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Szanowni Państwo!

Z Waszej woli już wkrótce rozpocznę  kolejny etap mojego życia zawo-
dowego, które zawsze  traktowałem  jako służbę dla społeczeństwa. Pań-
stwa zdecydowane poparcie w ostatnich wyborach parlamentarnych 
odbieram  jako akceptację mojej dotychczasowej pracy na rzecz Sądec-
czyzny ale także  kolejny, ogromny kredyt zaufania. Tak jak deklarowa-
łem w mojej kampanii wyborczej – pracę w parlamencie traktował będę 
jako miejsce realizacji tych zadań dla dobra Sądecczyzny, dla których po-
zycja Burmistrza Starego Sącza była już niewystarczająca. Chcę wyrazić 
ogromną wdzięczność dla tych, którzy poparli moją kandydaturę w dniu 
9 października, a jednocześnie zapewnić , że pracować będę dla dobra 
wszystkich mieszkańców naszego regionu oraz Polski. 

Zgodnie w wymogami proceduralnymi wkrótce złożę urząd Burmistrza Starego Sącza. Kiedy patrzę wstecz, 
na te 4386 dni, które przepracowałem na tym stanowisku, odczuwam satysfakcję z wykonanych  zadań.  
Obwodnica Starego Sącza wraz z nowym mostem na Dunajcu, zrewitalizowany Rynek i zabytkowe cen-
trum miasta, sale gimnastyczne przy wszystkich gimnazjach na terenie Gminy, kilkadziesiąt kilometrów no-
wych i gruntownie zmodernizowanych dróg, kilkanaście nowych mostów na potokach, nowe, ekologiczne 
składowisko odpadów komunalnych, rozbudowane i zmodernizowane szkoły, znaczny postęp w kanaliza-
cji Starego Sącza i wreszcie rozpoczęcie – i to od razu na wielką skalę – budowy kanalizacji sanitarnej na 
terenach wiejskich naszej Gminy. Wielofunkcyjne boiska sportowe, reprezentacyjny budynek Sokoła, bez-
pieczne chodniki, place zabaw, odnowione remizy strażackie i świetlice wiejskie. Ustabilizowane osuwi-
ska zagrażające domom mieszkalnym i infrastrukturze publicznej. Inwestowaliśmy w każdej miejscowo-
ści naszej Gminy! I udało nam się przekonać innych, aby u nas inwestowali . Jestem przekonany, że każdy 
mieszkaniec naszej Gminy odczuł w tym okresie znaczącą poprawę jakości infrastruktury publicznej. Moje 
zadowolenie jest tym większe, że zdecydowana większość zadań została  wykonana z wykorzystaniem  - 
pozyskanych nieraz z ogromnym wysiłkiem - środków zewnętrznych, na łączną kwotę przekraczającą 100 
mln złotych. Trudno dziś policzyć dokładnie te pieniądze, ale pewne jest, że swoim następcom zostawię 
Gminę w doskonałej kondycji finansowej.  Na koniec września bieżącego roku zadłużenie Gminy sięgało 
1 mln 419 tysięcy złotych, co stanowi zaledwie 2,2% przewidywanych dochodów przy dopuszczalnym li-
micie 60%! 

Chciałbym przy tej okazji serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy pomogli mi zrealizować te am-
bitne zadania. Decydentom różnego szczebla, od Nowego Sącza, przez Kraków, Warszawę aż po Brukse-
lę. Nie sposób tu wymienić wszystkich, do których docierałem i których udało mi się przekonać, że war-
to wspierać naszą Gminę. Dziękuję moim pracownikom z Urzędu a także wykonawcom robót. Wdzięczny 
jestem także radnym miejskim, zwłaszcza ze wspierającego mnie niezawodnie Gminnego Porozumienia 
Wyborczego, od których zawsze otrzymywałem kredyt zaufania do działania na rzecz Gminy.  I na koniec 
– chcę szczególnie podziękować Czcigodnym Siostrom Klaryskom – za niezłomne wsparcie modlitewne, 
które sobie niezwykle cenię i na które nadal liczę! 



   Słowem naczelnegoW numerze:

Jeszcze nie ucichły echa po 
tegorocznych wyborach do 
Sejmu i Senatu, w których 

Burmistrz Starego Sącza, Marian 
Cycoń, zaskoczył prawie wszystkich 
otrzymując dużo wyższe poparcie 
w całym regionie niż przewidywa-
li to najlepsi eksperci, a już następ-
cy na fotel burmistrza zaczęli poja-
wiać się jak przysłowiowe grzyby po 
deszczu. Prawie co tydzień możemy 
dowiedzieć się o kolejnym, dobrym 
kandydacie. Ich ilość w najbliższych 
wyborach na stanowisko burmistrza 
Starego Sącza może być rekordowa. 
Nie powinno to jednak nikogo dziwić, 
gdyż gmina zostanie przekazana w 
dobrym momencie. Ilość zrealizowa-
nych inwestycji mogłaby spokojnie 
starczyć na kolejne dziesięciolecia, 
a poziom zadłużenia gminy mógłby 
być dużo wyższy, zgodnie z obowią-
zującymi limitami. Nowy burmistrz 
mógłby więc teoretycznie nie robić 
nic, a mieszkańcom żyłoby się nie 

gorzej niż w innych regionach Pol-
ski. Ale pewnie nie znalazłby się nikt 
w gminie, kto poparłby takiego kan-
dydata. Tym bardziej, że jest jesz-
cze wiele do zrobienia, a przy tym 
nadarza się niepowtarzalna oka-
zja na jeszcze łatwiejsze pozyska-
nie środków zewnętrznych, bo bę-
dziemy mieć swojego reprezentanta 
w Sejmie. Burmistrz Cycoń na pew-
no nie spocznie na laurach i zadba 
o realizację kluczowych dla naszego 
regionu inwestycje. Dobra współpra-
ca nowego i starego burmistrza wy-
daje się kluczowa. Wybierzmy więc 
osobę, która posiada doświadcze-
nie oraz podobną do Burmistrza Cy-
conia determinację do ciężkiej pracy 
na rzecz całej naszej społeczności 
jak również wrażliwość na sprawy 
społeczne, kulturalne i edukacyjne.

Wojciech Waliszewski
red. naczelny Kuriera Starosądeckiego

Dobry wybór
Rada Miejska w Starym Sączu
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Liczba, która cieszy

4742,70 zł 
taką kwotę udało się zabrać na re-

habilitację potrąconej przez samo-
chód starosądeczanki, 16-letniej 
Kasi Dziedzic podczas tegorocznego 
Koncertu Wdzięczności Stowarzysze-
nia „Gniazdo”.

XII Posiedzenie Rady Miejskiej 
w Starym Sączu odbyło się 3 

października 2011 r. Przedstawiona 
została informacja na temat złożonych 
oświadczeń majątkowych radnych i 
kierownictwa urzędu oraz m.in. podję-
te uchwały w sprawie wyboru ławników 
do sądów w Nowym Sączu.

Sprawozdania z okresu między se-
sjami składali przewodniczący Kazi-
mierz Gizicki oraz burmistrz Marian 
Cycoń. W bardzo obszernej prezentacji 
Burmistrza Starego Sącza (obejmują-
cej m.in. zakres prowadzonych i zreali-
zowanych na terenie gminy inwestycji), 
częściowo omawianej przez sekreta-
rza Jana Migacza, znalazła się też do-
datkowo informacja o wydarzeniach 
społeczno-kulturalnych w okresie li-
piec - wrzesień).

Zgodnie z przepisami oświadcze-
nia o swoim stanie majątkowym mają 
obowiązek złożyć radni, wójt, zastępcy 
wójta, sekretarz gminy, skarbnik gmi-

ny, kierownik jednostki organizacyjnej 
gminy, osoba wydająca decyzje ad-
ministracyjne w imieniu wójta. Osoba 
składająca oświadczenie majątkowe 
musi wypełnić specjalny formularz. 

 
Na sesji podjęto uchwały, m.in. w 

sprawie wyrażenia zgody na dalsze 
zatrudnienie przez Burmistrza Stare-
go Sącza p. Marii Sosin na stanowisku 
dyr. biblioteki, w sprawie zmian wie-
loletniej Prognozy Budżetowej Gminy 
Stary Sącz na lata 2011-2021, w spra-
wie wyboru ławników do Sądu Okręgo-
wego, Sądu Rejonowego i Sądu Pracy 
w Nowym Sączu, w sprawie nowych 
stawek odpłatności za usługi opiekuń-
cze, w sprawie zasad i warunków wy-
łapywania bezdomnych zwierząt oraz 
rozstrzyganiu o dalszym postępowa-
niu z nimi na terenie gminy, w sprawie 
oddania w najem pomieszczeń użytko-
wych w budynku wiejskiego Ośrodka 
Zdrowia w Barcicach, a także 10 ustaw 
dotyczących dzierżawy nieruchomości 
gruntowych. (RK)

XII Posiedzenie Rady Miejskiej 
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Stary Sącz bez tirów

Przez samo centrum Starego Są-
cza przebiega droga wojewódzka 

nr 969 z Nowego Sącza do Nowego 
Targu. Od stycznia 2012r. będzie ona 
poprowadzona starosądecką obwod-
nicą - od przystani w Starym Sączu 
po rondo w Gołkowicach, gdzie na 
ukończeniu jest budowa tzw. obwod-
nicy Podegrodzia. Obie drogi połączą 
się i stworzą pierścień wokół Stare-
go Sącza. Od stycznia 2012 roku tiry 
będą musiały omijać centrum mia-
sta. Będzie zakaz przejazdu dużych 
ciężarówek przez centrum miasta. 
Gdy będzie potrzeba możemy posta-
wić nawet „rogatkowego”, który prze-
strzegania tego zakazu dobrze przy-
pilnuje – dodaje burmistrz Starego 
Sącza, Marian Cycoń. (WW)

Indeks WSB-NLU 

Monika Pustułka, uczennica Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 

Marii Skłodowskiej-Curie w Starym 
Sączu, otrzymała indeks na bezpłat-
ne studia WSB-NLU w Nowym Sączu. 
Wszystko dzięki pracy ambasadorki 
w ramach realizacji projektu „Szkoła 
Partnerska”. Monika nie podjęła jesz-
cze decyzji, co do wyboru kierunku 
dalszej edukacji, pragnie teraz skupić 
się na maturze. Gratulujemy sukcesu! 
(WW)
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Rada MiejsKa w staRYM sĄCzu



POwYżSZY DIAGRAM POPARCIA DLA NAJwAż-
NIEJSZYCH LIDERÓw PO I PIS ILUSTRUJE, żE 
MIESZKAŃCY GMINY STARY SĄCZ w PRZEwA-
żAJĄCEJ MIERZE OBALILI DOść POwSZECHNE 
PRZEKONANIE, żE NA POŁUDNIU POLSKI wSZę-
DZIE wYGRYwA PIS.

PROCENTOwE POPARCIE DLA MARIANA CYCONIA w GMINIE STARY SĄCZ Z ROZRÓżNIENIEM 
NA OBwODOwE KOMISJE wYBORCZE.

Wybory Parlamentarne 2011 za nami. Dla Starosądeczan okazały się one przełomowe. Urzędujący Bur-
mistrz Starego Sącza Marian Cycoń zdobył mandat poselski. Dla wielu mieszkańców Grodu świętej Kingi 
to powód do dumy okraszony jednak lekką nutą rozterki – co dalej? 

Wygrana Burmistrza

FRANCISZEK TUDAJ  

Podsumowanie wyborów do Sejmu i Senatu 2011

Jak zatem z perspektywy lokalnej 
wyglądały tegoroczne wybory? W 
okręgu 14 obejmującym powiat 

gorlicki, limanowski, nowosądec-
ki, nowotarski, tatrzański, oraz mia-
sto Nowy Sącz na Prawo i Sprawie-
dliwość głosowało 51.5% wyborców, 
na Platformę Obywatelską 27.9%. Je-
dynie z tych dwóch komitetów wyło-
niono mandaty. Pozostałe 8 komite-
tów nie uzbierało na tyle dużo głosów, 
aby z naszego regionu wystawić po-
sła na sejm. Oddaje to skalę polaryza-
cji poglądów politycznych wyborców. 
Nie liczą się tu małe partie, ale dwie 
główne, rywalizujące ze sobą, o któ-
rych z resztą najgłośniej w mediach. 
Pan Marian Cycoń uzyskał poparcie 
3,83% wszystkich głosów z okręgu 
14, co ma przełożenie na 10678 wy-
borców. Używając kolarskiego porów-
nania zwycięzcami zostali Arkadiusz 
Mularczyk, który okazał się liderem – 
16.43% poparcia (blisko 46 tys. gło-
sów). Za nim dotarł peleton złożony 
z 9 kandydatów (wśród nich Marian 
Cycon), którzy uzyskali poparcie od 
1,93% do 6%. 

W samej gminie Stary Sącz uprawnio-
nych do głosowania było ponad 17,5 
tys. osób. Frekwencja wyniosła bez 
mała 54% tj. 8928 Starosądeczan 
zdecydowało się zagłosować. Walka 
o glosy wyborców rozegrała się głow-
nie pomiędzy czterema kandydatami. 
Tym razem nazwisko, konkretny czło-
wiek, a nie wirtualno – medialny wi-
zerunek ugrupowania z pewnością był 
głównym motywem postawienia krzy-
żyka na karcie do głosowania. 

