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   Słowem naczelnegoW numerze:

Niedawno w naszym regionie 
pojawiła się komisja, która 
po raz kolejny z wielkim prze-

rażeniem ogłosiła wyniki swoich badań: 
powietrze nad Sądecczyzną w okre-
sie zimowym kilkakrotnie przekracza 
dopuszczalne normy. Dla nas to żad-
na nowość, bo sprawa jest dobrze wy-
czuwalna nosem – wystarczy spacer 
o zmierzchu starosądeckimi uliczkami. 
Mniej wrażliwym polecam seans w kinie 
Sokół, gdzie przy odrobinie szczęścia 
można doświadczyć alarmu przeciw-
pożarowego. Wtedy bez dodatkowych 
opłat mamy dreszczyk emocji, a nie-
zawodny operator kinowy musi dwoić 
się i troić uspokajając widownię, że nie 
ma się co obawiać, bo właśnie z rejonu 
poczty ktoś wypuszcza „dymy”, czyli naj-
prawdopodobniej trujący tlenek węgla, 
tlenek azotu, dwutlenek siarki, chloro-
wodór lub cyjanowodór, które pokrętny-
mi szparami docierają wprost do kino-
wych czujników przeciwpożarowych. 

O szkodliwości palenia wszystkiego 
co nie jest węglem lub gazem nie trzeba 
chyba nikogo przekonywać, zwłaszcza 
że zagorzali „zadymiarze” i „śmieciolo-

dzy” wiedzą lepiej. Mniejsza więc o całą 
tablicę Mendelejewa, obszerną gałąź 
badawczą zwaną toksykologią czy też o 
dioksyny, które ze względu na swoją ak-
tywność biologiczną uważane są za naj-
groźniejsze trucizny, tysiące razy bar-
dziej toksyczne od popularnego cyjanku 
potasu, które  kumulując się w organi-
zmie mogą wywoływać z czasem raka 
wątroby, krwi i skóry, uszkodzić płód, 
działać mutagennie, zniszczyć system 
hormonalny i odpornościowy, czy spo-
wodować bezpłodność. Mniejsza o to, 
że wszystkie te związki pozostają w są-
siedztwie komina, z którego się wydo-
stały, wdychane są przez okolicznych 
mieszkańców, wnikają do gleby i wód. 
Mniejsza też o 28 tysięcy Polaków, któ-
rzy co roku umierają na choroby wy-
wołane złym stanem powietrza, bo za-
zwyczaj są to osoby, których nie znamy. 
Pozostaje więc odwołać się do spraw 
bliskich każdemu: Miejcie chociaż ser-
ce dla naszego operatora kinowego!

Wojciech Waliszewski
red. naczelny Kuriera Starosądeckiego

Miejcie serce!
Rada Miejska w Starym Sączu
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Liczba, która cieszy

9.498,52 zł 
Taką kwotę zebrało Towarzystwo 

Miłośników Starego Sącza w ramach 
kwesty przeprowadzonej 1 listopa-
da 2011 roku na starosądeckich 
cmentarzach.

Trzynasta sesja Rady Miejskiej Sta-
rego Sącza została zwołana w try-

bie nadzwyczajnym 24 października 
br. Zasadniczym punktem porządku 
obrad było podjęcie uchwały o wyga-
śnięcia mandatu burmistrza Mariana 
Cyconia. Zgodnie z prawem nie moż-
na łączyć mandatu parlamentarzysty 
z funkcją burmistrza. Rada przyjęła 
uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie 
mandatu prawie jednomyślnie (dwóch 
radnych wstrzymało się od głosu, je-
den był nieobecny). Na sesję przybyło 
mnóstwo ludzi, byli wśród nich przed-
stawiciele najważniejszych organiza-
cji i instytucji. Przed zasadniczą pro-
cedurą odbył krótki recital Oli Maurer 
z „Piwnicy pod Baranami”, którego ad-
resatem był wieloletni Gospodarz Gro-
du św. Kingi. 

W prezentacji multimedialnej przy-
gotowanej przez radę została przed-
stawiona cała droga zawodowa Ma-
riana Cyconia oraz dokonania na 
stanowisku burmistrza Starego Są-
cza. Następnie głos zabrał sam Bur-
mistrz, mówiąc m.in. o tym, że decy-
zja o kandydowaniu do sejmu nie była 
dla niego łatwa, że dylematy były też w 
rodzinie, ale zapewnił, że nie zostawia 
Starego Sącza, a gmina jest w dobrej 
kondycji i są przygotowane koncepcje 

na następne lata. Grała kapela zespo-
łu „Starosądeczanie”, a cała sala śpie-
wała „Góralu, czy ci nie żal” i „Sto lat”.

 Kolejna 14. sesja odbyła 14 listo-
pada br. Obecni byli m.in.: poseł na 

Sejm RP Marian Cycoń, senator RP 
Stanisław Kogut oraz Stanisław Woj-
narowski, w przeszłości pierwszy no-
wosądecki ogrodnik miejski (pracują-
cy niegdyś również dla Starego Sącza), 
który został uhonorowany złotą odzna-
ką „Zasłużony dla miasta i gminy Sta-
ry Sącz”. 

W trakcie obrad XIV plenarnego 
posiedzenia radni podjęli uchwały: 
o wydzierżawieniu kilku części nie-
ruchomości lub całych nieruchomo-
ści gruntowych położonych w Łazach 
Biegonickich, w Myślcu, w Moszczeni-
cy Niżnej i w Starym Sączu; o wyraże-
niu zgody na wniesienie wkładu nie-
pieniężnego (aportu w postaci części 
własnej infrastruktury wodociągowej) 
do Spółki z o.o. „Sądeckie Wodociągi” 
w Nowym Sączu. Została też podjęta 
uchwała w sprawie rozpatrzenia skar-
gi na działalność Burmistrza Starego 
Sącza. Dodatkowym elementem sesji 
była objazdowa wizja inwestycji pro-
wadzonych na terenie gminy. 

 Następna 15. sesja odbyła się 5 
grudnia br. Uczestniczyli w niej rad-

ni powiatowi Marian Kuczaj i Edward 
Ciągło oraz poseł Marian Cycoń. 

Radni podjęli jednogłośnie uchwałę 
o wygaśnięciu mandatu Jacka Lelka, 
który 18 listopada został wyznaczony 
przez premiera Donalda Tuska do peł-
nienia obowiązków Burmistrza Stare-
go Sącza. Uzasadnienie do uchwały, 
jakkolwiek zapisane w projekcie tego 
dokumentu, wygłosił osobiście sam 
zainteresowany, mówiąc m.in., że od 
2003 roku aktywnie uczestniczy w 
pracach na rzecz lokalnej społeczno-
ści, najpierw na stanowisku zastęp-
cy burmistrza, a później we władzach 
organizacji pozarządowych – Funda-
cji Rozwoju Ziem Górskich i Lokalnej 
Grupie Działania Brama Beskidu, po-
dejmujących wiele pożytecznych i sku-
tecznych inicjatyw lokalnych. 

 W trakcie sesji radni uchwalili m.in. 
„Program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wy-
mienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, na rok 2012”, a także 
uchwały określające stawki podatku 
od nieruchomości i od środków trans-
portowych, które według referującej 
to zagadnienie i projekt uchwały Elż-
biety Migacz, kier. Referatu Podatków 
i Opłat, zaplanowano podwyższyć o 
stopień inflacji 4,2%.  Dyskutowano o 
wnioskach komisji i o sprawach bieżą-
cych, m.in. o trudnych warunkach by-
towych Szkoły Podstawowej w Starym 
Sączu i lokum dla Starosądeckiej Mię-
dzyszkolnej Orkiestry Dętej. 

