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Z dala od zgiełku - 
mieszkaj i wypoczywaj w Starym Sączu

ROZMOWA Z JACKIEM LELKIEM BURMISTRZEM STAERGO SĄCZA

Puste do tej pory obrzeża os. Słonecznego 
w Starym Sączu zmieniają się nie do poznania...
Po ponad trzydziestu latach zastoju ruszyła w Starym
Sączu budowa nowych mieszkań. Nowe osiedle buduje
prywatny deweloper. W najbliższych planach jest też
budowa 100 mieszkań czynszowych w ramach
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Do tej pory gmina
się rozbudowywała, a nowe domy stawiali indywidualni
mieszkańcy. 

Jak ta nowa część miasta będzie skomunikowana?
W najbliższych inwestycyjnych planach jest zupełnie
nowa droga. Budowa odcinka drogi gminnej ul. Stefana
Wyszyńskiego wraz z przebudową ul. Podegrodzkiej,
dwoma skrzyżowaniami typu rondo, ścieżką rowerową
otworzy tereny inwestycyjne i skomunikuje nową część
mieszkaniową i rekreacyjną z częścią strefy gospodarczej
i droga wojewódzką. Pozwoli też ominąć mieszkańcom
nowych osiedli ścisłe centrum miasta. Droga to
oczywiście również chodniki ścieżki rowerowe, most na
Moszczeniczance, miejsca parkingowe, tak ważne dla
osiedla.

Kiedy mieszkańcy mogą się spodziewać tej
inwestycji?
Jesteśmy na etapie przetargu. Niemniej czasy mamy
niespokojne, ale jeśli wszystko  pójdzie zgodnie z planem,
to droga będzie gotowa za dwa lata. To bardzo dla nas
ważna inwestycja. Otworzymy dostęp do nowych
terenów w sposób uporządkowany. Wiemy, gdzie mamy
strefę gospodarczą, wypoczynkową, mieszkaniową.
Ponad 80 % terenów w gminie jest objętych planem
zagospodarowania przestrzennego.
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Stary Sącz to fajne miejsce do mieszkania?
Z ręką na sercu można tak powiedzieć.
Niesamowita przyroda i krajobrazy, kultura na
wysokim poziomie, bogate historyczne
dziedzictwo, duże piękne górskie rzeki. Czego
chcieć więcej? U nas są po prostu doskonałe
warunki do takiego życia. 

W ostatnich latach Stary Sącz przestaje
być postrzegany tylko jako miejsce
ciekawe z historycznego punktu
widzenia...
Dbamy o to, by Stary Sącz był… stary! Dbamy o
dziedzictwo, szanujemy je, ale tworzymy nowe
rzeczy, piszemy swoją historię. Turyści
przyjeżdżają do Starego Sącza, nie tylko by
odpocząć, ale także po to, by zachwycić się
zabytkowym centrum miasta, czy klasztorem
sióstr klarysek. To fakt. Ale, by choć trochę
liczyć się w walce o turystę, od piętnastu lat
poszerzamy ofertę aktywnego wypoczynku  
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w bezpośrednim otoczeniu miasta. Punkty widokowe, jak na przykład w Woli Kroguleckiej, Bobrowisko,
teraz leśne molo, ścieżki rowerowe, kąpielisko. Zapewniam, że jest tutaj co robić. Warto podkreślić, że
Stary Sącz to idealne miejsce na wycieczki rowerowe dla całej rodziny. 
Gdyby miał Pan wymienić jedną inwestycję, z której jest Pan szczególnie dumny, co by to było?
Muszę wymienić dwie! Pierwsza to wspomniana Strefa Aktywności Gospodarczej. Gmina musi się rozwijać
w sposób zrównoważony. Strefa zlokalizowana jest tak, by nie kolidowała z innymi inwestycjami.
Starosądecka strefa powstała dość niedawno, bo pięć lat temu. Dopiero się rozwija. Ulokowało się w niej
kilka ważnych firm.  Druga sprawa to nowa siedziba Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari.
Zrewitalizowaliśmy budynek w centrum miasta tak, by lepiej służył mieszkańcom. Odbywać się tam będzie
wiele zajęć kreatywnych dla dzieci i młodzieży, warsztaty, jest galeria sztuki współczesnej. Przez centrum
organizowane będą też festiwale, jak znany wszystkim Pannonica Festiwal. 