Największe poparcie z 15 obwodo-
wych komisji wyborczych urzędujący 
Burmistrz uzyskał w Przysietnicy (po-
nad 45%), w pozostałych komisjach 
poparcie kształtowało się od 20 do 
40%. Uwzględniając dużą liczbę kan-
dydatów na posłów jest to wynik dobry 
i świadczy o dość równomiernym po-

parciu dla Mariana Cyconia w gminie. 
Ciekawostką pozostaje fakt, że naj-
więcej głosów, bo aż 3708 kandydat 
zebrał w Nowym Sączu. Choć to duże 
miasto to głosy mieszczan są cenne, 
gdyż oddane na osobę zarządzającą 
gminą miejsko – wiejską, czterokrot-
nie mniejszą ludnościowo od Nowego 
Sącza. Na drugim miejscu pod wzglę-
dem zebranych głosów dla Mariana 
Cyconia uplasowała się rodzima gmi-
na Stary Sącz – 2905 głosów, na trze-
cim Piwniczna Zdrój – 913 głosów. 
Warto odnotować, że tymi trzema 
miejscowościami w swoim czasie za-
rządzał właśnie Marian Cycoń. I chyba 
to pozostaje dla niego największym 
atutem.                                                 
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Przedszkole zgodnie z planem

Na osiedlu Słoneczne, przy budowie 
integracyjnego przedszkola praca 

wre. Wszystkie zadania realizowane 
są zgodnie z harmonogramem, co po-
zwoli mieć nadzieję na terminowe od-
danie tej jakże oczekiwanej nie tylko 
przez starosądeczan placówki. Budy-
nek przykryto już dachem, niebawem 
zakończy się etap wstawiania drzwi i 
okien. Już we wrześniu 2012 roku oko-
ło 100 dzieci będzie mogło uczęszczać 
do tego nowo wybudowanego obiektu. 
(WW)

Sztandary dla szkoły

Już niebawem, zostaną poświęcone 
sztandary dla Zespołu Szkół w Bar-

cicach.  Projektem sztandarów od stro-
ny plastycznej zajęła się p. Dorota Gur-
ba- nauczyciel plastyki. Merytorycznie 

wsparciem służyła p. Małgorzata Biel 
Malinowska – nauczycielka j. polskiego 
i p. Wanda Kochanowicz- z-ca dyr. Po ak-
ceptacji projektów przystąpiono do wy-
konania. Rewers (orły obu sztandarów) 
wykonały Sióstry Karmelitanki Dzieciąt-
ka Jezus z Barcic -  przełożona domu w 
Barcicach siostra Grażyna Janik, wyszy-
wała siostra Adela, awers wyszywała 
firma Soj-Tex Stanisława Sojki. Siostry 
wyszyły rewers za darmo. Koszt mate-
riału do wyszycia pokrył ks. Proboszcz 
z Barcic Stanisław Dziekan. Rewer sfi-
nansowała Rada Rodziców ze składek 
ogółu rodziców oraz szkoła ze środów z 
festynu co roku organizowanego przez 
szkołę. Na sztandarze Szkoły Podsta-
wowej  w biało-czerwonym kole przed-
stawiony jest zarys budynku szkoły w 
obecnym stanie - Franciszek Świeboc-
ki był budowniczym szkoły od jego cza-

sów zmieniła się diametralne. Budynek 
jest przedstawiony na tle gór- krajobraz 
Barcic i okolic. Natomiast awers sztan-
daru Gimnazjum nawiązuje do symbo-
liki AK (znak Polski walczącej) oraz or-
ganizacji wachlarz - pięć piór zamiast 
skrzydła. Wzięło się to stąd, że Andrzej 
Buchman był żołnierzem 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK i działał w organiza-
cji Wachlarz. (WW)

5 października będący Światowym 
Dniem Nauczyciela stał się w Starym 
Sączu okazją do tego aby Burmistrz 
Starego Sącza Marian Cycoń wyróżnił 
zaproszeniem 60 nauczycieli i pracow-
ników obsługi z pośród  zatrudnionych, 
oraz 165 emerytowanych nauczycieli 
na „Wieczór Baletowy”  do Kina „So-
kół” w Starym Sączu. 

Burmistrz Starego Sącza na wstę-
pie wprowadził zaproszonych  gości 
w chwilę refleksji po czym skierował 
do wszystkich byłych i obecnych pra-
cowników oświaty ciepłe i serdeczne 
życzenia z okazji ich święta. Następ-
nym punktem uroczystości był występ 
baletowy, którego reżyserem, chore-
ografem jest Pani mgr Svietlana Ga-
ida. Występ baletowy przeplatany był 
występem świetnego krakowskiego 
pianisty. Po zakończonych występach 
zwieńczonych gorącymi brawami, Bur-
mistrz Starego Sącza zaprosił wszyst-
kich gości na poczęstunek. Obsłu-
gę gastronomiczną imprezy zapewnili 
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Starym Sączu pod kierow-
nictwem Pani Dyrektor mgr Małgorza-
ty Konstanty.

Natomiast w dniu 6 października 2011 
w gminie Stary Sącz odbyła się II część 
obchodów Święta Dnia Edukacji Naro-
dowej, Burmistrz Starego Sącza Ma-
rian Cycoń  zaprosił dyrektorów szkół 
i wyróżnionych nauczycieli z jednostek 
oświatowych, do Sanatorium Uzdrowi-
skowego „Budowlani” w Szczawnicy. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
również: Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Starym Sączu Kazimierz Gi-
zicki, Przewodniczący Komisji Eduka-
cji, Kultury, Sportu i Turystyki Marian 

Lis, Dyrektor Zespołu Obsługi Finan-
sowo Administracyjnej Szkół w Starym 
Sączu Barbara Porębska, Helena Ma-
jerska Główna Księgowa ZOFAS i Pan 
Krzysztof  Kurzeja. Burmistrz Starego 
Sącza złożył wszystkim pracownikom 
serdeczne życzenia, życząc im pomyśl-
ności i sukcesów w pracy, ponadto 
wręczył wyróżnionym nauczycielom li-
sty gratulacyjne przyznając im równo-
cześnie nagrody pieniężne z Funduszu 
Nagród Burmistrza. Całość imprezy 
uświetnił występ muzyczny uczniów 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym 
Sączu. 

Wśród nagrodzonych znaleźli się: Maj-
ca Stanisław, Nowak Wioletta, Cięciel 
Anna, Załubska Ewa, Ryba Janusz, Ko-
rona Zofia, Skrzypiec Jolanta, Jop Kry-
styna, Smaga Grażyna, Drobiszewska 
Renata, Górski Kazimierz,  Wojnarow-
ski Zdzisław, Dyrek Barbara, Bodziony 
Elżbieta, Kałuzińska Grażyna, Stojek 
Iwona, Janek Robert, Warcholak Wie-
sław, Bulanda Ewelina, Kałuzińska Ma-
ria, Chronowska Agnieszka, Gał Piotr, 
Burchel Renata, Olszowska Alicja, Ma-
tras Anna, Łukasik Iwona, Ustarbow-
ska- Dudka Joanna, Stanisław Dudka, 
Rybska Paulina, Golonka Zofia, Łuka-
sik Aleksander, Krężel Krystyna, Ogo-
rzały Iwona, Rostocka Danuta, Soboń 
Cecylia, Garwol Grzegorz , Kochano-
wicz Wanda, Borucki Mateusz, Kale-
ta-Augustyn Iwona, Kanik Marek, Ja-
nikowski Jarosław, Stefko Małgorzata, 
Baziak Barbara, Kozieńska Krystyna, 
Byrczak Maria, Citak Izabela, Kulig 
Ewa, Skoczeń Urszula, Kruczek Elżbie-
ta, Pelc Janina, Wańczyk Piotr, Zarycz-
ny Maria. Świąteczny dzień zakończył 
uroczysty obiad i okolicznościowe spo-
tkanie w miłej atmosferze. (BP)

Wyróżnienia dla najlepszych
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Nowi na rynku
W Starym Sączu funkcjonuje około 1530 podmio-

tów gospodarki rynkowej, ale nie jest to zamknięty 
krąg. Nowe firmy pojawiają się na rynku, bo w Sta-
rym Sączu dostrzegają swoją szansę na sukces i do-
ceniają potencjał jaki kryje w sobie nasze miasto i 
gmina.

Jedną z takich osób jest agata Biel – trzajna, któ-
ra otworzyła własną firmę ubezpieczeniową. Specjalizuje się w sprzeda-
ży produktów ubezpieczeniowych dla klientów indywidualnych oraz firm. 
Chociaż decyzja nie była łatwa, bo pierwszy okres działalności bywa trud-
ny i trzeba było się liczyć z brakiem finansowej stabilizacji, to jednak silne 
kontrargumenty zdecydowały, że podjęła wyzwanie. Urodzenie dziecka i 
chęć stworzenia sobie stanowiska pracy, wyższe wykształcenie, a przede 
wszystkim poczucie niezależności i satysfakcji z ,,bycia na swoim’’ zade-
cydowały, że wybrała własną firmę. Pracując dla siebie jest bardziej za-
angażowana i zdyscyplinowana, rozwija się zawodowo. Nie martwi się, że 
zabraknie jej klientów, bo wierzy w lokalny patriotyzm mieszkańców, któ-
rzy chętnie korzystają z usług miejscowych przedsiębiorców. Teraz sama 
przekonuje innych, że warto spróbować, by niemożliwe stało się możliwe. 
Warto szukać możliwości wsparcia na otwarcie własnej działalności go-
spodarczej – dodaje. 

My również zachęcamy do dzielenia się swoimi przedsiębiorczymi suk-
cesami na łamach Kuriera Starosądeckiego. Niech to miejsce będzie za-
wsze przeznaczone dla starosądeckich przedsiębiorców. (AW)

W Barcicach otwarta została przy-
stań na Karpackim Szlaku Ro-

werowym, który prowadzi przez Wę-
gry, Słowację i Polskę. Obiekt został 
atrakcyjnie położony (nad brzegiem 
Popradu) i profesjonalnie urządzony, 
z alejkami, ławeczkami, placem za-
baw dla dzieci, zadaszonym grillem, 
zapleczem sanitarnym i miejscem na 
rowery.
W uroczystości otwarcia obiektu brali 
udział: burmistrz Marian Cycoń, Jacek 
Lelek - prezes LGD Brama Beskidu (pi-
lotującej merytorycznie ten projekt), 
Kazimierz Gizicki – przewodniczący 
Rady Miejskiej w Starym Sączu, Grze-
gorz Garwol i Wanda Kochanowicz - 
dyrektorzy zespołu szkół w Barcicach, 
ks. Stanisław Dziekan - proboszcz pa-
rafii w Barcicach, który poświęcił to 
miejsce, sołtysi i mieszkańcy Barcic. 
Grała orkiestra, pod batutą Jana Jam-
rozowicza, odbyło się też tradycyjne 
przecięcie wstęgi.

Przedsięwzięcie „Przystań rowero-
wa na Karpackim Szlaku Rowerowym 
wraz z zapleczem rekreacyjnym w Bar-

cicach Górnych” zostało zrealizowane 
dzięki dotacji unijnej w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
„Leader” 2007-2013. W wyniku prze-
targu ogłoszonego przez Burmistrza 
Starego Sącza roboty budowlane przy 
realizacji obiektu wykonywało Przed-
siębiorstwo Produkcyjno - Handlowe 
BUDMEX z Nowego Sącza za cenę 
określoną na 534.931,53 zł netto. Z 
przystani - zaprojektowanej jak mały 
park rekreacyjny - będą korzystać tu-
ryści (na pewno nie tylko rowerzyści) 
i barciczanie, którzy już teraz chętnie 
przychodzą tam ze swoimi pociecha-
mi. (RK)
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Przystań - nie tylko dla rowerzystów Nadzieja dla aquaparku

Jest coraz większa szansa, że w 
Starym Sączu i w zaprzyjaźnio-

nej Lewoczy powstaną parki wod-
ne. Wspólny projekt obu miast zna-
lazł się na drugim miejscu na liście 
rezerwowej oczekującej na dofinan-
sowanie tej inwestycji z funduszy 
europejskich. 

Niedawno burmistrz Starego Są-
cza otrzymał od Marcelego Niezgo-
dy, podsekretarza stanu w Minister-
stwie Rozwoju Regionalnego pismo z 
zapewnieniem, że tego typu projek-
ty jakie złożył gród św. Kingi i part-
nerska Lewocza będą potraktowane 
przy dzieleniu pieniędzy prioryteto-
wo. Komitet Monitorujący zlecił prze-
prowadzenie analizy efektywności 
możliwych alokacji środków przezna-
czonych do rozdysponowania.

Dofinansowanie przyznane będzie 
w pierwszej kolejności dla tzw. pro-
jektów granicznych oraz zajmujących 
najwyższe miejsca na liście projek-
tów rezerwowych – napisał podse-
kretarz Niezgoda. 

Inwestycja będzie kosztowała około 
dwóch milionów euro dla każdego z 
miast partnerskich. Plan zakłada bu-
dowę rekreacyjno-sportowych akwe-
nów dla potrzeb turystyki, rekreacji i 
szkoleń w zakresie ratownictwa wod-
nego.  Starosądeckie wyrobiska po 
eksploatacji żwiru i stawy nad Po-
pradem, gdzie miałby powstać park 
wodny, stałyby się atrakcjami tury-
stycznymi całej Sądecczyzny. Po-
dobnego obiektu nie ma w pobliżu. 
Obecnie ze starosądeckich stawów 
korzystają jedynie wędkarze. Urząd 
Miasta Starego Sącza ma już gotowy 
projekt inwestycji, komplet pozwoleń 
wodno - prawnych oraz pozwolenia 
budowlane. W przypadku pozytywnej 
decyzji o dofinansowaniu, szybko bę-
dzie można ogłosić przetarg na budo-
wę. (WW)

listopad - grudzień   2011 7

fo
t. 

AR
CH

IW
UM



Rok 2011 był okresem intensywnych prac inwestycyjnych na terenie gminy Stary Sącz. Najważniejszym 
zadaniem była odbudowa dróg gminnych. 

Prace drogowe 2011

PAWEŁ DYBIEC

W gminie Stary Sącz udało się zrealizować 22 inwesty-
cje drogowe na rekordową kwotę 9,8 milionów zło-

tych, z czego aż 5,6 miliona złotych (ponad 57%) udało się 
pozyskanć z funduszy zewnętrznych. W samym mieście 
wykonano 6 zadań na kwotę 7,2 miliona złotych. Były to:  
przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę woje-
wódzką nr 969 z drogą krajową nr 87 obejmująca moderni-
zację dróg gminnych nr 294171K ul. Stanisława Staszica, nr 
294175K ul. Adama Mickiewicza, nr 294176K ul. 22 Stycz-
nia, nr 294184K ul. Magazynowa, nr 294185K ul. Topolowa 
w Starym Sączu. (wartość zadania  brutto: 6.204.046,01 zł 
w tym środki z budżetu państwa 2.994.000,00 zł). W Sta-
rym Sączu odbudowano również drogi gminne: „Witosa do 
Wąchałów” (wartość brutto: 319.476,67 zł w tym środki z 
budżetu państwa 255.581,00 zł), drogę nr 294197K „ul. 
Witosa”(wartość brutto: 275.075,97 zł w tym środki z bu-
dżetu państwa 211.218,00 zł), drogę nr 294221K „Barcice 
- Stary Sącz - Cyganowice” (wartość brutto: 127.915,08 zł w 
tym środki z budżetu państwa 102.332,00 zł), nr 294192K 
ul. Popowicka (wartość brutto: 149.038,49 zł w tym środki 
z budżetu państwa 119.230,00 zł). Odbudowano również 
odcinek rowu melioracyjnego „Lipie” wraz z odbudową prze-
pustu (wartość brutto: 82.322,92 zł w tym środki z budżetu 
państwa 65.858,00  zł). 