 Prezentację z działalności bur-
mistrza omawiał pełniący tę funk-
cję Jacek Lelek. Swoje sprawozdanie 
przedstawił także przewodniczący Ka-
zimierz Gizicki. Sołtysi i przewodniczą-
cy komitetów osiedlowych, tym razem 
nie składali żadnych interpelacji, ale 
trzeba zwrócić uwagę, że sesje po-
przedziło kilka zebrań wiejskich, któ-
re są szeroko otwartym forum do dys-
kusji. (RK)
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Jacka Lelka - pełniącego funkcję 
Burmistrza Starego Sącza.

18 listopada premier wyznaczył 
Pana do pełnienia funkcji Burmi-
strza Starego Sącza. Na czym pole-
ga ta praca? 
W zasadzie zakres moich obowiązków 
i uprawnień jest taki sam, jak burmi-
strza wybranego w powszechnych 
wyborach. Jednak w moim przeko-
naniu nawet akt powołania podpisa-
ny przez Prezesa Rady Ministrów nie 
daje tak silnego mandatu do decydo-
wania o sprawach miasta i gminy, jak 
ten udzielony przez wyborców. Dlatego 
w tym okresie zajmuję się najpilniej-
szymi sprawami naszego samorządu, 
decyzje strategiczne pozostawiając 
na później. Najważniejsze jest, aby w 
tym okresie przejściowym mieszkańcy 
gminy nie odczuli spowolnienia czy też 
zablokowania możliwości załatwiania 
ich spraw urzędowych. I mam nadzie-
ję, że to się udaje. Jednym z ważniej-
szych zadań jest także przygotowanie 
przedterminowych wyborów Burmi-
strza Starego Sącza, które odbędą się 
już 22 stycznia 2012 roku. 

Łatwo jest być burmistrzem po tak 
nietuzinkowym poprzedniku jak Ma-
rian Cycoń?
Odpowiadając wprost na Pana pytanie 
- powiem przewrotnie: wydaje mi się, 
że łatwo (śmiech). Minimalne zadłuże-

nie, zaledwie 2,2% przewidywanych 
dochodów, sytuacja finansowa, któ-
rej sąsiedzi mogą nam pozazdrościć. 
Większość dróg i budynków gminnych 
wyremontowanych, prowadzona z wiel-
kim rozmachem i ogromnym zastrzy-
kiem finansowym z Unii Europejskiej 
inwestycja budowy kanalizacji sani-
tarnej Gminy. Muszę przyznać, że bur-
mistrz Cycoń zostawił Gminę w bardzo 
dobrym stanie. Ale żeby nie było tak 
całkiem kolorowo - na szczęście pozo-
stawił też coś do zrobienia przyszłemu 
Burmistrzowi. Tylko budżet na 2012 
rok przewiduje ponad 26 mln wydat-
ków inwestycyjnych! Wracając do Pana 
pytania – jeśli przyszły burmistrz bę-
dzie chciał utrzymać ten sam rozmach 
inwestycyjny - tak łatwo już nie będzie. 

Jakie Pana zdaniem najważniej-
sze wyzwania czekają nowego 
Burmistrza?
Najważniejsze są nowe miejsca pra-
cy, szczególnie dla ludzi młodych. A 
drogą do tego celu jest wspieranie 
rozwoju przedsiębiorczości. Koniecz-
na jest dalsza budowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej i to koniecznie w oparciu 
o środki unijne – bez nich popadliby-
śmy w długi, które spłacały by nasze 
dzieci. Ale myślę, że przy efektywnym 
pozyskiwaniu pieniędzy ze źródeł po-
zabudżetowych - wystarczy nam także 
na place zabaw w każdym sołectwie, 
zagospodarowanie rekreacyjne sta-
wów czy budowę dróg do tych miesz-
kańców, którzy ich jeszcze się nie do-
czekali.                                                           

W zwiazku z zaprzysiężeniem Mariana Cyconia na posła VII kadencji, premier Donald Tusk wyznaczył 
Jacka Lelka do pełnienia funkcji Burmistrza Starego Sącza. 

Urząd bez Mariana Cyconia

Wojciech WaliszeWski 

Zmiany na stanowisku Burmistrza Starego Sącza

Nominowany na zastępcę Bur-
mistrza Jacek Lelek będzie 
pełnić te obowiązki do cza-
su zaprzysiężenia nowego 

burmistrza Starego Sącza. Dokument 
upoważniający go do pełnienia funkcji 
odebrał z rąk Artura Słowika, zastępcy 
dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego 
i Kontroli Małopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, w poniedziałek 21 listopa-
da 2011, w Urzędzie Miejskim w Sta-
rym Sączu. 

Dotychczasowy burmistrz Starego Są-
cza Marian Cycoń został posłem i nie 
mógł jednocześnie sprawować obu 
funkcji. W związku z tym Stanisław Kra-
cik, wojewoda małopolski zwrócił się z 
wnioskiem do premiera Donalda Tuska 
o wyznaczenie w Starym Sączu osoby, 
która przejmie wykonywanie zadań i 
kompetencji Burmistrza. Premier zde-
cydował, że będzie to Jacek Lelek, rad-
ny miejski, były wiceburmistrz Starego 
Sącza. Jacek Lelek będzie pełnić obo-
wiązki burmistrza do czasu zaprzysię-
żenia nowego gospodarza gminy, które-
go wybiorą mieszkańcy Starego Sącza. 
Wojewoda zwrócił się do premiera o 
przeprowadzenie przedterminowych 
wyborów. Datę wyborów określił pre-
mier na dzień 22 stycznia 2012 r. 

Jacek Lelek jest matematykiem, by-
łym nauczycielem w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Marii Skłodowskiej 
- Curie w Starym Sączu, później pra-
cował w branży innowacyjnych techno-
logii informatycznych, w latach 2003-
2007 był zastępcą burmistrza Starego 
Sącza, do dnia powierzenia mu obo-
wiązków Burmistrza Starego Sącza 
pracował w zespole Regionalnego 
Ośrodka Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w Nowym Sączu, był preze-
sem zarządu stowarzyszenia "Lokal-
na Grupa Działania Brama Beskidu", 
prezesem Fundacji Rozwoju Ziem Gór-
skich, radnym - przewodniczącym ko-
misji Budżetu i Rozwoju Gospodarcze-
go Rady Miejskiej Starego Sącza.         

