla

W starej prasie odnaleźć można interesujące notki
odnośnie dziejów Starego Sącza. Wychodząca prasa
lokalna, w tym przypadku „Głos Podhala – aktualny
tygodnik powiatów: gorlickiego, grybowskiego, limanowskiego, makowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i żywieckiego” jest doskonałym źródłem, w którym publikowano chwytliwe newsy. Po ponad 90 latach
są niezwykle pasjonujące.
Na Śląsku planowano wznieść pomnik ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Datki napływały z całej Polski.
W Starym Sączu w akcję pomnikową włączył się starosądecki Oddział Związku Strzeleckiego.
Poczytajmy więc wybrane passusy cytowane w dosłownym brzmieniu.
Pomnik P. Marszałka Piłsudskiego na Śląsku
Z inicjatywy D. O. K. V w Krakowie zawiązał się w ubiegłym miesiącu [w styczniu 1929 r.] ścisły Komitet Budowy Pomnika P. Marszałka Piłsudskiego na Ziemi Śląskiej.
Pomnik ten będzie wprawdzie nie pierwszym pomnikiem tego zasłużonego i Wielkiego Wodza Narodu Polskiego stawianym Mu w naszym Kraju przez wdzięcznych
Rodaków, jednak miejsce, które pod ten pomnik wybrano – nadaje temu projektowi pierwszorzędne znaczenie państwowe. Pomnik ten bowiem wedle nader trafnej
i szczęśliwej myśli inicjatorów ma stanąć w miejscu, gdzie
ongiś stykały się granice trzech zaborców, na t. zw. wtedy
punkcie granicznym trzech cesarzy. Niemcy wychodząc
ze założenia, że w miejscu tem powinna się panoszyć ich
zaborcza buta – wystawili tam swego czasu pomnik Bismarcka, jakoby widomy znak ich przewagi panowania
nad uciemiężonym przez nich narodem polskim. Polacy
odzyskawszy swą niepodległość – czem prędzej pomnik
Bismarcka – znak zaborczej niewoli – usunęli, a jedynie pozostały z niego cokół świadczy o upadku przemocy niemieckiej i bezpowrotnie minionym dawnym ucisku
Bismarckowskim. Wspomniany punkt graniczny stanowił w czasie naszej niewoli najboleśniejszą ranę na ciele
uciemiężonej Polski, bo tam schodziły się intrygi zaborców i tam stykała się ich akcja, zmierzająca do wynarodowienia Polaków i zniszczenia narodu polskiego.
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Obecnie pomnik Marszałka Piłsudskiego zająwszy powyższe miejsce będzie spełniał wielkie ideowe zadanie.
Marszałek Piłsudski swą silną stopą przygniecie tam minioną potęgę naszych zaborców i nie dopuści do jej odżycia. Marszałek Piłsudski będzie tam ogniwem łączącem
rozdarty poprzednio między trzech zaborców nasz Naród
– do wspólnej potężnej i wydatnej pracy nad ugruntowaniem i podniesieniem mocarstwowej potęgi Niepodległej
Polski. Jego pierś zwrócona w stronę naszych niedalekich zachodnich granic będzie puklerzem broniącym naszą Ojczyznę przed zakusami nienasyconych, zaborczych
dążeń niemieckich. Będzie widomym znakiem, iż podobnie jak obronił nas przed najazdem wschodnim, tak samo
nie dopuści do zagarnięcia piędzi ziemi na kresach zachodnich przez jakichkolwiek sąsiadów, będzie dowodem, że Naród polski nawet drobnej cząstki śląska – tej
czarnej perły Korony Ziem Polskich – nie pozwolił sobie
bezwarunkowo nikomu zagrabiać. Równocześnie czujny
wzrok Marszałka J. Piłsudskiego zwrócony w stronę naszych Rodaków pozostałych obecnie po za granicami
Polski, pod obcym zaborem – będzie dodawał im otuchy,
będzie strzegł ich przed wynarodowieniem i będzie im
przypominał zasady i ideały dobrego Polaka.
A postać Marszałka każdego cudzoziemca wjeżdżającego w granice Państwa Polskiego będzie napawać szacunkiem i poważaniem dla Niepodległej Polski.
Z tych przyczyn wszczętą akcję należy uznać za bardzo
szczęśliwą i godną jak najsilniejszego poparcia ze strony naszego całego społeczeństwa. Projektowany pomnik
powinien być dziełem gigantycznych rozmiarów i pierwszorzędnego artystycznego ujęcia i wykończenia.
Na terenie Podhala wspomnianą akcję ujął w swe energiczne ręce p. starosta Dr. Typrowicz oraz Zarząd Obwodu Nowo-Sądeckiego, z którego polecenia, podległe Oddziały Związku Strzeleckiego rozpoczęły akcję składkową
w odnośnych miejscowościach, starając się wzajemnie
prześcignąć w wysokości składek zebranych za swem
pośrednictwem.
Przypuszczać należy, że wspomniana akcja składkowa
da jak najlepsze wyniki i że ogół naszego społeczeństwa
nie poskąpi odpowiednio wysokich składek dla uczczenia
Wielkiego Polaka, który całe Swe ofiarne życie poświęcał
i poświęca jedynie dla dobra Ojczyzny i Rodaków.
Akcja składkowa na budowę pomnika P. Marszałka
Piłsudskiego
Kierowana przez miejscowy Oddział Związku Strzeleckiego akcja składkowa na budowę pomnika P. Marszałka
Piłsudskiego, na Ziemi śląskiej dała w porównaniu do innych składek na terenie tutejszym urządzanych, imponujące wyniki i świadczy o należytem zrozumieniu przez odnośnych ofiarodawców, rekrutujących się ze wszystkich
sfer miejscowego społeczeństwa, znaczenia budowy pomnika zasług Marszałka dla ogółu Narodu.