W Przysietnicy udało się odbudować drogę nr 294281K 
„Twarożka” z odbudową przepustu (wartość brutto: 
100.366,28 zł w tym środki z budżetu państwa 80.293,00 
zł), drogę gminną "Na Zadki" (wartość brutto: 198.641,54 zł 
w tym środki z budżetu państwa 99.320,00 zł), drogę gmin-
ną „Osiedle Garwoli II" (wartość brutto: 95.755,38 zł w tym 
środki z budżetu państwa 65.894,00 zł, oraz drogę gminą 
nr 294286K „Przysietnica – Na Stawiasy” (wartość brutto: 
260.853,48 zł w tym środki z budżetu państwa 200.000,00 
zł). W Woli Kroguleckiej udało się zrealizować odbudowę 
przepustu w ciągu drogi gminnej 294226K „Barcice – Wola 
Krogulecka –Osiedle Łąki" (wartość brutto: 264.815,68 zł 
w tym środki z budżetu państwa 171.852,00 zł), w Barci-
cach odbudowano drogę gminną "Barcice Górne - Sapie-
niec" (wartość brutto: 155.610,81 zł w tym środki z budże-
tu państwa 155.610,81 zł) oraz  drogę gminną "Wierchy 
- Do Krzyża" (wartość brutto: 144.618,85 zł w tym środki 
z budżetu państwa 85.078,28 zł). W Gaboniu: drogę gmin-
ną nr 294243K „Na Przychód”(wartość brutto: 63.510,99 
zł w tym środki z budżetu państwa 50.808,00 zł), dro-

gę gminną „Na Sopatowiec” (wartość brutto: 131.057,98 
zł w tym środki z budżetu państwa 104.846,00 zł),  dro-
gę nr 294248K "Do Pierzgi Na Opalanej"(wartość brutto: 
83.507,65 zł w tym środki z budżetu państwa 60.000,00 
zł) oraz drogę nr 294241K "Gaboń-Ćwierci-Opalana" (war-
tość brutto: 85.324,61 zł w tym środki z budżetu państwa 
85.324,61 zł). W Gołkowicach Górnych odbudowano drogę 
nr 294246K "Gaboń-Grabie” w Gaboniu (wartość brutto: 
169.378,38 zł w tym środki z budżetu państwa 169.378,38 
zł), a w Moszczenicy Wyżnej drogi gminnej "Do Franczyków" 
(wartość brutto: 55.287,92 zł w tym środki z budżetu pań-
stwa 55.287,92 zł). Zmodernizowano również drogę we-
wnętrzną, dojazdową do gruntów rolnych „Na Gaj k/Olcha-
wy” (wartość brutto: 61.949,57 zł w tym środki z Urzędu 
Marszałkowskiego 25.000,00 zł). W Skrudzinie odbudowa-
no drogę gminną 294287K „Przez Wieś" (Wartość brutto: 
415.828,24 zł w tym środki z budżetu państwa 172.088,00 
zł), a w Mostkach drogę gminną nr 294266K „ Mostki – Żwi-
rownia” (wartość brutto: 384.483,92 zł w tym środki z bu-
dżetu państwa 240.000,00 zł).

Burmistrz Starego Sącza czynił usilne starania w celu od-
budowy mostu na potoku Żeleźnikowskim – most zlokali-
zowany jest na terenie mista Nowego Sącza. Wystąpiono z 
wnioskiem do MSWiA o udzielenie pomocy finansowej mia-
stu Nowy Sącz na odbudowę obiektu. Miasto otrzymało 650 
tys. zł. dotacji na ten cel. Wartość robót po przetargu wynio-
sła 988 tys zł. Termin realizacji zadania do 15.12.2011r. 
Złożono również wniosek do Małopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego na udzielenie dodatkowej pomocy finansowej w 
wysokości 200 tys. zł z przeznaczeniem na dokończenie od-
budowy drogi gminnej „Na Stawiasy” w Przysietnicy. Gmi-
na opracowała również operat wodnoprawny na pobór żwi-
ru z odsypiska na rzece Poprad w ilości 47 tys. m3 z czego 
ok. 1/3 do wydobycia; szacunkowa wartość materiału żwi-
rowego do pozyskania z wykorzystaniem na drogi gminne to 
626 tys. zł. Gmina posiada materiał żwirowy zdeponowany 
na placu targowym w ilości 4,5 tys. m3 szacunkowa wartość 
zdeponowanego materiału  180 tys. zł

Obecnie gmina posiada dokumentacje projektowe goto-
we do wdrożenia dla następujących zadań:
- odbudowa drogi Gaboń Opalana Osiedle w Gaboniu
- odbudowa drogi Na Jachlówkę w Gaboniu
- budowa mostu wraz z drogą na os. Targowisko w 
Przysietnicy.                                                                                

ODBUDOwA DROGI w GABONIU PRZEBICIE DROGI w CYGANOwICACHODBUDOwA DROGI w SKRUDZINIE
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Lp Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji 
(w latach)

łączne 
koszty 

finsowe
2011 2012 2013

środki 
własne 
Gminy

środki 
pozabu-
dżetowe

 źródło 
środków

1 Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi lokalnej Nr 294279k 
Cyganowice-Popowice w km 0+600 - 0 + 900 w m. Popowice

1 892 745 40 590 1 800 000 378 549 1 514 196 MSWiA

2 Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi lokalnej Nr 294279k 
Cyganowice-Popowice w km 1+920 - 2+200 w m. Popowice

2 764 825 36 900 2 694 680 552 965 2 211 860 MSWiA

3 Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi lokalnej "Do Słowi-
ków" w km 0+000 - 0+350 0w m. Moszczenica Niżna

895 480 40 590 820 120 179 096 716 384 MSWiA

4 Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi lokalnej Nr 294226k 
Barcice - Wola Krogulecka oś. Łąki w km 0+300 - 0+500 w m. Bar-
cice

2 402 970 38 130 2 330 070 480 594 1 922 376 MSWiA

5 Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi lokalnej Nr 294162k 
ul. Stroma w km 0+050 - 0+250 w m. Stary Sącz

1 593 730 49 200 1 500 000 318 746 1 274 984 MSWiA

6 Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi lokalnej "Do Żalów" 
w km 0+130 - 0+260 w m. Popowice

654 360 39 360 65 000 550 000 130 872 523 488 MSWiA

7 Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi lokalnej "Do Baziaka 
na Gliniku" w km 0+150 - 0+300 w m. Moszczenica Niżna

533 450 18 450 65 000 450 000 106 690 426 760 MSWiA

8 Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi lokalnej Nr 294163k 
ul. Żwirki i Wigury w km 0+000 - 0+330 oraz ul.Stroma w km 0+250 
- 0+500 w m. Stary Sącz

1 395 620 115 620 80 000 1 200 000 279 124 1 116 496 MSWiA

9 Modernizacja obiektu Przedszkola przy ul. Podegrodzkiej na oś. 
Słonecznym w Starym Sączu

2 920 000 1 240 000 1 600 000 2 520 000 " 
400 000"

PEFRON

10 Udział w Funduszu Spójności 8 960 000 2 274 000 882 000 837 000 8 960 000
11 Budowa Zespołu Rekreacyjnego Parku Wodnego "Stawy" w Sta-

rym Sączu
4 627 000 177 000 2 200 000 2 200 000 972 050 3 654 950 EWt

12 Przebudowa i modernizacja istniejącego budynku filii biblioteki w 
Barcicach, podnosząca standard obiektu

2 321 105 455 835 1 865 270 1 571 105 100 000 
 
500 000 
150 000

UM Woj. 
Małopol. 
Min. Kult.  
PEFRON

13 Kanalizacja sanitarna Barcice Dolne 4 660 000 2 460 000 2 200 000 1 133 873 2 676 331 
849796 

PROW 
WFOŚ

14 Budowa zaplecza dla ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z 
zapleczem w Przysietnicy

467 800 17 800 450 000 170 502 297 298 LGD

15 Budowa zespołu sportowo rekreacyjnego w Moszczenicy Niżnej 400 000 200 000 200 000 75 000 325 000 PROW

16 Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bar-
cicach

280 000 5 043 274 977 150 000 130 000 Urząd Wo-
jewódzki

17 Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w 
Starym Sączu

280 000 5 043 274 977 150 000 130 000 Urząd Wo-
jewódzki

18 Gimnazjum w Starym Sączu - wymiana okien 600 000 600 000 450 000 150 000 MEN

19 Orlik Gołkowice - przebudowa dachu wraz z robotami towarzyszą-
cymi

80 000 80 000 80 000

20 Kanalizacja sanitarna Łazy Biegonickie - Fundusz Spójności 3 500 000 700 000 2 800 000 1 670 912 1 829 088 WFOŚiGW

21 Kanalizacja sanitarna oś. Cyganowice - Fundusz Spójności 1 900 000 400 000 1 500 000 395 349 1 504 651 WFOŚiGW

22 Kanalizacja sanitarna i wodociąg oś. J.Pawła II - Fundusz Spój-
ności

900 000 400 000 500 000 188 686 711 314 WFOŚiGW

23 Termomodernizacja Szkoły Podstawowei Nr 1 w Starym Sącz 320 000 220 000 100 000 126 505 193 495 WFOŚiGW

24 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego  dla miejsco-
wości  Barcice i Przysietnica na terenie gminy Stary Sącz - etap I

4 155 000 155 000 2 000 000 2 000 000 2 831 331 1 323 669 PROW

Ogółem 48 504 085 9 088 561 26 884 106 7 237 000 23 871 949 24 632 136

Kolejne lata inwestycji 
Planowane przez Urząd Miasta Stary Sącz zadania na lata 2012 - 2013 oraz źródła ich finansowania
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Przygotowywana od 2004 roku rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie części gminy Stary Sącz do-
czekała się realizacji. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, Sądeckie Wodociągi, jako beneficjent środków 
Funduszu Spójności w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Mia-
sta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich” przeprowadził w roku 2010 procedury przetargowe 
zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót.  Koszt robót wykonanych przez Sądeckie Wodociągi na terenie 
gminy Stary Sącz wyniesie 61,5 miliona złotych. Dodatkowo, Urząd Miejski prowadzi prace kanalizacyjne w Bar-
cicach Dolnych, współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - cał-
kowita wartość inwestycji wynosi 4.660.000 zł w tym dofinansowanie z PROW 2.676.331 zł.

Postępy i problemy 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności na terenie gminy Stary Sącz

W roku 2011 rozpoczęły się prace 
na terenie Gminy Stary Sącz. Po-

niżej przedstawiamy postęp oraz na-
potykane przez Wykonawcę proble-
my w trakcie realizacji poszczególnych 
zadań:

1. Osiedle Jana Pawła II
Realizacja budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej w os. Jana 
Pawła II została rozpoczęta od reali-
zacji sieci wodociągowej w ul. Polnej 
w kierunku Żwirowni, a potem wzdłuż 
obwodnicy miasta Starego Sącza dro-
gą serwisową do ul. Nadbrzeżnej. Wy-
budowano sieci kanalizacji sanitarnej 
około 15% zaawansowania robót, nato-
miast sieci wodociągowej 60% zaawan-
sowania robót. Dodatkowo dla osiedla 
Jana Pawła II został opracowany pro-
jekt wyjść poza pas drogowy siecią wo-
dociągową i kanalizacji sanitarnej co 
umożliwi łatwiejszy sposób przyłącze-
nia się mieszkańców do nowo wybudo-
wanej sieci. Główne problemy podczas 
budowy to obfite opady deszczu i wy-
soki stan wód gruntowych w okresie 
letnim.

2. Osiedle Cyganowice
Budowę kanalizacji sanitarnej w os. 
Cyganowice  rozpoczęto od ul. Popo-
wickiej w kierunku wsi Barcice Dolne. 
Wykonano około 25% zaawansowania 
robót. Główne problemy podczas bu-
dowy to obfite opady deszczu i wysoki 
stan wód gruntowych w okresie letnim. 
Ponadto zmiany w sposobie zagospo-
darowania działki w stosunku do stanu 
sprzed opracowywania dokumentacji 
projektowej powoduje, iż mieszkańcy 
niejednokrotnie wnoszą o zmianę prze-
biegu trasy. Każda zmiana wymaga 
opracowania projektu zamiennego i 
uzyskania stosownych decyzji.

3. Barcice Górne
Realizacja budowy kanalizacji sanitar-

nej w miejscowości Bar-
cice Górne rozpoczęto od 
punktu wpięcia w kolek-
tor łączący Barcice Gór-
ne z pozostałą częścią 
systemu kanalizacji sa-
nitarnej dla gminy Stary 
Sącz, oraz terenu wzdłuż 
torów kolejowych. Stan 
realizacji zadania oko-
ło 30% zaawansowania 
robót. Główne problemy 
podczas budowy to obfite 
opady deszczu i wysoki 
stan wód gruntowych w 
okresie letnim. Ponadto 
Zmiana Planu Zagospo-
darowania Przestrzenne-
go gminy Stary Sącz, co daje możliwość 
mieszkańcom terenu wzdłuż torów ko-
lejowych możliwość wydzielenia dzia-
łek budowlanych, którzy nie zgadzają 
się na aktualny przebieg kolektora. Z 
związku z powyższym zlecono opraco-
wanie dokumentacji zamiennej.

4.Łazy Biegonickie
Realizacja budowy kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Łazy Biegonickie 
rozpoczęto od punktu wpięcia w istnie-
jący kolektor w drodze Biegonickiej w 
kierunku os. Poręba Mała, jak również 
kolektory biegnące w kierunku Myślca 
i Żeleźnikowej. Stan realizacji zadania 
ok. 30% zaawansowania robót. Głów-
nymi problemami w realizacji budowy 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Łazy Biegonickie oprócz opadów desz-
czu i wysokiego stanu wód gruntowych 
jest duża ilość zmian w zagospodarowa-
niu działek oraz nowe budynki, których 
mieszkańcy wnoszą o doprowadzenie 
sieci do ich posesji. Istotnym proble-
mem okazało się również osuwisko, 
które ujawniło się już po rozstrzygnię-
ciu przetargu. Osuwisko to uniemożliwi-
ło realizację części budowy na terenie 
Łazów Biegonickich i konieczność prze-

projektowania pierwotnej trasy. Pod-
jęto również starania mające na celu 
opracowanie dokumentacji zamiennej 
z uwzględnieniem potrzeb mieszkań-
ców deklarujących chęć przyłączenia 
się do nowo budowanej kanalizacji sa-
nitarnej, ominięcie przeszkód powsta-
łych na trasie kanalizacji sanitarnej, jak 
i zmiana technologii urządzeń towarzy-
szących (przepompownie).