Decyzję PReMeRIA jAceK LeLeK ODeBRAŁ z RĄK zAstęPcy DyReKtORA WyDzIAŁu NADzO-
Ru PRAWNegO I KONtROLI MAŁOPOLsKIegO uRzęDu WOjeWóDzKIegO ARtuRA sŁOWIKA
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Inwestycje przeciwpowodziowe 

Ponad 1,3 mln złotych kosztowała budowa opaski kamiennej na lewym brze-
gu Popradu, tuż przed nowym mostem kolejowym. Pieniądze pochodzą z 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oddział Górnej Zlewni Dunajca, któ-
ry otrzymał dofinansowanie na usuwanie szkód popowodziowych na brzegach 
Dunajca i Popradu. Kamienny wał ma ponad 800 metrów i ma chronić odbudo-
wany most kolejowy. Podobna opaska, ale o połowę krótsza została też niedaw-
no zbudowana na drodze do przysiółka Dominików w Barcicach Górnych (koszt 
ponad 400 tys. zł. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji). Także 
w Myślcu powstaje podobne zabezpieczenie na nowo most na potoku Żeleźni-
czanka. To wspólna inwestycja Nowego i Starego Sącza, gdyż znajduje się na 
granicy obu miast. To jednak nie koniec inwestycji przeciwpowodziowych w gmi-
nie Stary Sącz. RZGW wystąpiło już o kolejne pieniądze do MSWiA na regulację 
brzegów Popradu w miejscowości Popowice, gdzie woda zagraża przeprawie. 
W najbliższych planach jest także budowa umocnienia chroniącego przyczółek 
mostu świętej Kingi na Dunajcu w Starym Sączu. (WW)

Gminne oszczędności

Przygotowany niedawno przez ty-
godnik samorządowy „Wspólno-

ta” ranking ukazał zestawienie wy-
datków na administrację miast i gmin 
wiejskich. W kategorii mniejszych 

miast bezkonkurencyjny pod wzglę-
dem oszczędności okazał się Sta-
ry Sącz. Utrzymanie administracji 
kosztuje każdego starosądeczanina 
148,71 zł rocznie. Dla porównania w 
Krynicy jest to 383,40 zł na jednego 
kryniczanina.
Autorzy rankingu wskazują, że koszty 
funkcjonowania administracji są uza-
leżnione od wielkości jednostki samo-
rządowej. Oznacza to, że najtrudniej 
oszczędzać na administracji małym 
jednostkom. Jak pokazały lata 2008-
2010 najwięcej w administracji samo-
rządowej wydano na wynagrodzenia, 
ekspertyzy, zakup usług i wyposaże-
nie. Wynika to z faktu przekazywania 
samorządom kolejnych zadań publicz-
nych i koniecznością zapewnienia ich 
należytej obsługi przez urzędników. W 
przypadku samorządu regionalnego 
związane jest to z wdrażaniem regio-
nalnych programów finansowanych z 
pieniędzy europejskich. (WW)

Nowe biuro posła 

Poseł Marian Cycoń niebawem 
otworzy swoje biuro poselskie, 

które będzie się mieścić na ul. Jagiel-
lońskiej 14, nad restauracją Impe-
rial. Miejsce będzie łatwo dostępne 
dla każdego Sądeczanina. Tym sa-
mym wybrany z list Platformy Marian 
Cycoń nie dołączy do biura pozosta-
łych posłów czy euro parlamentarzy-
stów PO, które znajduje się w nowo-
sądeckim rynku. Posła będzie można 
spotkać w czasie cotygodniowych dy-
żurów. W planach jest także dyżur 
przez Internet. Najprawdopodobniej 
poseł otworzy także filię biura w Sta-
rym Sączu. Wśród potencjalnych lo-
kalów wymienia się ul. Krakowską, 
blisko ul. Powstańców Chochołow-
skich, niedaleko budynku Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Na prowadzenie 
biur każdy parlamentarzysta otrzy-
muje miesięcznie z Kancelarii Sejmu 
11.650 zł. (WW)

WOŚP w Starym Sączu

W ramach najbliższego XX Fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy, po raz pierwszy powsta-
nie sztab  Orkiestry w Starym Sączu. 
Planujemy koncerty (m.in. Kapeli Gó-
ralskiej CIUPAGA), licytacje i wiele róż-
nych atrakcji. Wszystko na terenie sali 
widowiskowej kina SOKÓŁ. Oprócz 
tego w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Starym Sączu odbędzie się do-
datkowa impreza. Uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych pod opieką 
Małgorzaty Konstanty zaczną grać już 
5 stycznia 2012 roku, a więc trzy dni 
przed finałem. Na terenie szkoły zorga

nizowane zostaną koncerty różnych ze-
społów, występy grup tanecznych oraz 
loteria fantowa. Nad całością imprezy 
czuwać będą Anna Pasiut oraz Angeli-
ka Duda. (WW)

Redakcja w Rynku

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom naszych Czytelników, od po-

łowy grudnia przenieśliśmy redakcję 
Kuriera do Galerii pod Piątką, Rynek 
5. Tam też będzie można otrzymać naj-
nowsze wydanie Kuriera Starosądec-
kiego Cotygodniowy dyżur redakcyjny 
będzie pełniony w każdy piątek w godz. 
12-16. Zapraszamy wszystkich, którzy 
chcieliby uczestniczyć w tworzeniu na-
szego lokalnego pisma, a także tych 
wszystkich, którzy mogą podzielić się 
własnymi sugestiami i ciekawymi infor-
macjami. (WW)

Notowane poziomy

Od grudnia 2011 dostępny jest 
rozbudowany serwis o jakości 

powietrza w Małopolsce prowadzo-
ny przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Małopolskiego. W jednym 
miejscu, na stronie internetowej 
www.malopolska.pl  można znaleźć 
aktualny poziom zanieczyszczeń no-
towany na 11 automatycznych sta-
cjach pomiarowych Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska 
(w tym w Nowym Sączu), a także 
sprawdzić przewidywane na najbliż-
sze dni zmiany wielkości zanieczysz-
czenia powietrza. (WW)
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Po mszy odbyła się uroczystość 
patriotyczna na cmentarzu ko-
munalnym, a później wykracza-

jące poza gminę obchody tego świę-
ta w Gołkowicach, organizowane 
przez NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”. 

W starosądeckich - gminnych obcho-
dach 93. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości uczestniczyli: 
kombatanci, przedstawiciele regional-
nych władz "Solidarności", duchowni, 
parlamentarzyści, reprezentanci gmin-
nych i powiatowych władz samorzą-
dowych, poczty sztandarowe szkół i 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Starosą-
decka Międzyszkolna Orkiestra Dęta, 
a także liczni mieszkańcy - dorośli i 
młodzież - miasta i gminy. Uczestnicy 
uroczystości modlili się za poległych 
i zmarłych żołnierzy i patriotów oraz 
składali kwiaty przed pamiątkowymi 
obeliskami. Odczytywano apele pole-
głych i wygłaszano okolicznościowe 
przemówienia.                                        

Wielkie świętowanie
Obchody Święta Niepodległości

Msza Święta za Ojczyznę w kościele św. Elżbiety Węgierskiej była najważniejszym akcentem 
starosądeckich obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2011 r.  

RyszaRd kUMoR
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Miasteczka tradycji i kultury 
Produkt turystyki kulturowej Stary Sącz – Lewocza 2009 -2011

Stary Sącz i Lewoczę łączy od 2003 roku oficjalnie podpisana umowa o współpracy w ramach tzw. miast 
partnerskich, ale ta kooperacja zaczęła się dużo wcześniej. Na tym podłożu został wspólnie opracowa-
ny i wdrożony projekt pn. „Stary Sącz – Lewocza – karpackie miasteczka z klimatem. Nowatorski, trans 
graniczny produkt turystyki kulturowej” (całkowita wartość projektu 544 tys. euro, dofinansowanie 462 
tys. euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgra-
nicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013).