Na powyższy cel złożyli: adw. dr. Dyszkiewicz 100 zł.,
Dr. Baral, adwokat 50 zł., Dr. Bronner 10 zł., Katarzyna Bodzionowa, włościanka z Gostwicy 10 zł., Naczelnik
Sądu Celewicz 10 zł., Janusz Chlebus 10 zł., Franciszek
Comber z Chicago 50 zł., Bolesław Dagnan z Piwnicznej
10 zł., Dr. Kormus ze Starego Sącza 10 zł., Zygmunt Droczak, em. urz. sąd. 10 zł., Izydor Dydak, b. sędzia l0 zł.,
A. Eisenberżanka, lek. dent. 10 zł., Henryk i Michał Finderowie 15 z!., Süsman i Salomea Finderowie 20 zł., Mgr
M. Frister, aptekarz 10 zł., Władysław Essen 10 zł., Jan
Jodłowski, kolejarz 10 zł., Józef Comber, kolejarz 10 zł.,
Adolf Foglar, kolejarz 10 zł., Mieczysław Krzemiński 10
zł., Kazimierz Jawor, kolejarz 10 zł.. Dr. Fröhlich 10 zł.,
Kościółek Franciszek, urzędnik kolejowy 10 zł., Kempa
Antoni, nauczyciel 10 zł., Koziński Bolesław, kierownik
szkoły w Mostkach 10 zł., Kosiński Marjan, nauczyciel 10
zł., Kołdras Stanisław, nauczyciel 10 zł., Mannes Adolf
10 zł., Hollander Dawid, drogurzysta 15 zł., Sędzia Franciszek Knapik 10 zł., Sędzia Edward Kurski 10 zł., Władysław Łobarzewski 10 zł., S. i M. Lustig 10 zł., Majewski
Ignacy 10 zł., J. Molewicz, nauczyciel 10 zł., Mazurek Leopold 10 zł., Józef Michalik, kupiec 10 zł., Olsiewicz Stanisław, kier. szkoły w Popowicach 10 zł., Dr. Maschler 10
zł., Inżynier Stefan Nowicki 10 zł., Dr. Prinz 10 zł, Józef
Przybyłowicz, zast. Insp. Szkol. 10 zł., Naczelnik Poczty
Władysław Pietruszka 10 zł., Naczelnik stacji H. Preinl 10
zł., Jakób Pierzchała, rolnik z Zarzecza 10 zł., Stanisław
Rejowski, starszy kolejarz 10 zł.. Składnica Kółek Rolniczych Stary Sącz 15 zł., Marja Schmidtowa, nauczycielka
10 zł., K. Płaczek, dyrektor seminarium 10 zł., Ks. Prałat
Przywara 10 zł.. Tadeusz Stecki, emer. urzędnik kolej. 10
zł., Jan Szewczyk, Komendant Strzelca 10 zł., Jan Szewczyk, kuśnierz 10 zł., Firma Steinreich i Lów 10 zł., Taras
Władysław, prof. 10 zł., Antoni Waligóra, urzędnik sądowy 10 zł., Władysław Waligóra, kolejarz 10 zł., Ks. Henryk
Weryński 10 zł., Aleksander Zięba, dyr. szkoły powsz. 10
zł., Ziobrzyński Józef, prof. 10 zł., Roman Zima, przemysłowiec 10 zł., Jan Zbożny, rolnik z Biegonic 10 zł., Józef
Pomorski, wójt z Przysietnicy 10 zł., Jan Witowski, wójt
z Łazów Biegonickich 10 zł., i wreszcie Dr. Szayer, burmistrz Starego Sącza 5 zł., Ludwik Mleczko, notariusz
w Starym Sączu 5 zł. i Wiceburmistrz Starego Sącza Wincenty Gurgul 2 zł.
Natomiast p. Józef Rejowski, właściciel fabryki kuśnierskiej i Ks. Proboszcz Antoni Odziomek w ogóle odmówili datku.
Patrząc na powyższą listę, która jeszcze nie jest zamkniętą i dalsze składki na nią są w toku, mimo woli nasuwają się pewne refleksje. Ludzie stosunkowo najlepiej
sytuowani okazali dziwną oszczędność i małe zainteresowanie. Natomiast funkcjonariusze i emeryci państwowi,
a więc ludzie nieszczególnie w naszem społeczeństwie
materialnie uposażeni – złożyli stosunkowo do swych
skromnych uposażeń nader wysokie składki, bo po 10
zł., względnie nawet i więcej. Jednostki zaś, które najbardziej korzystały z poparcia Rządu P. Marszałka Piłsudskiego w ogóle datku odmówiły.
Łącznie zebrano dotychczas w St. Sączu 862 złotych.