5. Kolektor „B” 
Realizację budowy kolektora kanaliza-
cji sanitarnej rozpoczęto w kilku eta-
pach. Jeden z etapów rozpoczął się od 
terenu żwirowni w drodze serwisowej 
wzdłuż obwodnicy Starego Sącza, ko-
lejny w okolicy ronda w kierunku osie-
dla Cyganowice, kolejny to mikrotune-
ling pod rzeką Poprad. Stan realizacji 
zadania około 20% zaawansowania 
robót. Główne problemy na trasie bu-
dowanego kolektora spowodowane są 
wysokim stanem wód gruntowych - ko-
lektor prowadzony jest na głębokości 
około 5 metrów. Dodatkowym proble-
mem podczas prac prowadzonych pod 
dnem koryta rzeki Poprad są elementy 
metalowe uniemożliwiające prace gło-
wicą skrawalną. Na tym odcinku prowa-
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dzone są badania i opracowywana jest 
dokumentacja techniczna.

6. Kanał spinający
W chwili obecnej, czynione są zabie-
gi zmierzające do uzyskania pozwole-
nia na budowę dla kanału spinającego, 
przejmującego ścieki z dwóch planowa-
nych do likwidacji oczyszczalni ścieków 
w Starym Sączu z odprowadzeniem na 
oczyszczalnię w Nowym Sączu. Stara-
nia te rozpoczęły się w 2005 r. i miały 
na celu opracowanie projektu budow-
lanego oraz uzyskanie zgód na wejście 
w teren od właścicieli poszczególnych 
działek. W maju br. po uprawomocnie-
niu się ostatnich wyroków sądowych i 
pozwoleń wodnoprawnych, gmina Sta-
ry Sącz wystąpiła do Starosty Powiato-
wego o wydanie ww. decyzji. Pomimo 
faktu, że kanał spinający zlokalizowa-
ny został w pasie zarezerwowanym w 
miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego pod drogę gminną, 
spośród 214 osób będących strona-
mi postępowania 11 właścicieli mimo 
wcześniejszej zgody na projektowany 
przebieg kanalizacji zgłosiło protest. W 
wyniku prowadzonych negocjacji cztery 
osoby wycofały swój protest, niemniej 
jednak uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę możliwe będzie dopiero po 
zapewnieniu prawa do dysponowania 
terenem na cele budowlane dla wszyst-
kich działek, przez które przebiega pro-
jektowany kolektor. 

Kanalizacja sanitarna Barcice Dolne
Jako zadanie komplementarne dla pro-
jektu finansowanego z Funduszu Spój-
ności, gmina Stary Sącz rozpoczęła w 
ubiegłym roku realizację sieci kanaliza-
cyjnej w Barcicach Dolnych. 
Realizację budowy rozpoczęto od wpię-
cia do projektowanego kolektora dosy-
łowego w kierunku ul. Cyganowickiej 
oraz wzdłuż Popradu w kierunku Bar-
cic. Wykonano około 70% zaawanso-
wania robót. Główne problemy to wy-
soki stan wód gruntowych (kolektor 
wzdłuż Popradu) oraz liczne zmiany w 
zagospodarowania działek w stosun-
ku do stanu sprzed opracowywania do-
kumentacji projektowej powoduje, iż 
mieszkańcy wnoszą o zmianę przebie-
gu trasy. Ponadto z uwagi na zmianę 
Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego gminy Stary Sącz powoduje iż 
mieszkańcy ci nie zgadzają się na ak-
tualny przebieg kolektora. Z związku z 
powyższym zlecono opracowanie do-
kumentacji zamiennej. Każda zmiana 
wymaga opracowania projektu zamien-
nego i uzyskania stosownych decy-
zji.                                                           

Wydatki inwestycje w roku 2011 

1. Przystań na Karpackim Szlaku Rowerowym wraz z zapleczem rekreacyjnym      706.604 zł 

2. Modernizacja obiektu Przedszkola przy ul. Podegrodzkiej w Starym Sączu       1.240.486 zł 

3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Moszczenicy Niżnej                             437.445 zł

4. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu                              713.229 zł

5. Kanalizacja sanitarna Barcice Dolne                                                                              2.460.000 zł

6. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na Oś. Tysiąclecia w Starym Sączu         331.273 zł

7. Budowa placu zabaw w Moszczenicy Niżnej                                                                    55.558 zł

8. Świetlica wiejska w Myślcu – remont i zakup wyposażenia                                            227.055 zł

9. Wiejski Dom Kultury w Łazach Biegonickich – remont i zakup wyposażenia            454.790 zł

10. Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego w Moszczenicy Niżnej                         358.588 zł

11. Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. przy SP w Gaboniu                        310.580 zł

12. Budowa budynku zaplecza dla boiska sportowego z placem zabaw w Przysietnicy 16.605 zł

13. Wykonanie zastępcze wad i usterek na Orliku w Gołkowicach                                    7.154 zł

14. Przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Filii Biblioteki w Barcicach   455.835 zł

15. Wodociąg magistralny Za Popradem w Barcicach                                                   708.774 zł

        w tym współfinansowanie zadania przez Sądeckie Wodociągi w wysokości        265.000 zł

16. Dokumentacja projektowa stabilizacji osuwisk w miejscowościach:

       Moszczenica Niżna,  Popowice i Barcice Górne                                                       115.620 zł

17. Dokumentacja projektowa stabilizacji osuwisk w miejscowościach 

       Popowice i Stary Sącz  ul. Stroma                                                                                 89.790 zł

18. Dokumentacja geologiczno – inżynierska  stabilizacji osuwisk 

        w miejscowościach  Popowice i Moszczenica Niżna                                                 57.810 zł

19. Dokumentacja geologiczno – inżynierska  stabilizacji osuwiska 

       w Starym Sączu ul. Stroma                                                                                             115.620 zł

20. Dokumentacja  projektowa na „Odprowadzenie wody ze zlewni powyżej 

       toru kolejowego linii Tarnów – Leluchów w miejscowości Barcice Dolne 

       i Stary Sącz – Cyganowice poprzez budowę nowego rowu oraz kanału 

        zamkniętego o długości około 1924 m                                                                          63.837 zł

21. Dokumentacja projektowa odwodnienia terenów zabudowanych w miejscowości 

        Gołkowice Dolne                                                                                                               60.168 zł

22. Kanalizacja sanitarna Łazy Biegonickie (koszty niekwalifikowane w FS – 

        pożyczka WFOŚiGW)                                                                                                                  715.860 zł

23. Kanalizacja sanitarna Cyganowice (koszty niekwalifikowane w FS – 

       pożyczka WFOŚiGW)                                                                                                     399.750 zł

24. Kanalizacja Łazy Biegonickie (koszty niekwalifikowane w FS -

       pożyczka WFOŚiGW)                                                                                                     413.280 zł

25. Kanalizacja sanitarna ul. Jana Pawła II w Starym Sączu (koszty niekwalifikowane w FS 

       pożyczka WFOŚiGW)                                                                                                        219.673 zł

26. Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej ul. Wegierska  w Starym Sączu  

       (kwartał Barcice Dolne, Pasy Leśne, Cyganowice)                                                     40.870 zł

27. Inwestycje drogowe ogółem (szczegóły str. 8)                                                                9.800.000 zł
        

RAZEM:  20.576.254 zł
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PRZYGOTOWANIE GMINY DO REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2012 – 2020 ZE 
SZCZEGÓLNYM  UWZGLĘDNIENIEM IMPLEMENTACJI ŚRODKÓW W OKRESIE KOLEJNEJ PER-
SPEKTYWY FINANSOWEJ UE OBEJMUJĄCE LATA 2014 – 2020
I. Plany zagospodarowania przestrzennego
A. Miejscowości posiadające ważne miejsco-
we plany zagospodarowania przestrzenne-
go: Stary Sącz, Barcice Dolne, Barcice Gór-
ne, Przysietnica, Gaboń, Moszczenica Niżna, 
Moszczenica Wyżna 
B. Miejscowości  dla których plany zagospoda-
rowania przestrzennego są w trakcie opraco-
wywania: Mostki, Gołkowice Dolne
C. Miejscowości dla których należy  opracować 
miejscowe plany zagospodarowania 
 przestrzennego w najbliższych latach: Goł-
kowice Górne, Myślec, Wola Krogulecka, 
Popowice.

II. Przedsięwzięcia przygotowane do 
realizacji 
A. Wykonany projekt techniczny wraz z wyma-
ganym pozwoleniem na budowę:
- Budowa zespołu rekreacyjnego  Park Wodny  
„Stawy” w Starym Sączu 
- Przebudowa i modernizacja istniejącego bu-
dynku filii biblioteki w Barcicach, podnosząca  
standard obiektu
- Budowa zaplecza dla ogólnodostępnego wie-
lofunkcyjnego boiska sportowego  wraz z urzą-
dzeniami budowlanymi  w Przysietnicy 
- Budowa  szkolnego  placu  zabaw  przy Ze-
spole Szkół : Szkoła  Podstawowa i Gimna-
zjum  w Barcicach
- Budowa szkolnego placu zabaw przy szkole 
Podstawowej nr 1 w Starym Sączu
- Orlik Gołkowice - Przebudowa dachu wraz z 
robotami towarzyszącymi
- Kanalizacja sanitarna  ul. Węgierska kwartał : 
Barcice Dolne, Pasy Leśne, Cyganowice 
- Przebudowa dachu na części mieszkalnej bu-
dynku przy Ośrodku Zdrowia w Barcicach
B. Wykonany projekt techniczny bez wymaga-
nego pozwolenia na budowę 
- Oświetlenie drogi  „Zielonej” w Barcicach 
- Oświetlenie  drogi „Na Zadki” w Cyganowicach
- Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu 
wiejskiego  dla miejscowości  Barcice i Przy-
sietnica na terenie gminy Stary Sącz – etap I
C. Wykonany projekt techniczny
- Budowy drogi gminnej Gaboń Opalana Osie-
dle w Gaboniu
- Odbudowy drogi gminnej  „Na Jachlówkę” w 
Gaboniu 
- Budowę mostu wraz z drogą na oś. Targowi-
sko w Przysietnicy 
- Remont parkingu przed budynkiem Ośrodka 
Zdrowia w Starym Sączu
- Urządzenie skweru z fontanną przy ul. Koper-
nika – Daszyńskiego w Starym Sączu

III. Przedsięwzięcia w trakcie przygotowa-
nia do realizacji
A. Wykonywane projekty budowlane z termi-
nem ukończenia w 2011 roku

- Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi 
lokalnej Nr 294279K Cyganowice – 
Popowice w km 0+600 – 0+900 w miejscowo-
ści Popowice 
- Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową dro-
gi lokalnej Nr 294279K Cyganowice – Popo-
wice w km 1+920 – 2+200 w miejscowości 
Popowice 
- Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi 
lokalnej Do Słowików  w km 0+000 – 0+350 w 
miejscowości  Moszczenica Niżna 
- Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową dro-
gi lokalnej Nr 294226K Barcice Górne – Wola 
Krogulecka Oś. Łąki w km 0+300 – 0+500 w 
miejscowości Barcice Górne 
- Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi 
lokalnej Nr 2941629K ul. Stroma  w km 0+050 
– 0+250 w miejscowości Stary Sącz 
- Odprowadzenie  wody  ze  zlewni  powyżej  
toru  kolejowego  linii  Tarnów – Leluchów w  
miejscowości  Barcice Dolne i Stary Sącz – Cy-
ganowice poprzez budowę nowego rowu oraz 
kanału zamkniętego o długości około 1924 m  
- Odwodnienie  terenów  zabudowanych  w m. 
Gołkowice Dolne
- Aktualizacja projektu przebudowy targowiska 
w Starym Sączu z uwzględnieniem dotychczas 
zrealizowanych robót
B. Wykonyane dokumentacje geologiczno – in-
żynierskie z terminem ukończenia w roku 2011 
- Stabilizację osuwiska wraz z odbudową dro-
gi lokalnej Do Żalów w miejscowości Popowice 
- Stabilizację  osuwiska  wraz  z  odbudową  
drogi  lokalnej  Do Baziaka  na Gliniku w miej-
scowości  Moszczenica Niżna
- Stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi 
lokalnej ul. Żwirki i Wigury Nr 294163K w  km 
0+000 – 0+330  oraz Nr 294162K ul. Stroma w 
km 0+050 – 0+500 w miejscowości Stary Sącz  

IV. Przedsięwzięcia z szansami na uzyska-
nie dofinansowania ze środków UE i krajo-
wych, które należy przygotować w latach 
2012 - 2014 
- Projekty budowlane na „Stabilizację osuwiska 
wraz z odbudową drogi lokalnej Do Żalów w 
miejscowości  Popowice 
- Projekty budowlane na „Stabilizację  osuwi-
ska wraz z odbudową drogi  lokalnej Do Ba-
ziaka na Gliniku w miejscowości  Moszczenica 
Niżna – dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane na „Stabilizację  osuwi-
ska wraz z odbudową  drogi lokalnej ul. Żwir-
ki i Wigury Nr 294163K  w  km 0+000 – 0+330  
oraz Nr 294162K ul. Stroma w km 0+050 – 
0+500 w miejscowości  Stary Sącz  
-  Projekt budowlany odbudowy mostu wraz z 
odbudowa drogi do Majdów i Szewczyków w 
Moszczenicy Wyżnej
- Projekt budowlany przebudowy przepustu 
pod drogą krajową Nr 87 w Starym Sączu