 Przysietnica wprowadza nazwy ulic

Projekt nazw ulic w Przysietnicy wkracza w decydującą fazę. Propozycje zostały przygotowane
przez zespół składający się z osób funkcyjnych samorządu jak również propozycji
mieszkańców. Zaproponowane nazwy mają w większości kontekst zwyczajowy i historyczny
dlatego nie brakuje nazw związanych z osiedlami i przysiółkami. Po konsultacjach, które trwały
do 15 marca wpłynęło kilka wniosków o zmianę nazw ulic w poszczególnych osiedlach. 
Na spotkaniu roboczym w dniu 24.03.2022 przeanalizowano propozycjie zmian nazw ulic
 i wprowadzono korekty. Propozycje są przedstawione w projekcie podlegają dalszym
konsultacjom do końca kwietnia. W dalszym ciągu jest możliwość składania wniosków 
i propozycji nazw ulic. Wnioski będą przyjmowane do 15 kwietnia z podpisami większości
mieszkańców osiedla mających prawa wyborcze czyli powyżej osiemnastego roku życia, co
będzie stanowiło podstawę do zmiany nazwy ulicy. Wszystkie informacji na stronie 

SOŁECTWA PRZYSIETNICA

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064202523057&__cft__[0]=AZWuxtwTiUpnxleLhMPjMbDax1SiJTX1v9-fRvKLpOFd1Jyx5h_rFKq4xsFUWxE1s0jA7rGlHPtQhWZAJVEg2MvDwTjHHftzNQzvD4X0kjFp6M4JqZ_4Go5syIk_4Pfb4duxr7a2xsApc7CSzWE0de2LMSxznLNWR7wkJC8EJf6eKltSut8rmulix93_Uly-HWw&__tn__=-]K-R
http://przysietnica.pl/


Bezkrwawe łowy Dawida Oruby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografią i ochroną środowiska i wszystkim co
związane jest z przyrodą „zaraził go” ojciec – Artur,
który z zamiłowania jest ornitologiem amatorem.
Dawid Oruba parę lat temu zamienił Klucze,
położone w pięknym rejonie Jurajskich Parków
Krajobrazowych i Szlaku Orlich Gniazd na Stary
Sącz. Kto korzystał z usług Pierogarni Amar, zna
Dawida Orubę doskonale. W wolnej chwili, po
zawodowych obowiązkach,  łapie za aparat i idzie
w teren. Na przykład na Bobrowisko. Wszystkie
zdjęcia w materiale są jego autorstwa. 
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Fotografia i ochrona przyrody jest moja pasją - nie
ukrywa Dawid Oruba. -  Zajmuję tym się od 1995
roku. Fotografuję przede wszystkim ptaki, a moją
największą pasją są sowy. Jestem ornitologiem
amatorem, ale nie jest mi obojętne piękno świata,
architektura, zabytki. Bardzo bliski jest mi kodeks
etyczny fotografów przyrody. Na czym polega?
Dobro przyrody jest znacznie ważniejsze od
samego zdjęcia. Fotograf przyrody powinien nie
tylko zrezygnować z egoistycznego poszukiwania
fotograficznych sensacji, ale także nie popierać
tego typu zachowań i zdjęć wykonywanych ze
szkodą dla środowiska. Najwięcej kontrowersji
wzbudza fotografowanie ptaków. Problem dotyczy
zwłaszcza początkujących fotografów, którzy, nie
mając podstawowej wiedzy przyrodniczej,
fotografują np. przy gniazdach, a dodatkowo, z
powodu braku specjalistycznych obiektywów, nie
zachowują bezpiecznej odległości. Często więc
nieświadomie przyczyniają się do porzucenia lęgów.
Fotograf przyrody to przede wszystkim osoba
podchodząca z wielką pasją do dzikiej natury.
Pogłębia swoją wiedzę przyrodniczą, doskonali
warsztat techniczny, ale jednocześnie mocno
angażuje się w ochronę przyrody.  
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Dudek

Żmija zygzakowata (odmiana
melanistyczna)

Młody puszczykŚlepowron

https://starysacz.um.gov.pl/


 
 

Bezkrwawe łowy Dawida Oruby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dawid Oruba jest członkiem Stowarzyszenia
Ochrony Sów (SOS), Małopolskiego

Towarzystwa Ornitologicznego (MTO) 
i Związku Polskich Fotografów Przyrody -

Okręg Krakowski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORUBA.PL        
 FACEBOOK.COM/DAWIDORUBAFOTOGRAFIA
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Sowa uszata

Dzierzba gąsiorek

Krogulec

Bóbr europejski

Świtezianka błyszcząca

Żołny

http://oruba.pl/
http://oruba.pl/
https://www.facebook.com/DawidOrubaFotografia
https://starysacz.um.gov.pl/


30 MARCA
"URODZINY"
GOŁKOWIC

 Gołkowice są jedyną miejscowością
w Gminie Stary Sącz, która ma

udokumentowaną lokację w oparciu o
oryginał dokumentu wystawionego

przez św. Kingę. Bardzo dobrze
zachowany pergaminowy dokument

wydany 
w Korczynie dn. 30 marca 1276 r.
przez cały okres staropolski był
przchowywany w klasztornym

archiwum. W 1782 r. władze
austriackie wywiozły pergamin wraz
zinnymi cennymi dokumentami do
Lwowa. W 1976 r. zakupiła go od

osoby prywatnej Biblioteka Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich we

Wrocławiu. 
 