zefa Dąbrowskiego, emer. st. of. sądowego, który na ten
cel złożył kwotę 10 zł. i przez pomyłkę wpisano, iż p. Zygmunt Droczak, emr. urzędnik sądowy, złożył jedynie 10
zł., jakkolwiek w rzeczywist. złożył 15 zł.
W dalszym ciągu tutejszej akcji składkowej złożyli:
PP. Birma Bracia Ablöser i Kornreich z Piwnicznej 25
zł., Ignacy Bezielich, emeryt 10 zł., Józef Bosak, emeryt 10 zł., Fabryka kuśnierska Józef Rejowski i wspólnicy w Starym Sączu 50 zł. (jak to już stwierdzono w poprzednim N-rze „Głosu”), Bolesław Bojarski, nauczyciel 4
zł., Antoni Kępka, kupiec 10 zł., Adolf Lustig 5 zł., Moses
Lustig 2 zł., Dr. Michał Mleczko, kand. notar. 5 zł., Dawid
Neustetel 2 zł., Kazimiera Rogozińska, kier, szkoły 5 zł.,
Robert Ogorzały, kolejarz 2 zł., L. Schiffer 3 zł., Jadwiga
Szayerowa, hurt. tytoniu 5 zł., Jan Świebocki 2 zł. i Jan
Wagner, nauczyciel 5 zł.
Łącznie z poprzednio wykazanemi wkładkami, złożono
w Starym Sączu na budowę pomnika P. Marsz. Piłsudskiego kwotę 1007 zł.
Wzmianka o odmówieniu datków przez dwie osoby, pomieszczona w N-rze 1. „Głosu Podhala”, wywołała złośliwe komentarze pewnych jednostek, które same niczego
na fundusz budowy pomnika P. Marszałka Piłsudskiego
nie złożyły, a natomiast rozpuściły w mieście kłamliwą
wersję, iż składki na funkcjonariuszach państwowych
w Starym Sączu wymuszano terrorem. Tego rodzaju plotki, jako nie odpowiadające rzeczywistości, piętnujemy
jak najostrzej, a odnośnym oszczercom, radzimy zaniechanie podobnych plotek, uwłaszczających w pierwszym
rzędzie samym szlachetnym ofiarodawcom, do których
należy także pokaźna liczba emerytów, a więc ludzi nic
spodziewających się już żadnych awansów i odznaczeń
od Władz przełożonych.
Odnośnie do powyższej wzmianki nadmienić należy, że
w toku akcji składkowej pominięto osoby, dla których złożenie datku ze względu na ubóstwo było niemożliwem,
odnośni funkcjonariusze państwowi na liście składkowej
figurujący, sami dobrowolnie i ochotniczo zgłosili swą gotowość uiszczenia składek, dając w ten sposób wyraz należytego zrozumienia po swej stronie, wielkiej wagi akcji
budowy pomnika. Ze względu na całokształt miejscowych stosunków, niewłaściwe okoliczności towarzyszyły
odmowie datku przez osoby wymienione w N-rze 1. „Głosu Podhala”. Sprawę pierwszej osoby wyjaśniła już Dyrekcja fabryki kuśnierskiej w Starym Sączu, a odnośnie
do drugiej osoby podnieść należy, ze nie działała tu bynajmniej zła wola ani chęć dokuczenia nikomu, ale okoliczności odmowy były tak przykre, obraźliwe i bolesne,
że nie można ich było jak to mówią do kieszeni schować
i pominąć milczeniem. Stąd przyczyną notatki było niewłaściwe postępowanie pewnych osób, a nie chęć zrobienia na złość komukolwiek.
Kolejny datek

Jeszcze o akcji składkowej na budowę pomnika P. Marszałka Piłsudskiego

Firma kuśnierska Rejowski i wspólnicy, przesyła nam
notatkę, którą z miłą chęcią umieszczamy, że p. Rejowski, który odmówił datku na budowę pomnika Marszałka
J. Piłsudskiego, uczynił to jako człowiek prywatny, natomiast firma Rejowski i wspólnicy, ofiaruje do dyspozycji
Komitetu budowy 50 zł., za co tenże wymienionej firmie
składa podziękowanie.

W odnośnym artykule, umieszczonym w N-rze 1. „Głosu Podhala”, przez pomyłkę opuszczono nazwisko p. Jó-

„Głos Podhala”, R. 1929, nr 1, s. 5–6; nr 2, s. 5–6).

KURIER
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Starosądecki Koncert Noworoczny
Tegoroczny Koncert Noworoczny w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Stary Sącz po raz pierwszy odbył się w nowo wybudowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1. Wielka muzyczna podróż do romantycznego i roztańczonego Wiednia na powitanie Nowego Roku dostarczyła licznie zebranej publiczności wielu wrażeń i wzruszeń.

FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI

Wśród gości nie zabrakło posłanki Barbary Bartuś, posła
Arkadiusza Mularczyka wraz z małżonką Iwoną Mularczyk, przewodniczącą Rady Miasta Nowego Sącza, posła Andrzeja Guta-Mostowego, wicewojewody Józefa Leśniaka, radnej wojewódzkiej
Jadwigi Wójtowicz, wójta Gminy Rytro Jana
Kotarby, komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej Stanisława Laciugi,
prezesa Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej
Rafała Skąpskiego, radnej Powiatu Nowosądeckiego Ewy Zielińskiej, radnych Rady
Miejskiej Starego Sącza, komendanta Komisariatu Policji w Starym Sączu Krzysztofa
Pawlaka, nadleśniczego nadleśnictwa Starego
Sącza Pawła Szczygła, proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego Janusza Ryby i ks. dyrektora ekonoma diecezji tarnowskiej Marcina Kokoszki.
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Starosądecka Orkiestra Miejska pod batutą Georga
Weissa, która właśnie inauguruje 101. rok swojej działalności, zaprezentowała bogaty repertuar rodziny Straussów i Franciszka Lehara
wykonany na jak najwyższym poziomie. Towarzyszyli jej wokaliści: Agnieszka Zabrzeska, Angelika Galara i Kamil Górowski.
Burmistrz Jacek Lelek, który właśnie dzisiaj skończył 50 lat, zagrał na kowadle.
Jego występ spotkał się, podobnie jak
w zeszłym roku, z ogromnym aplauzem ze
strony publiczności, dodatkowo okraszonego gromkim „Sto Lat” i życzeń od muzyków i Rady Miejskiej Starego Sącza. Koncert
zakończyły bisy i owacje na stojąco. (WW)

Sądeccy artyści na Ursynowie
Ewelina Wiśniewska – Galeria Pod Piątką

Sądeccy artyści po raz pierwszy zaprezentowali swoje obrazy w Warszawie podczas
wystawy „Z góry widać więcej – artyści Sądecczyzny na
Ursynowie”.
Swoje prace zaprezentowało trzynastu artystów z Sądecczyzny: Krzysztof Bojarczuk z Nowego Sącza, Jarosław Czaja z Łukowicy, Urszula Gawron z Nowego Sącza, Wacław Jagielski z Nowego Sącza, Małgorzata
Kossakowska z Nowego Sącza, Krzysztof Kuliś z Nowego Sącza, Ignacy Kurowski ze Starego Sącza, Małgorzata
Machnikowska-Machnik z Krynicy, Mariusz Obrzud z Obidzy, Sylwia Rams-Pikuła z Gołkowic, Krystyna Tomasiak
z Muszyny, Janusz Tyrpak z Muszyny i Michał Załuski z Nowego Sącza. Każdy z nich zaprezentował dwa dzieła: najbardziej reprezentatywne dla danego twórcy oraz o tematyce sądeckiej (akwarele, akryle, oleje, miniaturki, a także
2 metrowe płótna).
Na wernisażu obecni byli: burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek oraz Wojciech Knapik – dyrektor CKIS, prezes
Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej – Rafał Skąpski, a także
Ryszard Kruk – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, a prywatnie mieszkaniec Ursynowa. Wcześniej artystów przyjął w ursynowskim Ratuszu burmistrz
Robert Kempa, podejmując temat dalszej współpracy
i promocji na Ursynowie sądeckich imprez kulturalnych.
Na wystawie prezentowane były także plakaty promujące najważniejsze wydarzenia kulturalne i artystyczne Sądecczyzny. Wydarzenie promujące sądeckich artystów odbyło się przy wsparciu Urzędu Miasta Starego Sącza. (WW)
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FOT. Małgorzata Kossakowska

FOT. UMIG

FOT. PAWEŁ MYŚLIK

FOT. Małgorzata Kossakowska

Wystawie towarzyszyła prezentacja
pięknie oprawionych plakatów (przez
pana Jana Kołbona z Muzeum w Nowym Sączu) reklamujących najważniejsze imprezy na Sądecczyźnie,
w tym Międzynarodowy Plener Malarski, Festiwal Muzyki Dawnej, Festiwal
Pannonica czy Starosądecki Jarmark
Rzemiosła, a na nim kogut mojego autorstwa. Jestem bardzo wdzięczna za możliwość udziału w tym
pięknym projekcie. Jest to niewątpliwie duża szansa dla
wszystkich artystów, aby zaprezentować swoja twórczość
szerszemu gronu. Plakaty, z tego co mi wiadomo, pozostaną
w Warszawie na dłużej, a co za tym idzie, więcej mieszkańców Warszawy będzie miało okazję zaznajomić się z imprezami organizowanymi u Nas. Kto wie, może kogoś ze stolicy
zainspirują do stworzenia podobnego wydarzenia. Cieszę się
z współpracy z Galerią U i oby trwała jak najdłużej.

Sylwia Rams-Pikuła
Jestem młodą osobą, która małymi
krokami wchodzi w świat sztuki i dzięki takim inicjatywom jak „Z góry widać więcej – artyści Sądecczyzny
na Ursynowie” staje się jeszcze bardziej bogatsza w doświadczenia
i nowe doznania. Cieszę się, że mogłam reprezentować nasz region wraz
z pozostałą dwunastką zdolnych artystów.
Prace każdego z nas charakteryzowała pewna indywidualność, co sprawiło, że wystawa była niezwykle interesująca.
Dzięki takim wydarzeniom zrzeszającym artystów ludzie
z zewnątrz mają okazję oswajać się ze sztuką, poznawać
ją. Ważną kwestią, o której warto wspomnieć jest podejście oraz zaangażowanie organizatorów – było ono na bardzo wysokim poziomie. Podziękowania należą się również
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i myślę,
że takich przedsięwzięć powinno być coraz więcej.
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FOT. STAROSĄDECKIE.INFO

Wspólne kolędowanie

A to ciekawe...