- Kanalizacja sanitarna dla aglomeracji Sta-
ry Sącz (ulice Piłsudskiego,  Źródlana, Żwirki 
i  Wigury, Stroma, Papieska, Topolowa, Polna, 
Bandurskiego, 22 Stycznia, Partyzantów, Lip-
ska, Bazielicha)
- Świetlica przy Szkole Podstawowej w 
Popowicach
- Wymiana kotłowni i centralnego ogrzewania 
w filii Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Starym Są-
czu przy ul. K. Wielkiego, remont dachu
- Wymiana kotłowni i centralnego ogrzewa-
nia w Przedszkolu przy ul. Staszica w Starym 
Sączu
- Wymiana stolarki okiennej Gimnazjum w Sta-
rym Sączu
- Opracowanie dokumentacji techniczno – ar-
chitektonicznej dla „Centrów wsi” : Barcice, Ga-
boń, Gołkowice, Moszczenica Niżna i Wyżna 
- Opracowanie dokumentacji na zagospodaro-
wanie Góry Miejskiej w Starym Sączu
- Zespół sportowo – rekreacyjny w Łazach Bie-
gonickich (boisko, plac zabaw, grill)
- Plac zabaw w Mostkach  (na działce starej 
szkoły)
- Parking  przy kościele w Barcicach
- Adaptacja pomieszczeń po aptece w Szkole 
Podstawowej w Gołkowicach na stołówkę
- Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Barcicach  II
- Opracowanie planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości Gołkowice, 
Mostki, Stary Sącz
- Opracowanie koncepcji zagospodarowania 
budynków „Domu na Dołkach” i Rynek  5 w 
Starym Sączu dla potrzeb kultury 
- Plac zabaw i wieża widokowa w Woli 
Kroguleckiej
- Modernizacja Powiatowej i Miejsko – Gminnej 
Biblioteki im. Bazielicha w Starym Sączu
- Wdrożenie działań w celu przygotowania do 
realizacji pełnowymiarowego boiska piłkarskie-
go w Gołkowicach
- Przygotowanie dokumentacji  projektowej ka-
nalizacji  sanitarnej dla części zachodniej Gmi-
ny Stary Sącz w miejscowościach : Mostki,  
Gołkowice Dolne, Górne, Gaboń, Moszczenic-
na Wyżna, Niżna, Skrudzina, Przysietnica  
- Rozpoczęcie prac projektowych zadania in-
westycyjnego pn. „ Małe lotnisko 
komunikacyjne w Nowym Sączu” zapisanego 
w Strategii Województwa Małopolskiego.
- Wdrożenie działań dla realizacji  parkingu i 
głównego przystanku  autobusowego przy ul. 
Pod Ogrodami w Starym Sączu
- Kontynuacja nowej formuły Festiwalu Muzyki 
Dawnej w Starym Sączu
- Przebudowa murów oporowych w Starym 
Sączu oraz regulacja stanu prawnego dróg
- Wdrożenie programu budowy indywidualnych 
oczyszczalni ścieków na terenach o rozproszo-
nej zabudowie
- Regulacja stanu prawnego dróg gminnych.
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Inwestycje koordynowane na lata 
2012 – 2013
1. Oświetlenie wiaduktu i mostu Św. Kingi – dokumentacja techniczna;
2. Regulacja potoku w Mostkach  - zadanie w szacunkowej kwocie 4.100.000 
zł. w oparciu o opracowaną dokumentację realizowane będzie przez Małopol-
ski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie;
3. Budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Poprad w km 8+050 – 8+604 m. 
Barcice, gm. Stary Sącz, pow. nowosądecki, woj. małopolskie – zadanie reali-
zowane będzie przez MZiUW Kraków w ramach programu ochrony przed po-
wodzią w dorzeczu górnej Wisły – szacunkowy koszt 7.500.000 zł;
4. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze Nr 87 od ronda Jana Paw-
ła II w Starym Sączu do przejazdu kolejowego ul. Węgierska łącznie z przebu-
dową przepustu pod drogą krajową – realizacja GDDKiA – szacunkowy koszt 
2.000.000 zł;
5. Regulacja prawego brzegu rzeki Poprad w Popowicach;
6. Przebudowa drogi powiatowej we wsi Myślec; 
7. Renowacja Kapliczki przy Źródełku Św. Kingi w Starym Sączu;
8. Renowacja zabytków ruchomych w Kościele Św. Rocha w Starym Sączu;
9. Remont ławek pod chórem w Kościele pw. Św. Elżbiety w Starym Sączu;
10. Budowa ulicy równoległej do ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu;
11.Przebudowa skrzyżowania ul. Popowickiej z drogą krajową nr 87 w Sta-
rym Sączu. Gmina Stary Sącz zleciła opracowanie dokumentacji projektowej, 
planowany termin zakończenia prac projektowych 20.12.2011r. W przypadku 
pozytywnej akceptacji przez GDDKiA zadanie może zostać uwzględnione i 
przyjęte do realizacji w 2012 r. Koszt dokumentacji projektowej 59 tys. zł. Sza-
cunkowa wartość robót   1.300.000 zł
12. Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 969 (obwodnica) od ronda im 
Jana Pawła do mostu na Dunajcu (bez oświetlenia obiektu). Wartość robót wg. 
kosztorysu inwestorskiego 550.000 zł.
13. Remont mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi woj. Nr 969 w m. Gołkowice 
Dolne. Wartość robót wstępnie wyszacowano na kwotę 3.000.000 zł.
14. Wyznaczenie szlaku dojazdowego do Karpackiego Szlaku Rowerowego 
dla udostępnienia zwiedzania zabytków Starego Sącza – Rynek – klasztor – 
ołtarz papieski z włączeniem do szlaku głównego w okolicy nowo wybudowa-
nej przystani rowerowej w Barcicach. Szacunkowa wartość robót 450.000 zł.
15. Przebudowa drogi powiatowej ul. Węgierska w Starym Sączu wraz z budo-
wą kolektora odwadniającego drogę i tereny przyległe w ramach zabezpiecze-
nia przed powodzią. Zadanie zgłoszone przez gminę Stary Sącz  do realizacji 
przez PZD w Nowym Sączu. Szacunkowa wartość robót 5.000.000 zł.

POZYTYWNA OPINIA RIO

W dniu 7 września 2011 roku Regionalna Izba Obrachun-
kowa w Krakowie wydała pozytywną opinię o przebie-

gu wykonania budżetu gminy Stary Sącz za I półrocze 2011 
roku
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Z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Starym Sączu, Kazimierzem Gizickim rozmawia Wojciech Waliszewski

Najważniejszy jest człowiek

Jakie obowiązki wiążą się z pełnioną 
przez Pana funkcją i jaka jest odpo-
wiedzialność Przewodniczącego?

Do podstawowych obowiązków i za-
dań Przewodniczącego należy organi-
zowanie pracy Rady oraz prowadzenie 
obrad. Przewodniczący Rady ustala po-
rządek obrad, zawiadamia społeczność 
lokalną o terminie i miejscu obrad. Waż-
nym zadaniem jest utrzymywanie wię-
zi z mieszkańcami - są to tzw. godziny 
przyjmowania skarg i wniosków. Prze-
wodniczący Rady pełni również funkcję 
reprezentacyjną – uczestniczy w spo-
tkaniach z mieszkańcami oraz bierze 
udział w uroczystościach odbywających 
się na terenie gminy i poza nią.  

Jak przebiega współpraca z radnymi?
Współpraca z radnymi Rady Miejskiej 

w Starym Sączu układa się dobrze. W 
skład naszej Rady weszły dwa ugrupo-
wania: radni Gminnego Porozumienia 
Wyborczego (14 radnych) oraz Prawa 
i Sprawiedliwości (7 radnych). Muszę 
podkreślić, że jak dotychczas nie zaob-
serwowałem większych antagonizmów 
pomiędzy tymi ugrupowaniami.  

Jakie wyzwania czekają Radę w tej 
kadencji?

Priorytetem jest dokończenie rozpo-
czętej inwestycji wodno-kanalizacyj-
nej związanej z Funduszem Spójności 
i Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Kolejnym ważnym zadaniem jest 
stabilizacja osuwisk zagrażającym in-
frastrukturze drogowej i budynkom 

mieszkalnym. Również sprawą niecier-
piącą zwłoki są odprowadzenia wód 
opadowych z Barcic, Cyganowic, Goł-
kowic oraz zabezpieczenie rzeki Poprad 
i jej dopływów. Trudnym wyzwaniem 
dla Rady jest zorganizowanie nowych 
miejsc pracy dla młodych ludzi. Wyma-
ga to jednak większego zrozumienia 
przez mieszkańców potrzeby wyzna-
czania nowych terenów pod inwestycje. 
Bez takich terenów nie będzie możliwo-
ści przyciągnięcia nowych inwestorów, 
którzy tworzyliby nowe miejsca pracy i 
tym samym zwiększali dochody budże-
tu gminy.     

Co dla Pana jest obecnie najwięk-
szym problemem w gminie?

Takich spraw jest wiele. Jednym z 
nich jest na pewno sprawa ochrony śro-
dowiska na terenach wiejskich. Mam 
na myśli budowę kanalizacji. Co prawda 
przystąpiono do rozwiązania tego pro-
blemu tj. rozpoczęcie budowy kanaliza-
cji sanitarnej Łazów Biegonickich, Bar-
cic Dolnych, Barcic Górnych oraz części 
Starego Sącza, jednak nie rozwiązuje to 
problemu całej gminy. Wszyscy dobrze 
wiemy, że budowa kanalizacji ściekowej 
należy do inwestycji pochłaniających ol-
brzymie nakłady finansowe. Zdaję so-
bie doskonale sprawę, że bez pozyska-
nia środków finansowych z zewnątrz 
budżet gminy nie jest w stanie temu za-
daniu podołać. W związku z wyborem 
Burmistrza Starego Sącza - Mariana Cy-
conia na posła RP rysuje się szansa, że 
będzie on zabiegał o wsparcie finanso-
we na ten cel. Wiemy doskonale, że w 
czasie sprawowania przez niego funkcji 
burmistrza potrafił pozyskać środki fi-
nansowe, które pozwoliły wykonać wie-
le inwestycji na terenie gminy. Następ-
nym ważnym problemem gminy jest 
zabezpieczenie powstałych osuwisk jak 
również rozwiązanie problemu odpro-
wadzenia wód opadowych z terenów, 
które są narażone na zalanie. Wiele do 
życzenia ma także sprawa bezpieczeń-
stwa publicznego.   

Jak widzi Pan gminę Stary Sącz za 10 
lat, patrząc poprzez pryzmat nowych 
inwestycji i ochrony środowiska?

Przyznam, że nie jestem wizjonerem 
ale realistą. Wizji można mieć wiele ale 
bez oparcia ich o realia są one niczym. 
Wygląd gminy za dziesięć lat będzie 
zależał od zaangażowania ich miesz-
kańców w realizację nowych inwesty-
cji służących rozwojowi gospodarcze-
mu gminy. Mam nadzieję, że młodzi 
ludzie, którzy dzisiaj studiują na wielu 
uczelniach nie będą „uciekać” do wiel-
kich aglomeracji miejskich w Polsce ale 
swój potencjał intelektualny i wiedzę 
wykorzystają dla rozwoju gminy. Aby się 
tak stało przede wszystkim w planach 
zagospodarowania przestrzennego na-
leży zarezerwować tereny pod działal-
ność gospodarczą.

Oprócz pełnienia funkcji Przewodni-
czącego, jest Pan także prezesem 
OSP w Przysietnicy. Czy łatwo pogo-
dzić tak różne funkcje? 

Ochotnicza Straż Pożarna w Przysiet-
nicy jak również w innych miejscowo-
ściach gminy chlubi się wieloletnimi tra-
dycjami, które wywodzą się z czasów 
zaboru austrijackiego. Do organizacji tej 
należeli nasi przodkowie. Jest wiele ro-
dzin, gdzie przynależność do OSP prze-
chodziła z ojca na syna. Nie wyobrażam 
sobie aby Ochotnicze Straże Pożarne 
przeżywały okres stagnacji. Należy do-
łożyć wszelkich starań aby tego rodza-
ju organizacje wspierać, tym bardziej że 
pomagają one ludziom podczas różne-
go rodzaju żywiołów zagrażającym ich 
życiu, zdrowiu i mieniu. Kiedy zostałem 
wybrany do Rady Miejskiej pięć lat temu 
postanowiłem sobie, że muszę pomóc 
OSP w Przysietnicy w remoncie Remizy 
strażackiej. Choć kosztowało to wiele 
wyrzeczeń udało mi się zrealizować za-
mierzony cel. Na marginesie należy do-
dać, że obowiązkiem radnego jest utrzy-
mywanie współpracy z organizacjami 
funkcjonującymi na terenie miejscowo-
ści, w której otrzymał mandat.      

Prezentujemy członków Rady Miejskiej w Starym Sączu

 Radny powinien dbać nie tylko o rozwój miej-
scowości, z której został wybrany ale również o 
rozwój całej gminy.
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Jakie były Pana główne zadania, jakie 
postawił Pan przed sobą startując w 
obecnej kadencji na radnego?

Startując w obecnej kadencji na rad-
nego Rady Miejskiej w Starym Sączu 
przyświecał mi jedyny cel: rozwój gmi-
ny. Radny powinien dbać nie tylko o roz-
wój miejscowości, z której został wybra-
ny ale również o rozwój całej gminy. Nie 
ukrywam, że moim głównym celem w 
tej kadencji jest wybudowanie kanali-
zacji ściekowej oraz wodociągu w Przy-
sietnicy. Jednakże zdaję sobie sprawę, 
że realizacja tego celu jest uzależnio-
na od budowy kanalizacji i wodociągu 
w sąsiednich miejscowościach. Nie jest 
bowiem możliwe wybudowanie oczysz-
czalni ścieków oraz ujęcia wody tylko 
dla Przysietnicy. Kiedy zostałem wybra-
ny na przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Starym Sączu dostrzegłem koniecz-
ność i potrzebę realizacji wielu zadań 
należących do kompetencji Gminy a 
służącym zaspokojeniu potrzeb spo-
łecznych jej mieszkańców. Nie ukry-
wam, że miałem to szczęście, że przez 
pięcioletni okres bycia radnym miałem 
szansę współpracować z Panem Ma-
rianem Cyconiem Burmistrzem Starego 
Sącza. Wieloletnie doświadczenie zdo-
byte w tej współpracy pozwoliło mi na 
głębokie poznanie problemów ludzkich 
mieszkańców naszej gminy i umiejętno-
ści ich rozwiązywania. 

Co Pana skłoniło aby zająć się spra-
wami politycznymi i społecznymi?

Gmina jako wspólnota mieszkańców 
danego terenu nie powinna być uza-
leżniona od „polityki”. W gminie nale-
ży mieć przede wszystkim na uwadze 
sprawy ludzkie, a nie polityczne. Polity-
ką niech zajmują się w Warszawie. Tu w 
gminie trzeba widzieć człowieka i jego 
problemy. Uważam, że służba społe-
czeństwu na terenie gminy jako tej ma-
łej ojczyzny przyświecała mi od począt-
ku mojej pracy w roli radnego. 

Proszę powiedzieć kilka słów o sobie.
Mam 42 lata, jestem żonaty, żona Bo-

żena, dwie córki: Klaudia 16 lat, Eweli-
na 14 lat. Z zawodu jestem inżynierem 
elektro-energetyki, absolwentem Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na  
wydziale Elektrotechniki. Zawodowo je-
stem związany z firmą SGL Carbon w No-
wym Sączu. Moim ulubionym hobby jest 
praca na działce rolnej, którą chętnie 
wykonuję w wolnych chwilach. Przywią-
zanie do ziemi pozostało mi po moich 
rodzicach, którzy przez ponad trzydzie-
ści lat prowadzili specjalistyczne gospo-
darstwo rolne w Przysietnicy.                