Źródło: Przemysław Stanko, Dokument lokacji wsi
Gołkowice koło Starego Sącza z 30 marca 1276 r.,

Nowy Sącz 2011.
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Ostatnia opowieść o
kolarstwie Jana Magiery.
Polecamy podcast Dobrego

Tygodnika Sądeckiego.
Nagranie zrealizowane

podczas rodzinnego
spotkania w styczniu 2019

roku w domu w Mostkach k.
Starego Sącza.

 KLIK 

https://www.dts24.pl/ostatnia-opowiesc-o-kolarstwie-jana-magiery-podcast/
https://starysacz.um.gov.pl/


Przehyba po raz drugi 

Jacek Lelek Burmistrz Starego
Sącza i Tomasz Marczyński
podpisali porozumienie dotyczące
współorganizacji drugiej odsłony
wyścigu kolarskiego na Przehybę,
który był w ubiegłym roku nie tylko
fajną sportową zabawą, ale też
świetną promocją kolarstwa.
Zawody w Starym Sączu w  formule
znanej z poprzednich edycji
zaplanowano na 6 sierpnia.     

Wkrótce w sieci pojawi się też film promujący to
wydarzenie. Tomasz Marczyński będzie nie tylko
zachęał do udziąłu w wyścigu, ale też promował
leśne molo. Wiadomości wypatrujcie na profilach
FB Wyścig  i Tomasz Marczyński. Hasta luego !

Formuła samego nocnego biegania po
Starym Sączu się nie zmienia.  Biegacze
będą mieli do wyboru trzy różnej
długości pętle po malowniczych
zaułkach miasta. Zmienił się natomiast
organizator. Bieg we współpracy z
Gminą Stary Sącz organizuje, specjalnie
powołane do tego celu przez radnych
Julię Dziedzic i Sławomira Szczepaniaka 
Stowarzyszenie Aktywny Stary Sącz. 
ZAPISY już trwają, kliknij baner 

Wraca nocne bieganie  

AFISZU

https://aktywnystarysacz.pl/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064202523057&__cft__[0]=AZWuxtwTiUpnxleLhMPjMbDax1SiJTX1v9-fRvKLpOFd1Jyx5h_rFKq4xsFUWxE1s0jA7rGlHPtQhWZAJVEg2MvDwTjHHftzNQzvD4X0kjFp6M4JqZ_4Go5syIk_4Pfb4duxr7a2xsApc7CSzWE0de2LMSxznLNWR7wkJC8EJf6eKltSut8rmulix93_Uly-HWw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/tomaszmarczynski?__cft__[0]=AZWuxtwTiUpnxleLhMPjMbDax1SiJTX1v9-fRvKLpOFd1Jyx5h_rFKq4xsFUWxE1s0jA7rGlHPtQhWZAJVEg2MvDwTjHHftzNQzvD4X0kjFp6M4JqZ_4Go5syIk_4Pfb4duxr7a2xsApc7CSzWE0de2LMSxznLNWR7wkJC8EJf6eKltSut8rmulix93_Uly-HWw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/wyscigbytomaszmarczynski
https://www.facebook.com/tomaszmarczynski


Dzięki przystąpieniu Gminy Stary Sącz wraz
z innymi małopolskimi samorządami do
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej,
powstaną w Starym Sączu tanie mieszkania
czynszowe. Zgromadzenie wspólników,
któremu przewodniczył burmistrz Jacek
Lelek planowało w Starym Sączu działania
na najbliższe miesiące. 
Spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
została powołana do życia na początku
sierpnia ubiegłego roku. 
Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie spółki SIM Małopolska podjęła
wówczas Rada Miejska w Starym Sączu.
  