Wielkie serce dawców krwi
15 lutego br. w starosądeckim Sokole odbyła się II Sądecka Gala Krwiodawstwa. Podczas uroczystości wręczono najwyższe odznaczenie Polskiego Czerwonego
Krzyża. Kryształowe Serce otrzymał Robert
Jastrzębski, który w ciągu 38 lat oddał ponad 40 litrów krwi.
Na gali obecny był również Andrzej
Lis, który wkrótce może przejść do
Księgi Rekordów Guinnessa jako osoba, która oddała największą ilość krwi
w ciągu swojego życia na świecie. Starosądeczanin w sumie oddał 95 litrów krwi,
oprócz tego prowadzi projekt z grupą My Kochamy Małopolskę, w ramach którego planuje odwiedzić wszystkie szkoły podstawowe na terenie powiatu
nowosądeckiego by promować wśród uczniów honorowe
oddawanie krwi.
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– To wielki zaszczyt stać tutaj przed Państwem. Chcę
wyrazić radość i uznanie – mówił burmistrz Jacek Lelek.
– Spotykamy się dzisiaj, żeby po raz drugi uczcić bardzo
specyficzną formę czynienia dobra. Formę niezwykle cichą i mało spektakularną. Jednocześnie formę, która jest
nie do przecenienia. Znamy hasło „krew to życie”, chociaż
mam wrażenie, że coraz mniej je słyszymy. Znamy słowo „honor”, jakie ono miało wielki wydźwięk. Teraz jakby przygasło. Ta Gala pokazuje, że tacy ludzie są wśród nas. Gala
pozwala pokazać atrakcyjność i niezwykłą wartość tych ludzi, którzy zdecydowali się na pomaganie innym. Co
ważne, krwiodawcy pomagają ludziom
których nie znają i nie widzą. Pomagają
przez lata, nie oglądając się na żadne profity i uznania. Dlatego wielkie ukłony i wyrazy
szacunku dla wszystkich krwiodawców. Synonimem
takiego krwiodawstwa w Starym Sączu jest Andrzej Lis,
który z niezwykłą konsekwencją oddaje krew i zachęca
młodzież do tej niezwykłej inicjatywy. (WW)

FOT. STAROSĄDECKIE.INFO

W niedzielę, 2 lutego 2020 r., ostatnim dniu, kiedy wedle obyczaju kościoła katolickiego można śpiewać
kolędy oraz pastorałki, zespół regionalny Starosądeczanie uczynił za dość temu zwyczajowi w gmachu starosądeckiego Sokoła wspólnym kolędowaniem. Piękna, bogata tradycja ożywiła mury Sokoła.
Zespół Starosądeczanie ma czternaście lat i za każdym razem, kiedy pojawia się na scenie, to jest tam
lachowsko oraz góralsko jednocześnie. W Sokole zespół pokazał, że kolędowanie to tradycja, której Starosądeczanie są bardzo wierni i nikt nie potrafi tak jak oni zarazić widowni energią i śpiewem. Tłumnie przybyli uczestnicy ze wzruszeniem współuczestniczyli we wspólnym kolędowaniu przeplatanym słowem poetyckim mówionym w gwarze. Nie zabrakło też tradycyjnych życzeń. (red)

Ferie ze Sokołem
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu co roku udowadnia, że zimowe ferie spędzane w domu
nie muszą być nudne. W dniach od 27 stycznia do 7 lutego w starosądeckim Sokole po raz kolejny odbywały
się zajęcia w ramach cyklu Fana(b)ferie.

A to ciekawe...

Festiwale bardziej odpowiedzialne
wobec przyrody i otoczenia
W dniach 8–9 lutego w Chutorze Gorajec odbyło się spotkanie organizatorów festiwali, a także przedstawicieli lokalnych organizacji, na którym
opracowano i podpisano Kodeks Odpowiedzialnego Festiwalu – zbiór
ogólnych zasad i dobrych praktyk dotyczących ekologii i kontaktów ze społecznością, którymi warto kierować się
przy planowaniu wydarzeń. W wydarzeniu
wzięli udział pracownicy Centrum Kultury i Sztuk im.

KURIER

Ady Sari w Starym Sączu czyli organizatorzy m.in. Festiwalu Pannonica.
Kodeks Odpowiedzialnego Festiwalu oparto na czterech
filarach: relacje z sąsiadami, troska o środowisko
naturalne (segregacja odpadów, zmniejszenie ilości zużywanej wody, wspólne przejazdy, edukacja ekologiczna), relacje z
uczestnikami oraz współpraca festiwali. – Naszym celem jest zachęcanie do
poszanowania natury i siebie nawzajem. Chcemy, aby Festiwal Pannonica był jeszcze bardziej proekologiczny
– tegoroczna edycja będzie z pewnością
nie tylko pod tym względem wyjątkowa –
dodaje Wojciech Knapik, dyrektor Centrum
Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. (red)