Ameryka w Myślcu 

Drogę do Ciebie igłą haftuję…

20 września gminę Stary Sącz odwiedziła grupa parafian z Rochester w 
stanie Nowy Jork. Nad rzeką Genesse w Rochester, ks. Adam Ogorzały od 

13 lat prowadzi z wielkim oddaniem parafię. Organizuje także wycieczki do Polski, 
w których większą część stanowią … rodowici Amerykanie! Na tegorocznej trasie 
ich wędrówki po Polsce, od Warszawy, poprzez Częstochowę, Kraków, Wadowice, 
Oświęcim, Poznań, Licheń, Toruń i Gdańsk nie mogło zabraknąć właśnie Myślca 
– rodzinnej miejscowości księdza Adama. Uczestnicy wycieczki zjedli smakowicie 
przyrządzony domowy obiad. Nie kryli przy tym zauroczenia pięknym krajobrazem, 
polską gościnnością a także gospodarnością lokalnych włodarzy.  Polska to niesa-
mowity kraj. Nie spodziewałam się tutaj tak pięknych miast, świetnie ubranych ko-
biet i tylu aktywnych młodych ludzi, którzy w dodatku mówią po angielsku - powie-
działa jedna z turystek i nie był to głos odosobniony. (WW) 

Halina Maria Szuflicka, starosądeczanka, zamieszkała obec-
nie w Nowym Sączu, zawsze czuje się sercem związana z 
prastarym, przepięknym miastem nad Popradem, miejscem 
swego dzieciństwa i młodości. Zafascynowana haftowanymi 
makatkami i serwetami wychodzącymi z rąk swojej matki, od 
trzydziestu lat sama tworzy swoje, jak mówi „dziwne” obrazy, 
łącząc swoją twórczość z zachwytem nad tajemniczym pięk-
nem aniołów.
Początkowo wykonywała serwetki haftem richelieu, które z 
czasem zaczęła wzbogacać kolorowymi motywami zaczerpnię-
tymi z przyrody. Stworzyła własny styl figuralnego haftu arty-
stycznego, wysoko oceniany przez krytyków i publiczność. Sta-

nowi on połączenie umiłowania tradycji z wrażliwością współczesnego człowieka. 
Klimat dzieł podkreślają poetyckie miniatury.

Zapraszamy na wernisaż wystawy prac Haliny Marii Szuflickiej 18 listopada 2011
o godz. 17.00 w Galerii „Pod Piątką”, Rynek 5 (JL)

A to ciekawe...

CKIS zaprasza
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Wyprawa na Węgry
Przełamali barierę językową i spędzili cztery niezapomniane dni w Dunakeszi

16 uczniów i uczennic z Ze-
społu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Starym Sączu 

uczyło się języka angielskiego i po-
znawało węgierską kulturę spędzając 
cztery dni w Dunakeszi położonym w 
malowniczej okolicy na zakolu Dunaju. 

W piątek 7.10. uczniowie ze staro-
sądeckiej szkoły wraz z węgierskimi 
kolegami, którzy gościli ich w swoich 
domach oraz nauczycielami opiekuna-
mi (Rita Ráthné Murányi i Kinga Deák 
Varga z Radnóti Miklós Gimnázium  w 
Dunakeszi oraz Agnieszka Adamek i 
Beata Damasiewicz z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu) 
udali się na wycieczkę do Szenten-
dre, miasteczka artystów pełnego krę-
tych i wąskich uliczek. Odwiedziliśmy 
Muzeum Margit Kóvacs, gdzie zgro-
madzono piękny zbiór ceramiki oraz 
urokliwy rynek z położoną nieopodal 
słynną marcepanową cukiernią Sza-
mos.  Z rynku wąskimi schodkami 
udaliśmy się na wzgórze kościelne z 
XIII wiecznym kościołem skąd rozciąga 
się panorama miasta. Uczniowie mie-
li również czas wolny - w grupach pol-
sko-węgierskich spacerowali wzdłuż 

Dunaju i zwiedzali Szentendre - ćwi-
cząc jednocześnie język angielski. 

Uczniowie z Polski zwiedzili również 
szkołę w Dunakeszi, z którą współpra-
cujemy i zobaczyli fortyfikacje rzym-
skie odkryte w okolicy Dunaju w Duna-
keszi. W muzeum gdzie można oglądać 
odkryte w Dunakeszi fortyfikacje rzym-
skie przewodnikami byli uczniowie z 
Węgier, którzy przygotowali informa-
cje historyczne w języku angielskim. 
Wieczorem wszyscy uczestniczyliśmy 
w festiwalu folklorystycznym w Domu 
Kultury w Dunakeszi. Wspaniała oka-
zja do tego, aby odkryć tajniki miejsco-
wej kultury. 

W sobotę uczniowie uczestniczy-
li w programie przygotowanym przez 
węgierskie rodziny goszczące, a na-
uczyciele wzięli udział w konkursie hi-
storycznym w języku angielskim przy-
gotowanym przez nauczycielkę języka 
angielskiego z  Radnóti Miklós Gim-
názium - panią Kingę Deák Varga . 
Zwiedzając pałac będący kiedyś letnią 
rezydencją cesarza Austrii i króla Wę-
gier Franciszka Józefa i jego żony Sis-
si, nauczyciele z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Starym Sączu musieli 

odpowiadać na pytania dotyczące po-
szczególnych komnat w pałacu.  

A oto wrażenia samych uczniów na 
temat wymiany i soboty, którą spędzili 
w towarzystwie rodzin węgierskich: 

Katarzyna Tokarczyk, kl. IIILO
Sobota była bardzo ciekawym dniem 

spędzonym z węgierskimi rodzinami. 
Wraz z moją nową węgierską rodziną 
wybraliśmy się do Budapesztu. Zwie-
dziliśmy zamek w Budzie, a potem wy-
braliśmy się na zakupy do podziemne-
go centrum handlowego. Wieczór był 
bardzo ekscytujący, byłyśmy w aqu-
aparku. Każdy bardzo dobrze się ba-
wił, a  Węgrzy są bardzo gościnni i mili. 
Oby więcej takich wymian.

Angelika Rogólska, kl. III LO
W sobotę mieliśmy czas wolny. By-

łam razem z węgierską rodziną w Bu-
dapeszcie, zwiedziliśmy zamek w Bu-
dzie. Było to bardzo interesujące 
miejsce. Mogłam zobaczyć i poznać 
historię Węgier. Następnie pojechali-
śmy na zakupy do podziemnego cen-
trum handlowego. Popołudniu rodzina 
zabrała mnie do aquaparku, co było 

BEATA DAMASIEWICZ
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ekscytującym wydarzeniem. Bawiłam 
się tam świetnie. Wieczór był wspania-
ły. Moja koleżanka Adri zabrała mnie 
na kręgle. Spędziłam z nią świetnie 
czas.

Katarzyna Gądek, kl. III LO
W sobotę byłam z moją węgierską 

rodziną oglądać niedźwiedzie, wilki i 
szopy. Następnie spędziliśmy popołu-
dnie w aquaparku, a wieczorem byli-
śmy na kręglach. Bardzo miło spędzi-
łam czas z Aronem i jego rodziną.

Małgorzata Szewczyk, kl. III LO
Dzień z rodziną spędziłam bardzo 

miło. Rano pojechałam do stolicy Wę-
gier- Budapesztu. Zwiedziłam tam naj-
ciekawsze zabytki, po południu po-
jechaliśmy do aquaparku gdzie było 
dużo atrakcji. Wieczorem spotkałam 
się polskimi i węgierskimi uczniami. 
Będę długo wspominać ten pobyt. 

Patrycja Zielińska, kl. IV Technikum 
Ekonomiczne

W sobotę odwiedziłam miasteczko 
zwane Vac. Zwiedziałam zabytki i mu-
zea. Byłam w wielu kościołach o pięk-
nym wnętrzu. Wieczorem rodzina za-
brała mnie na wieczorny spacer po 
Budapeszcie. Było bardzo pięknie, a 
zwłaszcza piękny widok i wspaniała 
nocna panorama tego miasta.

Justyna Olszowska, kl. II TE
Wraz z moją węgierską siostrą - 

Luca byliśmy w Budapeszcie. Zwiedzi-
liśmy zamek, kościół oraz byłyśmy na 
Placu Bohaterów. Wieczorem poszły-
śmy wraz z jej bratem do klubu Liver-
pool. Było bardzo fajnie i dobrze się 
bawiłam. Mam nadzieję, że w przy-
szłym roku też będę mogła pojechać 
na Węgry. Ten pobyt będę bardzo dłu-
go i miło wspominać.

W niedzielę wszyscy udaliśmy się na 
Mszę Świętą w kościele w Dunakeszi 
(tym razem w języku węgierskim), pod-

czas której zostaliśmy oficjalnie powi-
tani przez miejscowego proboszcza. 

Po Mszy Świętej razem z węgierski-
mi uczniami pojechaliśmy do Buda-
pesztu, aby zwiedzić dzielnicę Peszt, 
gdzie zobaczyliśmy Bazylikę św. Stefa-
na oraz spacerowaliśmy wzdłuż Duna-
ju mogąc w oddali podziwiać Wzgórze 
Zamkowe z  Basztą Rybacką. Udali-
śmy się też do Parlamentu, gdzie zo-
staliśmy oprowadzeni przez angloję-
zycznego przewodnika. Zobaczyliśmy 
tam relikwia narodu węgierskiego - ko-
ronę świętego Stefana, a także widzie-
liśmy dawną Izbę Wyższą - obecnie 
salę konferencyjną. Stamtąd dotar-
liśmy na Plac Bohaterów, gdzie prze-
wodnik po Budapeszcie opowiedział w 
języku angielskim historię królów Wę-
gier. Był też czas wolny. Uczniowie z 
Węgier otrzymali mapy Budapesztu i 
w towarzystwie polskich kolegów mu-
sieli oprowadzić ich po mieście. Po po-
wrocie z Budapesztu wszyscy spotkali-
śmy się na uroczystej kolacji w szkole, 
po której odbyła się uroczystość poże-
gnalna. Uczniowie otrzymali pamiątko-
we prezenty - koszulki z logo miasta 
Dunakeszi oraz inne drobne pamiątko-
we gadżety. 

W poniedziałek rano przed odjaz-
dem łatwo było dostrzec to, iż myśl 
przewodnia współpracy międzynaro-
dowej z Radnóti Miklós Gimnázium  
Come Over - Overcome urzeczywist-
niła się. Młodzież z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Starym Sączu 
zaprzyjaźniła się z węgierskimi kolega-
mi i wróciła do Starego Sącza z prze-
świadczeniem, iż warto uczyć się języ-
ków obcych.  

W czerwcu w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Starym Sączu będzie-
my gościć grupę uczniów z Radnóti Mi-
klós Gimnázium , a w przyszłym roku 
jesienią znów pojedziemy do Dunake-
szi.                                                           
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Foto - pasja

Do końca października w Gale-
rii Pod Piątką można było oglą-
dać nietypową wystawę prac 

fotograficznych Bogdana Chrobaka 
zorganizowaną przez Centrum Kultu-
ry i Sztuki im. Ady Sari. Prezentowa-
ne prace były próbą uchwycenia życia 
owadów i innych żyjątek, dla których 
cały świat sprowadza się często do 
jednego kwiatu lub liścia. Wszystkie 
prezentowane zdjęcia zostały „upo-
lowane” podczas wędrówek po Be-
skidzie Sądeckim, a kilka zostało wy-
konanych w Starym Sączu (np. na 
zdjęciu powyżej oprócz autora wysta-
wy widać cząstkę starosądeckich sta-
wów w dużym przybliżeniu). 
W fotografiach Bogdana Chrobaka 
urzeka bogactwo ekosystemu, który 
nas otacza. Nie jest on jednak typo-
wym, profesjonalnym fotografem. Na 
co dzień pracuje fizycznie w firmie Wi-
śniowski. Jak sam podkreśla, to wła-
śnie dzięki tej pracy może realizować 
się twórczo, robiąc zdjęcia. Jego pasja 
w zatrzymaniu się na chwilę i uchwy-
ceniu otaczającego nas świata w skali 
makro sprawie wiele radości, zwłasz-
cza najmłodszym. Bogdan Chrobak 
fotografią zajmuje się od pięciu lat. 
Wiedzę, jak sam mówi, zdobywał na 
forach internetowych dotyczących fo-
tografii oraz fachowych publikacji. Fo-
tograf wykonuje też inne zdjęcia i jest 
członkiem ogólnoświatowego forum 
„deviantART”, gdzie działa jako współ-
pracownik dwóch grup o tematyce 
przyrodniczej. (WW)
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Na „Pierwsze starosądeckie poszukiwanie pierścienia św. Kingi” przyjechały patrole drużyn z całego hufca.

Dnia 1 paź-
d z i e r n i -
ka 2011 

roku na starosądeckim rynku odby-
ła się harcerska impreza pod tytułem 
„Pierwsze starosądeckie poszukiwa-
nie pierścienia św. Kingi” pod honoro-
wym patronatem Burmistrza Miasta 
Mariana Cyronia. Jej przygotowaniem 
zajęła się drużyna 5NDH „Sokoły” dzia-
łająca przy Szkole Podstawowej nr 1 i 
Prywatnym Gimnazjum w Starym Są-
czu. Obejmowała ona sobotni bieg pa-
trolowy, później podsumowany przez 
młodzież różnymi prezentacjami piose-
nek i pląsów. Była to pierwsza harcer-
ska impreza terenowa zorganizowana 
w naszym mieście po przeszło 20 la-
tach. Zabaw i niespodzianek było nie-
mało. W grze uczestniczyło 14 patro-
li od 6 do 10 osób, zrzeszonych, jako 
drużyny ZHP przy Komendzie Hufca 
Nowy Sącz oraz, na nasze zaprosze-
nie, zgłosił się patrol z poza kręgu har-
cerskiego „Gniazdo” ze Starego Sącza. 
Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie 
patrole były znakomicie przygotowane 
zarówno merytorycznie i praktycznie. 
Jako organizatorzy chcieliśmy pokazać 
młodzieży walory przepięknego histo-

rycznie miasta, punkty patrolowe zo-
stały wyznaczone w takich miejscach, 
z którymi były związanie znane posta-
cie Starego Sącza, jak św. Kinga, Ada 
Sari, Jan Czech, Ks. Prof. Józef Tisch-
ner, na których musieli wykazać  się 
wiedzą. Natomiast w miejscu, gdzie 
znajduje się kino Sokół był punkt spor-
towy, jako nawiązanie historyczne do 
Towarzystwa Gimnastycznego, gdzie 
około sto lat temu takie biegi i ćwicze-
nia terenowe były organizowane.