FLESZ
Społeczna Inicjatywa

Mieszkaniowa

Historia Mostek
Po koniec stycznia premierę miała kolejna
publikacja wzbogacjąca bibliografię Gminy
Stary Sącz. Autorem "Historii Mostek" jest 
 Janina Bawełkiewicz. Publikacja, z dużą
ilością zdjęć, prezentuje Mostki te dawne i te
obecne. W monografii opisano
najważniejsze wydarzenia i postacie. Na
uwagę zasługuje duża liczba źródeł i pozycji
bibliograficznych, z których czerpała autorka
przywołując fakty – czasem bardzo odległe,
bo sięgające początków XIII wieku!
Publikacja mogła się ukazać dzięki
dofinansowaniu w ramach projektu
grantowego z LGD Brama Beskidu i
wsparciu Gminy Stary Sącz.
  

Wersnisaż i wystawa ikon 28 marca 2022 roku w Powiatowej i Miejsko-
Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora
Bazielicha w Starym Sączu miał miejsce
wernisaż wystawy ikon Barbary Ruchały oraz
uczestników warsztatów ikonopisania
„Mistrz i Uczeń” . Zajęcia ikonopisania
prowadzi Pani Barbara Ruchała.
Prezentowane ikony oglądać można 
w siedzibie biblioteki przy ul. Mickiewicza 33
do 19 kwietnia 2022 roku w godzinach
otwarcia biblioteki. W wernisażu
uczestniczył zastępca burmistrza Kazimierz
Gizicki i radny powiatowy dr Zenon
Szewczyk . 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064202523057&__cft__[0]=AZWuxtwTiUpnxleLhMPjMbDax1SiJTX1v9-fRvKLpOFd1Jyx5h_rFKq4xsFUWxE1s0jA7rGlHPtQhWZAJVEg2MvDwTjHHftzNQzvD4X0kjFp6M4JqZ_4Go5syIk_4Pfb4duxr7a2xsApc7CSzWE0de2LMSxznLNWR7wkJC8EJf6eKltSut8rmulix93_Uly-HWw&__tn__=-]K-R


AFISZ

R E F E R A T  P R O M O C J I  I  R O Z W O J U  L O K A L N E G O
U R Z Ę D U  M I E J S K I E G O  W  S T A R Y M   Ś Ą C Z U  
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KROKE W STARYM SĄCZU
KONCERT JEST WYDARZENIEM
TOWARZYSZĄCYM  10. EDYCJI  FESTIWALU
PODRÓŻY I PRZYGODY BONAWENTURA.
POSIADACZE KARNETÓW NA CAŁY FESTIWAL
UCZESTNICZĄ W KONCERCIE NA PODSTAWIE
KARNETU. FANI ZESPOŁU MOGĄ KUPIĆ BILETY
TYLKO NA KONCERT.                        BILETY

https://ekobilet.pl/ckis/jubileuszowy-koncert-kroke--30-lat-na-walizkach-2759/472526-bilety-na-koncert


W OBIEKTYWIE                              NUMERY ARCHIWALNE

Spacer po Miejskiej Górze najlepiej zacząć podążając
trasą szklanych kul, czyli ścieżki przyrodniczej.
Szczególnie polecamy tę nieśpieszną wycieczkę
rodzicom z dziećmi. Emocje i ciekawość tego,  co
zobaczymy w następnej kuli gwarantowane. Ostatni
punkt trasy znajdziemy tuż przy wejściu na platformę
spacerową - leśne molo. 
  

FOT. OKIEM LISKA

KLIKNIJ 
 POBIERZ

http://img.iap.pl/s/114/7856/Edytor/BATOREGO_25_nr_1_Grudzien_2020.pdf
https://img.iap.pl/s/114/7856/Edytor/Batorego_25_nr_2_styczen_2021.pdf
https://img.iap.pl/s/114/7856/Edytor/BATOREGO_25_LUTY_2021.pdf
https://img.iap.pl/s/114/7856/Edytor/Marzec_2021.pdf
https://img.iap.pl/s/114/7856/Edytor/Kwiecien_2021(1).pdf
https://starysacz.um.gov.pl/wp-content/uploads/2021/06/Batorego-25-maj-czerwiec.pdf
https://starysacz.um.gov.pl/wp-content/uploads/2021/07/LIPIEC-2021-nr-7.pdf
https://starysacz.um.gov.pl/wp-content/uploads/2021/09/Sierpien-Wrzesien-2021.pdf
https://starysacz.um.gov.pl/6617/batorego-25-nowy-numer-magazynu-on-line-2/?fbclid=IwAR2P1nVdCXL7in_ElDet2VuAOKEn_MP5Htc2qMdLKLGMZJuSsOrei6JrUdE
https://starysacz.um.gov.pl/7144/nowy-numer-batorego-25-2/
https://www.facebook.com/okiemliska