RyszaRd kUMoR

Oba miasta położone od sie-
bie w odległości zaledwie 
98 km (ok. 1 godz. 40 min.) 
mają fantastyczną historię, 

ciekawą współczesność i interesują-
cą perspektywę. Są najbardziej roz-
poznawalne na swoich obszarach: 
Stary Sącz w Beskidach a Lewocza na 
Spiszu i łączy je wiele podobieństw, 
posiadają cenne zabytki architektury 
i znaczący dorobek w sferze kultury, 
oba też doświadczyły niezapomnia-
nych pielgrzymek Jana Pawła II. W 
obu miastach są piękne historyczne 
rynki, oba podejmują duże starania 
o renowację historycznej przestrzeni 
publicznej, godząc dbałość o zacho-
wanie zabytków z wymogami współ-
czesnej cywilizacji. Na rynku w Lewo-
czy (wpisanej na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodni-
czego Ludzkości) stoi jeden z najcen-
niejszych zabytków Słowacji – kościół 
św. Jakuba, z głównym ołtarzem pię-
ciu świętych Janów – dzieło mistrza 
Pawła z Lewoczy, żyjącego i tworzą-
cego na przełomie XV i XVI w. (uzna-
nego współcześnie przez rodaków za 
najbardziej rozpoznawalnego Słowa-
ka w dziejach). Stary Sącz ma klasz-
tor Klarysek – sanktuarium św. Kingi 
(wpisany od zarania w historię Mało-
polski), z kościołem św. Trójcy (z wy-
bitnym dziełem XVII–wiecznej sny-
cerki – amboną w kształcie drzewa 
Jessego i ołtarzami Baltazara Fonta-
ny). Zasługi obu ośrodków dla trady-
cji, kultury, tożsamości regionalnej i 
narodowej oraz ich wkład w dorobek 
Europy są nieocenione, dlatego za-
równo Stary Sącz, jak i Lewocza przy-
ciągają ciągle nowych pielgrzymów, 
miłośników sztuki i turystów. Obydwa 
miasta są też bardzo dobra bazą wy-
padową na wycieczki górskie. 

 Działania przygotowawcze do reali-
zacji zadań projektu „Karpackie mia-
steczka z klimatem” rozpoczęły się 

pod koniec 2008 roku, od 2009, co-
roczne, odbywały się wielkie bliźnia-
cze imprezy społeczno–kulturalne: 
„Starosądecki Jarmark Rzemiosła” i 
„Dni Mistrza Pawła”, z udziałem ze-
społów regionalnych i innych z obu 
miast partnerskich. Ta impreza roz-
rastała się z roku na rok, w trzeciej 

edycji na starosądeckim jarmarku 
wystawiono aż 100 kramów i stoisk 
z regionalnym rękodziełem artystycz-
nym (malarstwem, rzeźbą)! Na kra-
mach można było kupować (i podzi-
wiać jak się to robi): rzeźby, obrazy na 
szkle i na drewnie, biżuterię, hafty, 
koronki, papierowe i suszone kompo-
zycje kwiatowe, wyroby z wosku, cera-
mikę artystyczną i użytkową. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyły się 
stoiska gastronomiczne, a zwłaszcza 
świeżutkie, ciepłe placki z blachy i 
pajdy razowego chleba z tradycyjnym 
smalcem. Z zaciekawieniem obser-
wowano, jak powstają kosze wypla-
tane z pasków łupanego drewna. W 
ramach kampanii medialnej projek-
tu została stworzona specjalna – pro-
mocyjna witryna internetowa www.
StarySacz–Lewocza.eu. Agencja Tra-
velBrain.pl – PR&Marketing interak-
tywny w turystyce (www.TravelBrain.
pl) promującą ten projekt, zrealizowa-
ła również trzyczęściowy film – prze-
wodnik „Weekend w Starym Sączu 
i Lewoczy”. Cały czas film jest do-
stępny w Internecie na stronie www.
youtube.com. 

 Odbywał się też konkurs dla turystów, 
których zadaniem było zdobycie oko-
licznościowych stempli na specjalnym 
kuponie oraz wskazanie atrakcji tury-
stycznej, która ma „najlepszy klimat”, 
oraz uzasadnienie swojego wyboru, a 
nagrodą: tygodniowy pobyt w Starym 
Sączu lub Lewoczy, pobyt w AquaCity 
Poprad i nowoczesny iPad z aplikacją 
do przewodnika multimedialnego, też 
przygotowanego w ramach projektu 
„klimatycznych miasteczek”. Wydany 

 Działania przygotowawcze do realizacji zadań 
projektu „Karpackie miasteczka z klimatem” rozpoczę-
ły się już pod koniec 2008 roku.
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został także tradycyjny 144 stronico-
wy, dwujęzyczny przewodnik.  

 Stale widocznym efektem tego pro-
jektu są nowe szyldy na kamienicz-
kach wokół starosądeckiego rynku. 
Nieeleganckie, niejednolite, często 
kiczowate szyldy zastąpiono stylo-
wymi, nawiązującymi do tradycji tego 
miejsca tablicami i wywieszkami na 
kutych w żelazie ramionach. Wszyst-
kie zaprojektowali: Wojciech Knapik 
i artysta Ryszard Miłek, a wykona-
ne zostały w pracowni krakowskie-
go rzeźbiarza i odlewnika Michała 
Batkiewicza. Zostały też postawione 
stylowe tablice – mapy informacyj-
ne. Wszystkie nowe elementy zdob-
niczo–reklamowe korespondują ze 
średniowiecznym klimatem zabytko-
wego centrum miasta. Ten pomysł 
na pewno zyskał aprobatę miesz-
kańców, ponieważ wkrótce po insta-
lacji nowych szyldów (a mogły być 
one zainstalowane tylko na części 
kamienic) pojawiły się dalsze rekla-
my i informacje (na kolejnych kamie-
niczkach) utrzymane w „klimacie” no-
wych elementów dekoracyjnych. 

 W czasie trzech lat współpracy po-
znawali się mieszkańcy obu miast, 
dorośli i młodzież, podejmowane były 
wizyty i rewizyty na różnym szczeblu, 
począwszy od gospodarzy miast, po 

polsko–słowackie warsztaty orga-
nizatorów turystyki (pierwsza część 
miała miejsce w Lewoczy, druga w 
Starym Sączu). Uczestnicy warszta-
tów, pracujący w branży turystycz-
nej (tzw. touroperatorzy), zwiedzali 
miasta i okolice, pod kątem atrak-
cji i oferty turystycznej. Rozmawiali 
o zasadach funkcjonowania branży 
w obu sąsiadujących ze sobą regio-
nach oraz zacieśnianiu wymiany grup 
turystycznych i największych proble-
mach związanych z wyjazdami grup 
polskich na Słowację. 

 W czwartek 7 grudnia odbyła się w 
starosądeckim „Sokole” konferen-
cja podsumowująca cały projekt. 
Ze strony słowackiej w konferencji 
uczestniczyli: Jan Babel - zastępca 
burmistrz Lewoczy, Anna Lazorová, 
Zuzana Beregházyová, Ivan Dunčko 
z Urzędu Miasta Lewocza i Norbert 
Végh – ORON (realizator słowackiego 
przewodnika multimedialnego), nato-
miast ze strony polskiej m.in.: Marian 
Cycoń - poseł na sejm RP, Jacek Lelek 
pełniący funkcję burmistrza Starego 
Sącza (wcześniej koordynator projek-
tu), Kazimierz Gizicki - przew. Rady 
Miejskiej, Jan Migacz - sekretarz gmi-
ny, Grażyna Leśniak – kier. Ref. Roz-
woju Lok. i Promocji (prowadząca 
projekt z ramienia UM w Starym Są-
czu), Zbigniew Jurkiewicz - burmistrz 

Ciężkowic, Kazimierz Dutka - dyr. Za-
kliczańskiego centrum Kultury, Piotr 
Trybalski - TravelBrain.pl - PR&Marke-
ting interaktywny w turystyce (twór-
ca kampanii reklamowej), Mateusz 
Zaręba - FilmFruit (realizator polskie-
go przewodnika multimedialnego), 
Ryszard Miłek – PRO ART. Jolanta 
Wiktor - główny spec. ds. projektów 
(Wspólny Sekretariat Techniczny 
Centrum Projektów Europejskich) 
oraz grupa opiniotwórczych osób lo-
kalnego środowiska. Spotkanie pro-
wadził Wojciech Knapik – prezes 
Fundacji Rozwoju Ziem Górskich (je-
den z twórców i kier. projektu). W cza-
sie konferencji pokazano i obszernie 
omówiono kilka prezentacji multime-
dialnych pokazujących wszystkie zre-
alizowane założenia projektu. Odbyła 
się również projekcja filmu promocyj-
nego, a później panel dyskusyjny.