FOT.GOSIA KAWKA

FOT. STAROSĄDECKIE.iNFO

Każdy dzień rozpoczynał się o godzinie 10 od projekcji ciekawego filmu. Następnie na wszystkich zainteresowanych czekały różne zajęcia.
W poniedziałek dzieci uczestniczyły w quizach i grach słownych. We
wtorki odbywały się zajęcia plastyczne. W środy z kolei – gry i zabawy,
wśród których szczególną popularnością cieszyła się gra w chowanego
po całym budynku Kina Sokół, a także zabawa w szukanie skarbów z nagrodami w postaci książek. Czwartki
kończyły się wyczerpującymi treningami Aikido. W pierwszy piątek pracownicy Centrum Kultury zorganizowali krótką wycieczkę do świeżo
zrekonstruowanej fortyfikacji na linii
Stellung A2 Merkur mieszczącej się
w Mostkach. W drugi piątek po demokratycznym głosowaniu dzieci na
zakończenie ferii wybrały ulubioną
już zabawę w chowanego, która została zakończona grupowym pałaszowaniem pizzy. Każdego dnia w zajęciach brało udział średnio 30 dzieci
w wieku do 13 lat. (DM)
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Starosądecka jesień z teatrem
Ogólnopolska marka – Jesienny Festiwal Teatralny, sztandarowa impreza kulturalna odbywająca się od 23 lat w
Nowym Sączu, w tym roku przenosi się do Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. To dobra wiadomość dla wszystkich miłośników teatru.
kiedyś, żeby choć część tego festiwalu odbywała się w naszym
mieście. Stary Sącz był zawsze
miastem otwartym na ludzi kultury i sztuki. W tym zakresie nic
się nie zmienia – podkreślał
burmistrz Starego Sącza Jacek
Lelek, który nie krył radości, że
impreza o takiej randze zagości
w tym mieście. O szczegółach
tegorocznego Festiwalu będziemy informować w kolejnych wydaniach. (red)

FOT. STAROSĄDECKIE.INFO

Jesienny Festiwal Teatralny
to przegląd polskiej twórczości teatralnej, w różnych jej gatunkach i formach scenicznych,
z udziałem wybitnych i popularnych polskich artystów oraz renomowanych teatrów, na który
przyjeżdżają widzowie z różnych
stron Polski. W Starym Sączu
możemy zapewne również spodziewać się przedstawień najbardziej cenionych polskich
teatrów. – Marzyło się nam

3
Janusza Michalika – współorganizatora i dyrektora artystycznego Jesiennego Festiwalu Teatralnego
Co Pana łączy ze Starym Sączem?
Stary Sącz dla wielu osób,
a wśród nich i dla mnie, jest taką
perłą Sądecczyzny, miejscem, do
którego zawsze chętnie się przyjeżdża, nie tylko aby podziwiać zabytki.
Coraz częściej Stary Sącz kojarzy
się z bardzo ciekawymi wydarzeniami kulturalnymi, organizowanymi przez Centrum Kultury i Sztuki
im. Ady Sari w starosądeckim Sokole, ale także, a może przede wszystkim, z Festiwalem Muzyki Dawnej,
na którym pojawiałem się kilkakrotnie jako widz. Wydarzeniem, które
na długo zapamiętam, a które miało miejsce w Starym Sączu, było nagranie kilku scen z moim udziałem
w restauracji Marysieńka do telewizyjnego spektaklu „Rewizor” w reżyserii Jerzego Stuhra. Teatr Robotniczy, którego od wielu lat jestem
członkiem, grał też swoje spektakle poetyckie u Klarysek oraz w starosądeckiej bibliotece. Prowadziłem również w przeszłości koncerty
na Rynku podczas Starosądeckich
Jarmarków.
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Co Stary Sącz zyskuje, będąc współorganizatorem Jesiennego Festiwalu Teatralnego?
Każda zmiana niesie ze sobą nowe
wyzwania. Klimat współpracy ze
Starym Sączem jest bardzo dobry,
a dyrektor Wojciech Knapik – menedżerską marką samą w sobie. Dlatego nie baliśmy się przeniesienia festiwalu do Starego Sącza. Bardzo
mnie cieszy też ogromne wsparcie
ze strony burmistrza Jacka Lelka.
Stary Sącz na pewno zyska kolejną wartościową i atrakcyjną imprezę – święto teatru z najwyższej
półki, dla różnych grup wiekowych.
Jesienny Festiwal Teatralny to wydarzenie kulturalne – znane nie tylko w regionie, ale też w całej Polsce
– które weszło do kalendarza ważnych imprez teatralnych. Przyjeżdżają na ten festiwal teatry bardzo renomowane, wybitni artyści. Przez ten
czas gościliśmy na festiwalowej scenie największe gwiazdy polskiego teatru, filmu i estrady, najpopularniejszych aktorów. Przyjeżdżają do nas
także twórcy i realizatorzy przedstawień: znani reżyserzy, scenografowie, kompozytorzy.
Festiwal to nie tylko spektakle
teatralne…
Jest jeszcze za wcześnie, by mówić
o szczegółach, ale nasza formuła festiwalowa przewiduje, że poza spektaklami na scenie w starosądeckim
Sokole odbędą się też spotkania

KURIER
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Wspólne święto teatralne