„5 NDH Sokoły” w akcji
Starosądecka drużyna harcerska 

5NDH „Sokoły” nie narzekała na brak 
zajęć podczas przygotowywania bie-
gu. Razem z drużynowym pwd Wiesła-
wem Warcholakiem pilnie pracowali 
nad każdym szczegółem tejże imprezy. 
Nieocenioną, bezinteresowną pomo-
cą finansową i materialną wykazali się 
również zaprzyjaźnione firmy i instytu-
cje Starego Sącza oraz osoby przychyl-
ne ZHP: Firma PHU „MIŚ” – Krzysztof 
Janczura, przygotował niepowtarzalną 
w smaku, rewelacyjną grochówkę woj-
skowo - harcerską z kotła dla wszyst-
kich uczestników imprezy. Piekarnia 
„HOPEK” zafundowała wspaniałe droż-

dżówki, SHP „ROLNIK” pieczywo i droż-
dżówki, przedsiębiorstwo CERAMIK re-
welacyjne upominki dla patroli, BANK 
SPÓDZIELCZY na czele z panem preze-
sem Kulakiem pokrył koszty transpor-
tu autokarowego harcerzy z odległych 
miejscowości od Starego Sącza, sieć 
sklepów CENTRUM - napoje i słodkie 
upominki, firma Janusz Majda - opłatę 
ubezpieczenia uczestników biegu, fir-
ma GEMINI i pan Rolad Batko nagro-
dy i upominki oraz firma EMFON, sklep 
BIUROWEC pan Grzegorz Baran, Kuź-
nia Kowalstwa Artystycznego „Kovoll” 
z Lipia okolicznościowe monety, pani 
Zofia Kucharska z córką Edytą, pani 
Maria Tokarczyk nieocenioną pomocą 
przy pracy na ustawionym na czas gry 
małym obozem harcerskim z kuchnią 
polową na rynku starosądeckim. Nato-
miast pani Lucyna Śledź zorganizowała 
punkt sanitarny. Pan Andrzej Długosz 
oraz Andrzej Nicpoński z Towarzystwa 
Miłośników Starego Sącza spisali się 
nieocenioną pomocą od strony histo-
rycznej i współpracy przy organizacji 
pewnych punktów na trasie biegu. To-
warzystwu również zawdzięczamy wie-
le ciekawych upominków. Pani Urszula 
Rój podarowała wspaniały pierścień, o 

Inwazja harcerzy 
WIESŁAW WARCHOLAK

Pod patronatem Kuriera Starosądeckiego
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który patrole tak zacięcie poszukiwa-
ły, a pan Ryszard Garwol czuwał nad 
oprawą akustyczną  i techniczną. CKIS 
w Starym Sączu, jako współorganiza-
tor udostępniło nam salę kina, a dzień 
wcześniej pani dyrektor Monika Za-
górowska zorganizowała koncert ze-
społu harcerskiego Wołosatki z Kielc. 
Wszystkim darczyńcom i osobom, dzię-
ki którym możliwe było zorganizowanie 
pierwszego poszukiwania pierścienia 
św. Kingi, z całego serca dziękujemy. 
Zobaczyliśmy serdeczny uśmiech na 
ustach dzieci, to dzięki właśnie takim 
firmom i osobom, którym leży na sercu 
ich dobro. Dlatego warto organizować 
i poświęcać prywatny czas, warto być 
harcerzem.

Co stało się z pierścieniem?
Gra terenowa miała na celu rozpo-

wszechnienie wśród sądeckiej mło-
dzieży historii Starego Sącza. Grę 
rozpoczął przemarsz patroli na pły-
tę rynku, który prowadziła Reprezen-
tacyjna Starosądecka Orkiestra wraz 
z tamburmajorkami pod batutą ka-
pelmistrza Stanisława Dąbrowskiego. 
Po porannym apelu na rynku, patrole 
dostały list, w którym to księżna Kin-

ga prosiła ich o pomoc w odnalezieniu 
swojego zagubionego pierścienia. Har-
cerze znaleźli się w różnorodnej mie-
szaninie czasowej, musieli zmierzyć 
się z trudnościami nie tylko historii, ale 
i ćwiczeń ruchowych oraz manualnych. 
Zapewne wielu ze Starosądeczan, bę-
dących w czasie gry na rynku, spotka-
ło się z dziwnym zachowaniem harce-
rzy na płycie rynku, którzy przyglądali 
się ludziom, w celu odnalezienia przy-
piętego do lewego popiersia tajnego 
znaku. Był to jeden z elementów gry, 
w którym to patrole miały odnaleźć 3 
nieznane im osoby. Patrole miały do-
stać od znalezionych osób wskazówki, 
gdzie znajduje się pierścień. Drużyna, 
1 NDH „WŁÓCZYKIJE” z Łomnicy, która 
najsprawniej wykonała zadania, otrzy-
mała odnaleziony pierścień św. Kingi 
do czerwca przyszłego roku, czyli do 
następnej edycji biegu – gratulujemy!

„Lach”, czyli nowa waluta
Zarówno z myślą o grze terenowej, 

jak i o całej imprezie, Ignacy Kurow-
ski wraz z pwd Wiesławem Warcho-
lakiem zaprojektowali banknot oko-
licznościowy, który patrole zdobywały 
na punktach trasy. Owy „Lach” został 

skrupulatnie opa-
trzony pieczęcią samego komendanta 
hufca phm Roberta Kubiczka i mamy 
nadzieję ze na terenach Sądecczyzny 
ten symboliczny banknot będzie har-
cerskim nominałem wdzięczności dla 
przychylnych życiu harcerskiemu i pra-
cy harcerskiej.

Liczymy na więcej
Wbrew pozorom środowisko harce-

rzy w naszym terenie nie jest tak szero-
kie, jakby życzyły sobie władze hufco-
we i przyjaciele organizacji ZHP, którym 
zależy na dobrym wychowaniu mło-
dzieży. Często brakuje środków oraz 
osób, które mogłyby się zająć pomocą, 
czy prowadzeniem drużyn harcerskich. 
Wymaga to bezinteresownego poświę-
cenia czasu, więc wielu zwyczajnie od 
tego ucieka. Mimo tych wszystkich 
przeciwności, są jednak jeszcze ludzie, 
zainteresowani sprawą prawidłowego 
rozwoju młodego człowieka. Mamy na-
dzieję, że harcerskie grono zacznie się 
poszerzać i w czerwcu przyszłego roku, 
w większym gronie, wrócimy do Stare-
go Sącza na „Drugie starosądeckie po-
szukiwanie pierścienia św. Kingi”! 

Czuwaj!..                                             
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125 rocznica urodzin Ady Sari cz. 3

29 czerwca 1896 roku w Wadowicach urodziła się Jadwiga Szayerówna. 
Jej rodzicami byli: Franciszka z Chybińskich i Edward Szayer, doktor praw 
i ceniony adwokat.

Począ-
t e k 
r o k u 

1927 zastał ar-
tystkę w Paryżu, 

gdzie występowała 
w „Cyruliku” pod batu-

tą słynnego dyrygenta Tulio Serafina, 
a następnie w Monte Carlo. Podczas 
tego pobytu na Lazurowym Wybrzeżu 
na jednym ze swych koncertów w Nicei 
spotkała wielkiego polskiego pianistę i 
kompozytora Ignacego Jana Paderew-
skiego, którego oczarowała swym śpie-
wem, a zwłaszcza wykonaniem pieśni 
„Dudarz” jego autorstwa.

Po zakończeniu jednego tourne roz-
poczynała następne; odwiedziła z kon-
certami: Konstantynopol, Ateny, Sofię, 
Zagrzeb, Belgrad, Płowdiw, Bukareszt, 
Wenecję, Turyn i Rzym. W 1928 roku 
dwukrotnie przebywała z występami 
w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 
Podczas koncertu w nowojorskiej Car-
negie Hall spotkała się z inną utytuło-
waną polską śpiewaczką Marceliną 
Sembrich-Kochańską, która przyszła 
by wyrazić swe uznanie dla młodszej 
koleżanki.W ciągu tych pięciu lat zdo-
była uznanie największych dyrygentów 
świata, współpracowała z najsławniej-
szymi wokalistami i instrumentalistami, 
wzbudziła zachwyt krytyków stawiają-
cych ją w pierwszym rzędzie z najwięk-
szymi sopranami koloraturowymi świa-
ta, zyskała uwielbienie publiczności i 
uznanie wśród koronowanych głów. Jej 
sława zyskała światowy rozgłos.

Aż do roku 1936 Ada Sari występuje 
w całej Europie, mieszkając na stałe w 
Mediolanie. W Polsce stara się bywać 
jak najczęściej - jej występy w kraju oce-
niane są w samych superlatywach.

W roku 1936 Ada Sari wróciła na sta-
łe do Polski; śpiewała w Operze War-
szawskiej, odbywała wyprawy arty-
styczne do Czechosłowacji, Niemiec, 
Jugosławii i na Węgry, rozpoczęła pra-
cę pedagogiczną. Okupację spędziła w 
stolicy, by po powstaniu warszawskim i 
pobycie w obozie w Pruszkowie, osiąść 
na kilka lat u brata w Krakowie.

W latach 1945-1947 prowadziła kla-

sę śpiewu w Państwowej Wyższej Szko-
le Muzycznej w Krakowie, ponadto kon-
certowała w kraju i w Czechosłowacji, 
występowała w programach radiowych. 
W 1947 roku przenosi się do Warszawy 
i poświęca się wyłącznie pracy pedago-
gicznej; prowadzi klasę śpiewu solowe-
go w Państwowej Wyższej Szkole Mu-
zycznej, gdzie otrzymuje tytuł profesora.

Przez klasę Ady Sari przeszło ponad 
stu uczniów. Do jej wychowanków nale-
żą m.in.: Zdzisława Donat, Maria Fołtyn, 
Joanna Krysińska, Barbara Nieman, 
Halina Mickiewiczówna, Bogna Sokor-
ska, Janina Stano, Urszula Trawińska-
-Moroz, Bogusław Kaczyński. Swoich 
uczniów otaczała niezwykłą troską i 
opieką, wzbudzając w nich serdeczną 
wdzięczność i uznanie. Była wybitnym 
pedagogiem, a swej pracy przez dwa-
dzieścia lat oddawała się z niezwykłym 
oddaniem i zapałem

W roku 1957 Ada Sari obchodziła ju-
bileusz 50 lat pracy artystycznej, a w 
1959 przeszła na emeryturę, ale nadal 
udzielała lekcji prywatnie, a także na 
zlecenie Akademii Muzycznej. Kolejny 
jubileusz 80 lat życia i 60 lat pracy sce-
nicznej Ady Sari został zorganizowany w 
czerwcu 1966 r. pod patronatem Mini-
stra Kultury i Sztuki w Teatrze Wielkim 
w Warszawie.

Zmarła na atak serca 12 lipca 1968 
roku podczas pobytu w sanatorium w 
Ciechocinku. Pochowana została w Alei 
Zasłużonych na Starych Powązkach w 
Warszawie. W roku 1937 w uznaniu za-
sług w krzewieniu polskiej kultury mu-
zycznej na świecie Ada Sari otrzymała 
Krzyż Oficerski Orderu Polonia Resti-
tuta. W okresie powojennym została 
uhonorowana dalszymi odznaczeniami 
m.in. Orderem Sztandaru Pracy II klasy.

Dzisiaj oprócz ekspozycji w muzeum 
starosądeckim, tablicy pamiątkowej na 
domu, w którym spędziła dzieciństwo 
i młodość, pamięć wybitnej śpiewacz-
ki kultywują sądeccy miłośnicy muzy-
ki. Począwszy od roku 1985 rokrocznie 
zapraszają młodych śpiewaków na Mię-
dzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztu-
ki Wokalnej im.Ady Sari, którego celem 
jest promowanie także polskiej woka-

listyki, która dzięki Maestrze już przed 
laty zyskała światową sławę.

Osiągnięcia Ady Sari były wynikiem 
jej talentu, ale również gigantycznej 
pracy, i wyrzeczeń, związanych szcze-
gólnie z rezygnacją z normalnego ży-
cia rodzinnego - domu, męża, dzieci. 
Śpiewała główne partie w 33 operach, 
w jedenastu językach, odznaczając się 
zawsze nieskazitelną dykcją. W repertu-
arze koncertowym miała około 400 pie-
śni, w których jej koloraturowy sopran 
mógł brzmieć w pełnej krasie. Wystę-
powała w najpoważniejszych teatrach, 
pod batutą wybitnych dyrygentów. Jej 
partnerami byli najgłośniejsi ówcze-
śnie mistrzowie sceny operowej. Pod-
czas koncertów towarzyszyli jej wybit-
ni instrumentaliści. Ada Sari osiągnęła 
szczyty sławy, stawiano ją na równi z 
największymi sopranami koloraturowy-
mi świata.

Dla pamiętającego ją mojego męża, 
była cioteczną babcią, o której w domu 
mówiło się ciocia Ada. Matka moje-
go męża |Aleksandra Czechowa z 
domu Szayer, była jej bratanicą, z któ-
rą ta światowej sławy artystka operowa 
utrzymywała serdeczne kontakty, pi-
sała kartki i listy z podróży, odwiedza-
ła podczas pobytów w Polsce. Moja te-
ściowa wiele z pamiątek po Adzie Sari 
przekazała do starosądeckiego Mu-
zeum w „Domu na Dołkach”. W archi-
wum rodzinnym zachowały się zdjęcia 
z jej występów, a niniejsze opracowa-
nie sporządziłam na podstawie wydaw-
nictwa Państwowej Opery w Warszawie 
zatytułowanego: „Ada Sari - 50 lat pra-
cy artystycznej”, opatrzonego odręczną 
dedykacją Jubilatki: „Dla Olusi Kocha-
nej - Ciocia Ada Sari; Wwa 7/XII 1957”.