 Trzyletni projekt skupił się na poka-
zaniu odbiorcom nowatorskiego, pro-
duktu turystyki kulturowej (jak zapi-
sano w podtytule jego nazwy), można 
powiedzieć trwałej oferty w tym za-
kresie wzbogacanej o nowe propo-
zycje, natomiast skutki tego przed-
sięwzięcia w aspekcie kulturowym, 
przełamywania barier i integracji 
mieszkańców pogranicza polsko-sło-
wackiego, Beskidów i Spisza już dziś 
wydają się nie do przecenienia.             
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Kolejne sukcesy w pozyskiwaniu funduszy unijnych

Tylko w ostatnich dwóch latach, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na odnowę i rozwój wsi gmina Stary Sącz pozyskała środki na realiza-
cję 3 projektów, których celem jest poprawa jakości życia na obszarach 
wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych miesz-
kańców oraz promowanie obszarów wiejskich. Dzięki inwestycjom reali-
zowanym w zakresie niniejszego działania udało się zmodernizować i wy-
posażać dwie świetlice oraz  jedno boisko. 

Inwestycje PROW
Wojciech WaliszeWski

ŚWIetLIcA W gABONIu

ŚWIetLIcA W MyŚLcu

Dzięki inwestycjom realizowa-
nym w zakresie niniejszego 
działania udało się zrealizo-

wać następujące inwestycje: 

1. Remont i wyposażenie Świetlicy 
Wiejskiej w Gaboniu w ramach Dzia-
łania Odnowa i rozwój wsi objętego 
PROW na lata 2007-2013 wartość 
inwestycji 287.674,27 zł, Przyzna-
no pomoc w wysokości 125 890.00 
zł, środki własne w wysokości 161 
784,27 zł. Realizację zrealizowano 
(odbiór robót budowlanych nastąpił 
w dniu 26 czerwca 2010 r. W ramach 
projektu ocieplono ściany zewnętrz-
ne płytami styropianowymi z tynkiem 
akrylowym, wykonano drogę dojazdo-
wą, plac manewrowy, parking a także 
ogrodzenie. Wykonano także instala-
cje wodno kanalizacyjne oraz instala-
cję odgromową a także dokonano za-
kup wyposażenia, w tym oświetlenia 
scenicznego z nagłośnieniem a także 
stołu do tenisa i stół bilardowy.

2. Remont Świetlicy Wiejskiej w Myśl-
cu w ramach Działania Odnowa i roz-
wój wsi objętego PROW na lata 2007-
2013 wartość inwestycji 211 150,37 
zł. Przyznano pomoc w wysokości 
129 240,00 zł. Odbiór robót budow-
lanych nastąpił w dniu 28 listopada 
2011 r. W ramach zadania wymie-
niono okna i drzwi,  wykonano ocie-
plenie fundamentów wraz z opaską 
budynku, ocieplono ściany styropia-
nem, ocieplono poddasze, wykonano 
schody strychowe, remont posadzek, 
ścian, sanitariów oraz ogrodzenia. 
Przeprowadzono także remont insta-
lacji elektrycznej. Dokonano również 
doposażenia świetlicy w niezbędny 
sprzęt.

3. Remont nawierzchni boiska wielo-
funkcyjnego - ogólnodostępnego przy 
Szkole Podstawowej w Gaboniu - za-
danie realizowane w ramach działa-
nia odnowa wsi objętego PROW na 
lata 2007-2013. Całkowita kwota in-
westycji 298 tys. zł.                                     

Warto wiedzieć
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) to jeden z unijnych progra-

mów na lata 2007-2013, który oferuje wsparcie ukierunkowane na inwe-
stycje w rolnictwie i przetwórstwie, poprawiające konkurencyjność sektora 
rolno-spożywczego. Łączny budżet programu wynosi 17,2 mld EURO. W ra-
mach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w całym województwie małopolskim dofinansowanie otrzymało już 
249 projektów na kwotę 85 553 094 zł. 
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Ograniczyć bezrobocie
Projekt Aktywizacja społeczna i zawodowa - Czas na aktywność w Grodzie Kingi

Problem bezrobocia w gminie Stary Sącz, podobnie jak w powiecie nowosądeckim jest szczególnie 
dotkliwy. Brak pracy łączy się nie tylko z problemami materialnymi, ale również społeczno – psychicz-
nymi. Migracje, rozłąki, frustracje, wykluczenia to efekty deficytu zatrudnienia. Pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Starym Sączu dostrzegają te dysfunkcje na co dzień. Dlatego idąc naprzeciw 
oczekiwaniom starają się wdrażać różnorakie akcje i projekty w celu ograniczenia bezrobocia. 

W 2011 roku Ośrodek Po-
mocy Społecznej prowadzi 
kolejną edycję projektu 
systemowego „Aktywiza-

cja społeczna i zawodowa – Czas na 
aktywność w Grodzie Kingi” współfi-
nansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Kwota dofinansowania 
z Unii Europejskiej w roku 2011 wy-
nosi 321 432,21 zł, a wkład własny 
gminy 52 195,84 zł. Projekt jest re-
alizowany od lipca 2008 r., a ostatnia 
edycja przewidziana jest na rok 2012. 
W sumie do tej pory otrzymano 772 
321,16 zł europejskich środków i 120 
676,18 zł gminnych. Wsparciem w ra-
mach projektu objęto osoby bezrobot-
ne, w tym długotrwale bezrobotne, 
nieaktywne zawodowo, zatrudnieni: 
rolnicy (osoby pracujące w gospodar-
stwach rolnych, zagrożeni wyklucze-
niem społecznym, którzy są jednocze-
śnie w wieku aktywności zawodowej 
(15 – 64 lata, korzystający ze świad-
czeń z pomocy społecznej w rozumie-
niu przepisów ustawy o pomocy spo-
łecznej, zamieszkałymi na terenie 
gminy Stary Sącz. Podczas dotychcza-

sowych trzech edycji w program włą-
czono 120 beneficjentów, a dalszych 
36 „czeka” na rok 2012.  

Przedsięwzięcie skierowane jest do 
mieszkańców miasta jak również 
wszystkich sołectw naszej gminy. W 
sumie w roku 2011 wyselekcjonowa-
no 42 osoby, 37 kobiet i 5 mężczyzn. 
Zainteresowanie udziałem przerosło 
oczekiwania realizatorów projektu. 
Być może było to wynikiem dobrej re-
putacji poprzednich edycji projektu i 
satysfakcji samych uczestników.  