– rozmowy kameralne z aktorami
i twórcami przedstawień. Chcemy
także wprowadzić prolog festiwalowy przeznaczony dla dzieci. Przygotujemy również niespodziankę na
starosądeckim Rynku. Przez kilkanaście dni września i października zapewnimy wspaniałą ucztę teatralną.
Nie zabraknie dobrego humoru, ale
zaproponujemy widzom także refleksję czy intelektualną zabawę z materią teatralną. Bardzo liczę na to,
że starosądeczanie polubią Jesienny Festiwal Teatralny. Może będzie
to miłość od pierwszego wejrzenia?
A nawet jeśli nie, to może ciekawość
i chęć poznania czegoś nowego. Zapraszamy na festiwal jednych i drugich, stałych i początkujących bywalców festiwalu z całej Sądecczyzny
i z całej Polski. Wiem, że Stary Sącz
oraz jego mieszkańcy są bardzo gościnni i przyjmą do siebie miłośników
teatru z otwartymi ramionami. (WW)

Wielkie serca Starosądeczan
Podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz kolejny padł rekord zbiórki. Starosądeczanie
okazali wielkie serca, przekazując 47 156,09 złotych na zakup specjalistycznego sprzętu dziecięcej medycyny
ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. W akcji uczestniczyło 30 wolontariuszy.

A to ciekawe...

Skarby Przystani
Muzeum Regionalne im. Seweryna
Udzieli w Starym Sączu wzbogaciło się
o kolejną tematyczną wystawę związaną z ostatnimi pracami budowlanymi na terenie dawnej „Przystani”.
Wśród zgromadzonych eksponatów można zobaczyć m.in. monety z 1660 roku, guziki
z mundurów żołnierskich czy różnorakie łuski po nabo-
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Starego Sącza wykonane w 100-lecie odzyskania niepodległości przez fotografa
Andrzeja Ramsa, fotografie na płótnie Tomikaart czy tort od firmy Jeziorek. Wsparcia gastronomicznego udzieliły: Miś, Chata, Nowe Bankolinii, Pudełko Smaku
i Pracownia Pieroga. Wszystkim wolontariuszom, sponsorom oraz darczyńcom
dziękujemy. (red)

jach. – Cieszę się, że pamiątki po „Przystani” można obejrzeć w naszym Muzeum Regionalnym
prowadzonym przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza. Zapraszam mieszkańców, turystów do odwiedzenia Muzeum; naprawdę warto, a kto nie był
jeszcze, będzie miał okazję zapoznać
się z historią naszego miasta – dodaje
Sławomir Szczepaniak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Starego Sącza, który jako jeden z pierwszych obejrzał tę wystawę. Wystawę można oglądać od wtorku do
soboty w godz. 10 – 13. (red)

FOT. FB

Sztab organizacyjny mieścił się w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym
Sączu, gdzie przez cały dzień odbywały
się koncerty, licytacje oraz niespodzianki. Jako pierwszy wystąpił niezastąpiony
Teatrzyk Integracyjny Stowarzyszenia na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” oraz zespoły Best i Alibi z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym
Sączu. Dużym zainteresowaniem cieszył
sie występ uczniów i nauczycieli ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu.
Gwiazdami wieczoru byli Angela Gaber
i Tomasz Dybała.
W tym roku po raz pierwszy starosądeczanie mogli wylicytować unikatowe patery wyprodukowane przez Studio Lasera ze Starego Sącza z podpisami
aktorki Agnieszki Dygant, aktorki Darii Widawskiej, reżysera Patricka Yoka i muzyka Filipa Lato. Dużym zainteresowaniem cieszyła się koszulka z autografem Roberta Lewandowskiego, którą sponsorował Jacek Mamala
Auto Serwis oraz pufy podarowane przez firmę Agnieszki Wójcik Pufy.pl, a także jedyne w swoim rodzaju koszulki z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zdjęcie
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Artystyczna marka Sądecczyzny

FOT. TOMIKA

Rozpoczęła się druga edycja Rankingu Genialni Lokalni Globalni im. Danuty Szaflarskiej, której celem
jest doroczne wyróżnianie i promowanie związanych z Sądecczyzną artystów oraz twórców wybitnych
współczesnych wydarzeń artystycznych. Inicjatywę od samego początku wspiera organizacyjnie Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

W ubiegłym roku na liście laureatów
znalazło się dziesięć osób, zarówno takich, które już mają ugruntowaną pozycję na międzynarodowych rynkach
świata kultury – jak na przykład aktorka Joanna Kulig, zdobywczyni pierwszego miejsca w ubiegłorocznym rankingu, czy kompozytor Jakub Polaczyk
oraz takich, którzy teraz przebojem to
miejsce zdobywają – jak reżyser teatralny Antoniusz Dietzius czy pisarka
Weronika Gogola. Ranking nie jest nagrodą za całokształt czy zwieńczeniem
pracy artystów, to forma docenienia
tego, czego dokonali w ubiegłym roku
na polu kultury.
Kandydatów można było zgłaszać do
końca stycznia br. Spośród nich kapituła wyłoni 15 osób, biorąc pod uwagę
nowoczesność oraz artystyczną unikalność dzieła, jak i całoroczną aktywność artystyczną i efektywny wkład
w promowanie Sądecczyzny w Polsce i na świecie poprzez związek autora czy autorki z naszym regionem.