W pamięci bliskich pozostała, jako 
serdeczna, pogodna, życzliwa osoba, 
pełna ciepła i troski. Nie było w niej ar-
tystycznej dumy i wyniosłości, a wręcz 
przeciwnie. Jak opowiadała mieszkają-
ca z ciocią w Warszawie na ul.Łowickiej, 
w latach sześćdziesiątych XX wieku, sio-
stra męża Anna, jej dom był otwarty dla 
przyjaciół i uczniów, emanował spoko-
jem, rozbrzmiewał muzyką i śpiewem. 
zebranych.                                                         

JOLANTA CZECH
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W zawodach wzięło udział 18 par 
z Tarnowa, Krakowa, Rożnowa, 

Grybowa, Gorlic, Rytra, Muszyny, Na-
wojowej i Nowego Sącza. Zawody od-
były się na bardzo wysokim poziomie. 
W zawodach grało kilka znakomito-
ści brydżowych. Był jeden arcymistrz 
międzynarodowy, 4 arcymistrzów, 8 
mistrzów międzynarodowych. Wygra-
ła para z Tarnowa Renata Wajdowicz i 
Dariusz Sosin. Drugie miejsce przypa-
dło dla pary z Gorlic: Sławomir Kowal-
ski, Tadeusz Przybycień, a trzecie dla 
pary Jaśkiewicz Ryszard (Rożnów)/
Piotr Markiewicz (Tarnów).

- Tak ciekawych zawodów i rozgry-
wek nie było już dawno w naszym re-
gionie – opowiada organizator turnie-
ju Adam Waśko prezes stowarzyszenia 
Brydża Sportowego ALF Nowy Sącz, 
którego celem jest m.in. promowa-
nie i upowszechnianie brydża wśród 
mieszkańców Nowego Sącza i Sądec-
czyzny. W planach są kolejne turnieje, 
najbliższy w  Nowym Sączu: będą to 
Korespondencyjne Mistrzostwa Pol-
ski. Turnieje lokalne gramy 4 razy w ty-
godniu: wtorki, środy, piątki i w sobo-
ty. Współorganizujemy turniej w Starej 
Lubovni. Bierzemy udział w Drużyno-

wych Mistrzostwach Małopolski oraz  
w rozgrywkach III ligi i Ligi Okręgowej 
– dodaje prezes. Stowarzyszenie or-
ganizuje corocznie około 200 turnie-
jów lokalnych, w których bierze udział 
ponad 4 tysiące osób. Stowarzysze-
nie organizuje zawody brydżowe m.in. 
w Zakopanem, Grybowie, Gorlicach, 
Bieczu, Wieliczce w Starej Lubowni, 
Muszynie, Krynicy, Piwnicznej, Rytrze 
i Starym Sączu. - Brydż, jak dowie-
dli ostatnio naukowcy ma zbawienny 
wpływ na nasze zdrowie! Dlaczego tak 
się dzieje? Jakie są zatem dobrodziej-
stwa wynikające z uprawiania brydża 
sportowego? 

Lista jest dość długa; począwszy od 
zdrowia, poprzez intelekt, a skończyw-
szy na sławie i pieniądzach o czystej 
zabawie nie wspominając. Brydż po-
maga wykształcić niezmiernie ważne 
we współczesnym świecie cechy takie 
jak odporność na stres, waleczność 
czy zdolność podejmowania szybkich 
i trafnych decyzji.  Każdy może spró-
bować swoich sił. Dla początkujących 
prowadzimy zajęcia w klubie Alf w No-
wym Sączu – dodaje Adam Waśko, 
który gra w brydża już od kilkudziesię-
ciu lat.                                                 

Brydż w Starym Sączu
11 września br. w kinie Sokół odbył się Otwarty Turniej Brydża
Sportowego o puchar Burmistrza miasta i gminy Starego Sącza.

WOJCIECH WALISZEWSKI
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10 września 2011 (sobota) na 
obiekcie Orlika w Gołkowicach 

Górnych odbyły się eliminacje gmin-
ne ogólnopolskiego II. Turnieju Orlika o 
Puchar Premiera Donalda Tuska.  Tur-
niej został rozegrany w dwóch katego-
riach wiekowych: rocznik 2000-2001 
oraz 1998-1999. Łącznie w turnieju 
wzięło udział ok. 70 dzieci z Gołkowic, 
Gabonia, Skrudziny, Moszczenicy oraz 
Łomnicy Zdrój (goście). Młodzi miłośni-
cy piłki nożnej rywalizowali pod okiem 
animatorów Jakuba Bobera oraz To-
masza Rusina i opieką pani pielęgniar-
ki. Oprócz sportowej rywalizacji dzieci 
miały okazję uczestniczyć w lekcji fair-
-play, kulturalnego dopingu oraz dobrej 
zabawy. Rozgrywki ustaliły następują-
cą klasyfikacje końcową:

  Chłopcy młodsi:
1.FC Moszczenica

 2.KS Gaboń
 3.FC Gołkowice

 Chłopcy starsi:
 1. KS Łomniczanka
 2. KS Gaboń
 3. FC Gołkowice
 4. FC Moszczenica
Każdy uczestnik, oprócz niezapomnia-
nych wrażeń sportowych, otrzymał 
słodki upominek ufundowany przez 
zarządcę Orlika w Gołkowicach - Cen-
trum Kultury i Sztuki w Starym Sączu. 
Organizator turnieju ogólnopolskie-
go - Ministerstwo Sportu i Turystyki 
ufundowało pamiątkowe koszulki oraz 
dyplomy.

Wyróżnienia dla 
najlepszych
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Klub prowadził swoją działal-
ność do 1948 roku. Działała 
przy nim sekcja piłki nożnej. 

Po 1948 roku klub przemianował się 
na Koło Sportowe "Spójnia". W jego ra-
mach działały dwie sekcje: pierwszą 
z nich była drużyna piłki nożnej, któ-
rą trenował Czesław Michalik. Wybit-
nym piłkarzem tego okresu okazał się 
być Wiktor Zabecki, później przeszedł 
do KS Sandecja Nowy Sącz. Drużynie 
starosądeczan udało się nawet awan-
sować do rozgrywek klasy A. Drugą 
sekcją była drużyna piłki siatkowej 
mężczyzn prowadzona przez Stefana 
Sukiennika. Drużynie udało się osią-
gnąć sukcesy nawet na szczeblu wo-
jewódzkim. Klub Spójnia przetrwał tyl-
ko dwa lata. W 1950 roku z inicjatywy 
Stefana Sukiennika powołano Koło 
Sportowe Kolejarz. Członkami zarzą-
du byli: Franciszek Malik - prezes, 
Stefan Sukiennik - zastępca preze-
sa, Ryszard Buchcie - sekretarz, Ka-
zimierz Koneczny - skarbnik, Wojciech 
Nowak - gospodarz. W ramach nowe-
go koła działało 8 sekcji sportowych : 
piłka nożna - Józef Czerpak, siatków-

ka kobiet i mężczyzn i koszykówka - 
Stefan Sukiennik, tenis stołowy - Ma-
rian Wnęk, szachowa - Adam Chmura, 
narciarska - Franciszek Rams, lekkiej 
atletyki - Zenon Rybołowicz, bokser-
ska - Konstanty Kosal, gimnastyczna 
- Józef Czerpak. 24 marca 1957 roku 
zmieniono nazwę z Koła Sportowe-
go Kolejarz na Kolejowy Klub Sporto-
wy Sokół. W skład zarządu wchodzili 
: Włodzimierz Janusz - prezes, Fran-
ciszek Smoroński - zastępca, Gabriel 
Workiewicz - zastępca, Edward Gan-
carski - zastępca, Stanisław Nogaw-
ka -sekretarz, Mieczysław Bryniarski 
- skarbnik, Mieczysław Zięba - gospo-
darz, Jan Michalik - komisja rewizyjna, 
Czesław Michalik - komisja rewizyjna, 
Wojciech Wnęk - komisja rewizyjna. 
Po 1957 roku działały już tylko cztery 
sekcje sportowe: piłka nożna - Fran-
ciszek Zwoliński, piłka siatkowo-ko-
szykowa - Michał Betlej, tenis stoło-
wy - Marian Wnęk, szachy - Jan Wnęk. 
Obecnie prezesem MKS Sokół jest 
Szymon Stolarski

Obecnie piłkarze starosądeckie-
go Sokoła trenują trzy razy w tygo-

dniu przez dwie godziny. Ćwiczą pod 
okiem Piotra Hejmeja. Mimo, że piłka-
rze nie dostają wynagrodzenia za grę 
wkładają w każde rozegrane spotka-
nie całe swoje serce. Jak mówią jest 
to dla nich hobby, relaks po całym ty-
godniu ciężkiej pracy. Zarówno na bo-
isku jak i poza nim sportowcy świet-
nie się rozumieją i często spotykają 
prywatnie. Sokół to również wielopo-
koleniowa tradycja rodzinna. Dziadek 
Andrzej Gałuszka nauczył grać swoje-
go syna w piłkę, ten z kolei „zaraził” 
swojego syna Szymona  futbolem i tak 
dziś, ci dwaj ostatni grają razem.

Po rundzie wiosennej MKS Sokół 
zajmuje 5 pozycję w lidze okręgowej 
Nowy Sącz. Na swoim koncie klub 
zgromadził 51 punktów. Na 30 roze-
granych spotkań w 15 zwyciężyli, w 6 
zremisowali, a w 9 ponieśli porażkę.

Przy klubie sportowym Sokół odby-
wa się wiele imprez. 13-14 sierpnia o 
Puchar Lata Starego Sącza walczyło 
sześć drużyn, w tym dwie z Nowego 
Sącza, jedna z Chełmca oraz trzy ze 
Starego Sącza.                                         

MKS Sokół wczoraj i dziś
Historia MKS Sokół Stary Sącz sięga już 1945 roku. Wtedy to, zaraz po wojnie, powstało pierwsze Koło Sportowe 
"Biały Orzeł". Założyli je Janusz Gancarski, Franciszek Zwoliński, Marian Oster.

STOJĄ OD LEwEJ: TRENER PIOTR HEJMEJ, SZYMON STOLARSKI, TOMASZ POPIELA, FABIAN TOKARZ, MATEUSZ GÓROwSKI, MICHAŁ TYMCZY-
SZYN, JAROSŁAw SOBONKIEwICZ, ADAM DZIEDZIC. w DOLNYM RZęDZIE OD LEwEJ: GRZEGORZ STAwIARSKI, SŁAwOMIR SZCZEPANIAK, MA-
RIUSZ MIREK, TOMASZ BEDNARCZYK, MATEUSZ PUSTUŁKA, RAFAŁ KALETKA, ŁUKASZ SOBONKIEwICZ, MICHAŁ ŁATKA. 

JOLANTA ZACZYK
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Przebudowa systemów grzewczych 
i termomodernizacja 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu i Szkoły Podstawowej w Moszczenicy Niżnej

Artykuł sponsorowany

W           Starym Sączu oraz Moszczeni-
cy Niżnej trwa realizacja projektu 

„Przebudowa systemów grzewczych i 
termomodernizacja Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Starym Sączy i  Szkoły Podstawo-
wej w Moszczenicy Niżnej”. 

Projekt realizowany jest w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2007-2013 
Działania 7.2 Poprawa jakości powie-
trza i zwiększenie wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii. Umowa w spra-
wie dofinansowania została podpisana 
18 sierpnia 2011 r. Całkowita wartość 
projektu zamknie się kwotą 969 tys. 
zł z czego dofinansowanie ze środków 
MRPO to prawie 734 tys. zł.

W ramach projektu zostały wykonane 
następujące prace:

1. Modernizacja kotłowni w Szkole 
Podstawowej w Moszczenicy Niżnej po-
legająca na wymianie zużytych kotłów 
węglowych na nowoczesne kondensa-
cyjne kotły gazowe. Dodatkowo zamon-
towane zostały kolektory słoneczne 
służące do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. Prace te zostały wykonane w 
roku 2010.

2. Docieplenie ścian zewnętrznych i 
stropu wraz z wymianą stolarki zewnętrz-
nej oraz wymiana instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku Szkoły Podsta-
wowej w Moszczenicy Niżnej. Umowa z 
wykonawcą zadania zawarta została w 
sierpniu br. i zgodnie z jej zapisami pra-
ce potrwają do końca października.

3. Wymiana kotłowni węglowej w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Starym Sączu i 
wykonanie nowoczesnej kotłowni gazo-
wej opartej o kotły kondensacyjne oraz 
wymiana instalacji centralnego ogrze-
wania. Wykonawca zadania rozpoczął 
roboty w sierpniu br. Odbiór prac odbył 
się 19 października 2011 roku.                



Większy zakres usług medycznych
W Starym Sączu dyżuruje ambulans reanimacyjny Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, a kolejnym 
bardzo oczekiwanym przedsięwzięciem w zakresie usług medycznych jest poradnia kardiologiczna lek. 
med. Anny Kwak-Deja.

O uruchomieniu w Starym Są-
czu podstacji z zespołem karet-

ki „S” - SPZOZ - Sądeckie Pogotowie 
Ratunkowe w Nowym Sączu zdecy-
dował wojewoda Stanisław Kracik, 
uwzględniając informacje o realiach 
komunikacyjnych w naszym terenie i 
sugestie burmistrza Mariana Cyconia. 
„Zakorkowana” w godzinach szczytu 
ul. Węgierska w Nowym Sączu bar-
dzo niebezpiecznie ograniczała sku-
teczną pomoc medyczną w nagłych 
przypadkach. Tym bardziej, że pod-
stacje w Łącku i Piwnicznej dyspo-
nowały karetkami „P”, których załogi 
składają się, z ratowników lub pielę-
gniarki (bez lekarza). Specjalistyczna 
karetka „S” to dawna „erka”, z mini-
mum trzyosobową obsadą (lekarzem, 
pielęgniarką lub ratownikiem me-
dycznym). W przypadku, gdy żaden 
z członków zespołu nie ma uprawnień 
do prowadzenia pojazdów uprzywi-
lejowanych, czwartą osobą w zespo-
le może być kierowca. Dobowy koszt 
utrzymania karetki wynosi ponad 3,8 

tys. By dyżurowała stale, mu-
szą być zatrudnione 4 zespoły 
(16 osób, w tym czwórka leka-
rzy). Pieniądze na ambulans 
zapewnia wojewoda.

Poradnia kardiologiczna 
wychodzi naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców, którzy 
na Sądecczyźnie, jak dotąd 
najdłużej muszą oczekiwać na 
wizytę u okulisty i kardiolo-
ga. Poradnia została urucho-
miona w wyremontowanej i 
nowocześnie zaadaptowanej 
suterenie przychodni przy ul. 
Królowej Jadwigi 20. „Specjalistycz-
na Poradnia Kardiologiczno-Interni-
styczna NZOZ KARDIMED - Anna 
Kwak-Deja” ma kontrakt z NFOZ na 
świadczenia w zakresie kardiologii i 
diabetologii, można więc wykonać 
tam m.in. bardzo przydatne w diagno-
zie chorób serca wysiłkowe badania 
elektrokardiograficzne, „holtera” czy 
„echo serca”. (RK)