W tym roku rekrutowanym zaoferowa-
no uczestnictwo w zajęciach wzrostu 
kompetencji społecznych tj.:
- trening interpersonalny
- prawo pracy
- higiena i wizaż
- zasady etykiety i savoir – vivru
- skuteczny na rynku pracy
- indywidualne doradztwo zawodowe

Powyższe warsztaty zostały prze-
prowadzone przez Fundację Augu-
stiańską i były prowadzone od maja 
do czerwca 2011 r. Okazało się, że 

uczestnicy projektu bardzo entuzja-
stycznie podeszli do wspomnianych 
zajęć. Były one prowadzone w spo-
sób ciekawy i przykuwały uwagę. Wie-
lu beneficjentów nie przypuszczało, 
że wiele życiowych problemów można 
rozwiązać poprzez wypracowanie wła-
ściwej postawy, asertywności i działa-
nia skierowanego na kompromis. Po-
nadto uczono jak eksponować własne 
walory, kształtować wizerunek oraz 
wiele innych aspektów, które do tej 
pory była mało lub wcale nieznane. 

Bardzo istotne dla dalszej kariery za-
wodowej uczestników były kursy za-
wodowe. Były to między innymi: kurs 
fryzjerstwa, palacza C.O., wizażu, ku-
charstwa, ciastkarza, prawo jazdy 
kat. B.  Wybór kursu zależał indywidu-
alnie od preferencji beneficjenta. Za-
jęcia były prowadzone przez uznaną 
firmę szkoleniową, która dbała zarów-
no o teoretyczną jak i praktyczną for-
mę zajęć.  Uczestnictwo w projekcie 
jest bezpłatne, a dodatkowo przewi-
dziano wsparcie dochodowe przyzna-
wane w oparciu o ustawę o pomocy 
społecznej. Beneficjenci otrzymują 
również pomoc ze strony pracownika 
socjalnego. 

W projekcie przewidziano także wyda-
rzenia integracyjno - kulturalne. Już 
w fazie projektowania „Czasu na ak-
tywność w Grodzie Kingi” założono, 
że beneficjentom przybliży się piękno 
i różnorodność lokalnego środowiska, 
tradycji oraz dorobku kulturalnego. 

 W lipcu uczestnicy projektu wizytowa-
li Zakopane, gdzie odwiedzili między 
innymi: kościół w Dębnie Podhalań-
skim, Muzeum Tatrzańskie oraz wiele 
innych zabytków. Wydarzeniem wypra-
wy była bez wątpienia podróż kolejką 
linową na Kasprowy Wierch skąd z 
wysokości 1987 m.n.p.m podziwiano 
panoramę tatrzańską. Uwieńczeniem 
dnia była uroczysta kolacja.               
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Życie czasem bywa przewrotne, 
ale przynosi potrzebne doświad-
czenia, z których można sko-

rzystać. Stanisław Wojnarowski fa-
chu ogrodnika uczył się przebywając 
w Niemczech na robotach przymuso-
wych podczas II wojny światowej. Pra-
cował z kwiatami i wśród drzew, ale nie 
była to lekka praca. Od świtu do nocy 
miał wyznaczone obowiązki: rozwoże-
nie rowerem kwiatów do trzech miej-
scowości w promieniu ponad 80 km 
dziennie, nieprzywoicie obładowany 
kwiatami. Potem czekało go szczepie-
nie setek tysięcy róż i drzewek owoco-
wych. Praca wydawała się często po-
nad siły, ale nie było od niej odwrotu. 
Raz, kiedy już nie wytrzymał tempa, 
uciekł do stajni gospodarzy i udawał, 
że sprząta. Gospodarz nie myśląc zbyt 
wiele zbił chłopaka do krwi. 

Ogrodnik z dyplomem

Po ponurych latach wojennych Sąde-
czanie chcieli znów żyć w pięknym mie-
ście, a pan Stanisław już wtedy był mi-
strzem w swoim fachu. W  Polsce zdał 
egzaminy i zdobył dyplom ogrodnika. 
Praca miejskiego ogrodnika w Nowym 
Sączu zaowocowała w twórcze i bogate 
ukwiecenie miasta. Znakomity ogrod-
nik miał za zadanie, m.in. przenieść 
ogród z Plan na Wólki, ukwiecić całe 
miasto, obsadzić drzewami najważniej-
sze ulice. Pracował wytrwale i nie bez 
kozery w tym czasie miasto otrzymało 
tytuł miasta kwiatów i zieleni. W tym 
też czasie Nowy i Stary Sącz rywalizo-
wały ze sobą o to, które z tych miast 
szybciej będzie kolorowe od kwiatów, 
krzewów i drzew. Ówczesny burmistrz 
Starego Sącza, widząc efekty w posta-
ci pięknie przyozdobionych ulic w No-
wym Sączu, a zwłaszcza ulic Kunegun-
dy, Kolejowej, Lwowskiej zawalczył o 
wybitnego ogrodnika i namówił go do 
przyjęcia posady w Starym Sączu. Po 
10 latach pracy w Nowym Sączu, Sta-
nisław Wojnarowski podjął kolejne wy-
zwanie i przeniósł się do Starego Są-
cza, na ulicę Sobieskiego.

Ukwiecony Stary Sącz

Jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki gród Kingi zaczął rozkwitać. 
Pierwszy zrobiony przez Stanisława 
Wojnarowskiego z pomocą syna kosz 
z kwiatami pojawił się właśnie w Sta-
rym Sączu u wejścia do rynku, przy 
drodze do Nowego Sącza. Był na nim 
napis utkany z kwiatów: „Stary Sącz 
wita gości”. W Rynku wyrzucono sta-
re drzewa, a posadzono nowe, kuliste i 
kwitnące głogi, które można podziwiać 
do dziś. Przed Urzędem Gminy i kinem, 
tam gdzie był park dla koni, których 
właściciele przyjeżdżali na pobliskie 
targowisko, ogrodnik wykonał piękny, 
kwietny skwer. Na środku został posa-
dzony srebrny świerk, a po bokach wię-
zy kaukaskie które do dzisiaj rosną, a 
na trzech rogach tego skweru pojawiły 
się dzbany z kwiatami. Przy Szkole Za-
wodowej, gdzie rosła kiedyś kapusta, 
został założony zieleniec z okazałym 
krasnalem. Osiedle ,,Na Podgórzu’’ 
wzbogaciło się o Ogródek Jordanow-
ski dla dzieci. Zazieleniło się także 
przy przedszkolu przy ulicy Staszica 
oraz przy Szkole Podstawowej nr 1. im. 
ks. prof. Józefa Tischnera. Park Miej-
ski, który został obsadzony ozdobnymi 
krzewami i kwiatami, to również dzieło 

Stanisława Wojnarowskiego. Przy ko-
ściele parafialnym na ul. Mickiewicza 
założył zieleniec przyozdobiony pergo-
lami z pnącymi różami oraz koszem 
kwiatowym w kształcie wazonu. Zabyt-
kowy ,,Dom na Dołkach’’ dzięki pracy 
oraz zdolnościom Stanisława Wojna-
rowskiego zyskał staw z kwiatów  wraz 
z pływającym po nim łabędziem. Wie-
le innych miejsc wypiękniało i nabrało 
wyrazu dzięki miejskiemu ogrodnikowi. 
Jednocześnie obmyślał coraz nowsze 
wzory kobierców tkanych żywymi kwia-
tami i rozmaitymi odmianami traw.