Przejdą oni do drugiego etapu, podczas którego odbędzie się internetowe
głosowanie. Internauci wybiorą zdobywcę Nagrody Publiczności. Ich głos
odpowiadać będzie również jednemu
głosowi kapituły, która losy kandydatów rozstrzygnie już w tajnym głosowaniu. Za jego przebieg odpowiada warszawska kancelaria prawna GESSEL.
Zwycięzców drugiej edycji GLG pozna-

my podczas uroczystej gali 18 kwietnia w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady
Sari w Starym Sączu. – Dzięki rankingowi co chwilę docierają do nas informacje o kolejnych sukcesach Sądeczan na polu kultury. Często świat wie
o nich więcej, niż my tu, na miejscu,
jak zwykle zaabsorbowani codziennymi sprawami. Nasz ranking pomoże nam otworzyć oczy na ich sukcesy
– podkreśla pomysłodawca rankingu,
Ryszard Kruk.
Skład kapituły, zgodnie z regulaminem, w tym roku zasilili zdobywcy
pierwszych pięciu miejsc I edycji Rankingu GLG. Obecnie zasiada w niej 18
osób: dr Monika Bryl, Anna Florek, Antoniusz Dietzius, Maria Ekier, Katarzyna Gajdosz-Krzak, Weronika Gogola,
Agnieszka Kilańska-Cypel, Wojciech
Knapik, Ryszard Kruk, Joanna Kulig,
Krzysztof Kuliś, dr Maria Molenda, Wojciech Molendowicz, Jakub Polaczyk,
Dariusz Prończuk, Rafał Skąpski, Karol
Szafraniec, Agnieszka Szling. (WW)

Festiwal Bonawentura w listopadzie
Festiwal Podróży i Przygody Bonawentura, który w tym
roku będzie miał swoją jubileuszową, 10. edycję, co roku
na wiosnę przyciąga do Starego Sącza miłośników podróżowania z całej Polski. W tym roku, z powodu zagrożenia koronawirusem, odbędzie się wyjątkowo w listopadzie br. Decyzję w tej sprawie podjęto jednogłośnie przez
organizatorów.
– Festiwal Bonawentura jest od początku radosnym
świętem podróżników, osób otwartych na świat i na innych ludzi. Nie chcemy żeby nasze święto było zakłóco-
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ny przez atmosferę stresu czy zagrożenia. Nie chcemy,
żeby tegoroczna edycja była dostępna tylko „dla odważnych”. Nie chcemy stwarzać przed Państwem niepotrzebnych dylematów. Chcemy z Wami świętować nasz jubileusz w jak najszerszym gronie. Mając na uwadze zdrowie,
dobrostan i satysfakcję naszej publiczności, postanowiliśmy przełożyć 10. Jubileuszowy Festiwal Podróży i Przygody Bonawentura na 13 – 15 listopada 2020 r. Prosimy
o zrozumienie i z góry za nie dziękujemy – podkreśla Wojciech Knapik, twórca i współorganizator Festiwalu. (red)

Koncert Wiosenny Miejskiej Orkiestry Stary Sącz pod nazwą KALEJDOSKOP odbędzie się
w sobotę, 4 kwietnia.

dętych na świecie, więc wykonanie tego
utworu będzie dużym wyzwaniem dla
całej orkiestry, a szczególnie dla młodej
solistki. Innym wymagającym utworem
będzie na pewno utwór Mambo, który wymaga dużo przygotowań, wczucia
w specyficzny rytm i dużej pracy ze strony perkusisty.
Na scenie zaprezentują się soliści:
Kacper Górski (tuba), Szymon Stawiarski
(trąbka), OIiwia Tokarczyk (flet) i Magdalena Makowska (wokal). Kacper i Szynon
związani są z Miejską Orkiestrą Stary
Sącz już od dłuższego czasu. Obecnie
studiują na Akademii Muzycznej w Krakowie ale nadal czują się częścią orkiestry. Magda Makowska jest nauczycielką w szkole muzycznej w Starym Sączu.

Natomiast Oliwka Tokarczyk jest 7-letnią uczennicą żony dyrygenta Gorga Weissa, która po półtorarocznej nauce zagra oryginalny koncert na flet i orkiestrę
dętą właśnie Phillipa Sparka. – Dla naszej Oliwki tegoroczny koncert wiosenny
będzie wielkim wyzwaniem! Ale jest ona
niezwykle zdolną osobą i jestem przekonany, że razem z jej wybitną nauczycielką wywiążą się wspaniale z tego zadania. Koncert wiosenny będzie kolejnym
wielkim wyzwaniem dla orkiestry ale jestem pewny, że nie zawiedziemy naszej
publiczności. Przygotowania idą pełną
parą – dodaje Georg Weiss.
Bilety w cenie 40 zł można nabyć jeszcze na stronie internetowej Centrum
Kultury i Sztuki im. Ady Sari. (WW)

OGŁOSZENIE

Dla miłośników muzycznych doznań
zapowiada się gorący wieczór. W programie znajdą się m.in.: En Aranjuez
co tu Amor, Libertango, A Huntingdon
Celebration, Mambo, Concerto Classico, Bye Bye Spiritual, You raise me up.
Nie zabraknie także tytułowego utworu pn. Kaleidoscope który był w Szwajcarii, w mieście Argau utworem obowiązkowym dla orkiestr pierwszej klasy
na mistrzostwach. Napisał go angielski
kompozytor Phillip Sparke na podstawie pieśni miasta Brugg, w którym te
mistrzostwa się odbywały. Temat tego
utworu kompozytor interpretuje w pięciu
wariacjach. Phillip Sparke jest uznawany
za jednego z najwybitniejszych kompozytorów współczesnej muzyki orkiestr

FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI

Kalejdoskop wrażeń
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