Najpierw sadzić, potem zbierać 

Stanisław Wojnarowski nie tylko de-
korował, ale również sadził i pielęgno-
wał. W połowie lat sześćdziesiątych 
XX wieku, wspólnie z dawnym burmi-
strzem Romanem Cesarczykiem po-
stanowili wybudować leśniczówkę na 
Parkowej Górze oraz zatrudnić leśni-
czego. Wtedy przyszedł czas na szkół-
ki leśne na Lipiu, w lesie komunalnym, 
przy Dunajcu i Popradzie, które zakła-
dał wraz z leśniczym Garbaczem. Po-
tem pojawiły się szklarnie przy Popra-
dzie, które miały dostarczać kwiaty 
na potrzeby miasta. W tamtych cza-
sach przy starosądeckiej zieleni pra-

stANIsŁAW WOjNAROWsKI (W ŚRODKu) PODczAs XIV sesjI RADy MIejsKIej

Słynny sądecki ogrodnik
Nowy Sącz zawdzięcza mu wiele, Stary Sącz jeszcze więcej. Zawiercie, Podkowa Leśna, czy Ciechocinek 
to kolejne miejsca, w których zostawił swój ślad, a właściwie kwiat. Mowa o Stanisławie Wojnarowskim 
– pierwszym starosądeckim ogrodniku miejskim, który 14 listopada podczas XIV sesji Rady Miejskiej w 
Satrym Sączu otrzymał złotą odznakę "Zasłużony dla miasta i gminy Stary Sącz".

Wojciech WaliszeWski 
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cowało ponad 30 osób. Jak by tego 
było mało – ogrodnik wymyślał wciąż 
coś nowego i tym razem pomysł padł 
na założenie pionierskiej w wojewódz-
twie Szkółki Krzewów Iglastych Ozdob-
nych w Starym Sączu – ideę oczywi-
ście zrealizowano.

Pionier wśród ogrodników

Był pionierem w tworzeniu koszy 
ozdobnych. Sam zaprojektował ponad 
30 wzorów, a wykonał ponad 50 ta-
kich koszy w wielu miastach Polski i 
za granicą. Do dziś dnia można spo-
tkać je w różnych zakątkach Polski 
te właśnie wzory. Kosze robiłem pro-
wizorycznym drutem własnoręcznie, 
wypełniałem je torfem, a potem piko-
wało się rośliny i robiło różne wzory. 
Wtedy nikt w Polce czegoś takiego nie 
robił – z dumą wspomina. Ale nie tylko 
znakomicie opanował sztukę projekto-
wania i wykonywania koszy, świetnie 
sprawdził się również przy tworzeniu 
zegarów kwiatowych. Takie kwietne 
cuda powstały dla Ciechocinka i Pod-
kowy Leśnej. Wtedy pracowało się bez 
samochodu. Bez niczyjej pomocy, w 
torbach przewoziłem kwiaty i kamie-
nie, co teraz wydaje się nie do pomy-
ślenia – wspomina pan Stanisław

15 lat służył Staremu Sączowi swo-
im niezwykłym talentem i bogatym  
doświadczeniem. Ale jak to bywa z do-
brymi fachowcami – o tych zawsze się 
ktoś upomni. Sądeckie Zakłady Elek-
trod Węglowych w Nowym Sączu rów-
nież potrzebowały ogrodnika, ale nie 
byle jakiego – tylko Stanisława Woj-
narowskiego. Praca ta zapewniła mu 
mieszkanie w bloku przy Alejach Wol-
ności, więc żal było z takiej oferty nie 
skorzystać, zwłaszcza, kiedy ukocha-

na małżonka tak bardzo się cieszyła 
na nowe mieszkanie. Praca w SZEW 
wiązała się z dużą odpowiedzialnością 
– ogrodnik dostał zadanie obsadze-
nia 80 hektarów fabryki właściwym 
gatunkiem drzew, który byłby odpor-
ny na zanieczyszczenia i pył komino-
wy, gdyż stężenie oparów siarczanych 
było tak wysoce szkodliwe, że w opni-
nii rolników krowy z pobliskich gospo-
darstw zdychały. Po miesiącu poszu-
kiwań Stanisław Wojnarowski znalazł 
to, czego szukał. Cudownym drzewem 
okazała się topola czarna szybko ro-
snąca rozłożysta. Populus Berlinen-
sis nigra simonis facilitata – precyzuje 
pan Stanisław.  

Nie lubię bezczynności

3 sierpnia tego roku rozpoczął 90 
rok życia i chociaż jest już na zasłu-
żonej emeryturze, entuzjastycznie po-
wtarza: nie lubię bezczynności, zresz-
tą podobnie jak jego syn Andrzej, który 
postanowił ostatnio objechać na ro-
werze całe Morze Bałtyckie. W swo-
im domu ma egzotyczny ogród – w 
doniczkach z wytrwałością hoduje po-
marańcze, mandarynki, cytryny, figi i 
inne owoce. Z uśmiechem na ustach 
powtarza swoje recepty na długo-
wieczność, którymi są: orzechówka 
na spirytusie oraz modlitwa do Matki 
Boskiej Szkaplerznej, która, jak twier-
dzi, wielokrotnie ratowała mu życie w 
czasach wojennych. Często wspomina 
także swoje pierwsze doświadczenia, 
jakie zdobył pracując w Niemczech, 
pod Monachium. Właśnie stamtąd po-
chodzą specjalnie formowane cyprysy, 
które znajdują się na tarasach u pań-
stwa Koralów – najprawdopodobniej 
są one dziełem pana Stanisława             

BIAŁy ORzeŁ WyPIKOWANy KWIAtAMI PRzeD 
WejŚcIeM DO KLAsztORu

KOsz KWIetNy W PODKOWIe LeŚNej KOŁO 
WARszAWy

KOsz KWIetNy PRzy NOWOsĄDecKIM
 DWORcu KOLejOWyM

ŁABęDź, KtóRy zAMIeszKAŁ PRzy RyNKu
zA stAROsĄDecKIM MuzeuM

KWIetNIK PRzeD uRzęDeM gMINy 
I KINeM sOKóŁ

OgRODNIK z justILeM FIscHeReM 
W BARNAu W NIeMczecH fo
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Z Ewą Zielińską – zastępcą przewodniczącego Rady Miejskiej w Starym Sączu rozmawia Wojciech Waliszewski

Praca społeczna  uszlachetnia

Pełni Pani funkcję zastępcy prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Stare-
go Sącza. Na czym polega Pani praca 
w Radzie?

Od samego początku, kiedy rozpo-
częłam działalność samorządową w 
roku 1998, wolą naszych radnych peł-
nię funkcję zastępcy przewodniczące-
go, praktycznie bez przerwy. Zastępca 
przewodniczącego kieruje pracą Rady 
w przypadku nieobecności przewodni-
czącego, pełni funkcje reprezentacyj-
ne, spotyka się także z mieszkańcami 
gminy. Musi być zawsze gotowy i obe-
znany w tematach w każdej sytuacji 
awaryjnej. Wszystkie obowiązki sta-
ram się wypełniać sumiennie i współ-
pracować z całą Radą pomimo wiado-
mych różnic tak, aby to stanowisko nie 
przynosiło nikomu ujmy. 

Nie od dzisiaj znana jest Pani z za-
angażowania w działalność spo-
łeczną. Co skłania Panią do pracy 
społecznej?

Z zawodu jestem pielęgniarką dyplo-
mowaną, więc pomoc drugiemu czło-
wiekowi jest wpisana w moje codzienne 
życie. Przez pewien czas pracowałam w 
poradni onkologicznej w Nowym Sączu, 
gdzie spotykałam się z dramatem ludz-
kim, jakim jest choroba nowotworowa. 
Jedna z osób, którymi się opiekowa-
łam zaproponowała, aby stworzyć Klub 
Amazonek w Nowym Sączu – to był 
wstęp do mojej pracy społecznej. Kilka 
lat później powołałam inny Klub – Cho-
rych na Raka Jelita Grubego czyli Klub 

Pacjentów ze Stomią. Praca społeczna 
przynosi dużo radości, uszlachetnia. 
Zauważono to również w Starym Sączu 
proponując trzynaście lat temu udział 
w wyborach do Rady Miejskiej pod pa-
tronatem obecnego posła, Mariana Cy-
conia, z Komitetu Wyborczego Wybor-
ców Gminne Porozumienie Wyborcze. I 
tak już pozostało.

Jak ocenia Pani dostępność usług 
medycznych w gminie?

Dostępność opieki medycznej w na-
szej gminie jest dużo większa niż jesz-
cze kilka lat temu. Na pewno znajdą 
się malkontenci, którzy będą nadal na-
rzekać, ale jakość usług znacząco się 
poprawiła zarówno w podejściu per-
sonelu medycznego do pacjenta, jak i 
samych pacjentów do lekarzy czy pie-
lęgniarek. W Starym Sączu obecnie 
mamy dwie Poradnie o profilu podsta-
wowym Starosądecki NZOZ „Eskulap” 
i NZOZ - Praktyka Lekarza Rodzinne-
go Katarzyny Pałki. Specjalistyczne 
gabinety w Starosądeckim Centrum 
Medycznym państwa Paleczków posia-
dające kontrakty z NFZ. Poradnię Re-
habilitacyjną „ReHan” mającą również 
kontrakt z NFZ. Powstała obecnie kar-
diologia „Kardimed”, która bardzo się 
stara o kontrakt z NFZ w 2012 roku. W 
Gołkowicach działa NZOZ „Medicina”, 
natomiast Barcice mogą pochwalić się 
NZOZ „Medyk” Przychodnią lekarską i 
rehabilitacyjną mającą kontrakt z NFZ. 
Nie mamy więc na co narzekać. 

Jakie są Pani zdaniem najważniejsze 
priorytety obecnej kadencji Rady?

Jesteśmy przed wyborem nowego 
burmistrza, więc nie jest to łatwy czas 
na planowanie. W mojej opinii powin-
na nastąpić kontynuacja działań roz-
poczętych przez burmistrza Cyconia. 
Priorytetem jest kanalizacja nie tylko 
dla ochrony naszego wspólnego śro-
dowiska ale również dla nas samych. 
Powinniśmy patrzeć globalnie na do-
bro jakim jest środowisko, w którym 
żyjemy i o nie dbać. Mam nadzieję, że 
mieszkańcy wezmą tę sprawę do ser-
ca i będą rozumieli wagę tego przed-
sięwzięcia. Ważną kwestią jest dalsza 
rozbudowa lokalnych dróg – ile byśmy 
ich nie wykonali, to ciągle będzie za 

mało. Chciałabym, aby powstał plan 
budowy i remontów dróg dla każdej 
miejscowości w naszej gminie.

A co należy wykonać w rejonie skąd 
Pani pochodzi, w Cyganowicach?

Marzę o budowie placu zabaw dla 
dzieci i odbudowie boiska sportowe-
go, które obecnie jest zdewastowa-
ne. Chciałabym wznowić działalność 
sportową podobną do funkcjonujące-
go i dobrze znanego kiedyś LZS Cyga-
nowice. Potrzebujemy miejsca gdzie 
młodzież będzie mogła spędzać wolny 
czas. Dużo mówi się negatywnie o dzi-
siejszej młodzieży  - ja tak nie uważam. 
Jeżeli zapewnimy młodzieży odpowied-
nie warunki rozwoju i spędzania wolne-
go czasu, to będziemy mieć wspaniałą 
młodzież. Liczę, że na ten cel uda się 
wygospodarować środki unijne. 

Jak Pani widzi dalszy rozwój gminy 
Stary Sącz?

Priorytetem powinny być działania 
przeciwdziałające bezrobociu. Każdy 
pomysł, który pomógłby kreować nowe 
stanowiska pracy, zwłaszcza dla osób 
młodych, powinien być wcielany w ży-
cie. Jednym z takich pomysłów jest 
utworzenie strefy ekonomicznej, któ-
rej jestem zdecydowaną zwolennicz-
ką. Musimy starać się przyciągać in-
westorów, bo sami niewiele możemy 
zdziałać. Ważny jest także dalszy roz-
wój turystyki oraz jej promocja. My-
ślę, że inicjatywy kulturalne, które są 
realizowane zarówno przez Gminę 
jak i Centrum Kultury i Sztuki im. Ady 
Sari, a także przez Fundację Rozwoju 
Ziem Górskich temu dobrze służą. Sta-
ry Sącz jest przepiękny, infrastruktura 
znakomicie odnowiona. 

Jak ocenia Pani pracę Jacka Lelka, 
który do czasu wyborów objął stano-
wisko burmistrza?

Jacek Lelek dobrze zna pracę na tym 
stanowisku i sumiennie wypełnia swo-
je obowiązki. Ma swój rozum oraz za-
sady. Sądzę, że może zagwarantować 
dalszy, pomyślny rozkwit naszej gmi-
ny. Sądzę, że jest on świadomy, w ja-
kim kierunku należy dalej podążać aby 
wszystkim starosądeczanom żyło się 
lepiej.                                                       

Prezentujemy członków Rady Miejskiej w Starym Sączu

RAdA MIejSKA w StARYM SĄczu
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Spotkanie pełne wzruszeń
Z okazji 25-lecia pracy literackiej Barbary Paluchowej - artystki, dziennikarki i poetki w czytelni Po-
wiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu odbył się benefis „Wstapiłem do 
Was” połączony z promocją jej najnowszego, poetyckiego tomiku „Wyspy jaśminowe” oraz okazjo-
nalną wystawą. 

Niewielka czytelnia starosądeckiej 
Biblioteki Publicznej była wypełniona 
po same brzegi, a samo spotkanie do-
starczyło wielu wzruszeń zarówno po 
stronie zebranych, jak i samej poetki. 
Benefis rozpoczęła młodzież z Gimna-
zjum im. Juliusza Słowackiego w Sta-
rym Sączu, która wprowadziła zapro-
szonych gości w nastrój twórczości 
literackiej poetki. W ramach zaprezen-
towanego montażu słowno - muzycz-
nego zadeklamowali wybrane wiersze 
autorski pisane gwarą górali nadpo-
pradzkich. Natomiast prowadząca spo-
tkanie  - starosądecka poetka Danuta 
Sułkowska barwnie wprowadziła zebra-
nych w świat najnowszego tomiku Bar-
bary Paluchowej pod tytułem „Wyspy 
Jaśminowe”.  Ta jedenasta już pozycja 
w pisarskim dorobku piwniczańskiej po-
etki jest rodzajem matczynego pamięt-
nika pisanego na przestrzeni lat prze-
pełnionego miłością do najbliższych i 

wiary w wartości, które nie przemijają. 
Tomik składa się z 50 wierszy wybra-
nych z dotychczasowej twórczości au-
torki, ale także z 17 zupełnie nowych. 
Poezja Barbary Paluchowej zachwyca 
niezwykle bogatą “malarską” metafo-
ryką i skłania do refleksji nad najważ-
niejszymi zagadnieniami dotyczącymi 
ludzkiej egzystencji. Oprócz próby na-
kreślenia miłości młodzieńczej, w tomi-
ku znajdują się także wiersze dotyczą-
ce dojrzałej miłość do dzieci, a także 
blaski i cienie miłości małżeńskiej. Są 
także wiersze pisane u schyłku miło-
ści, w trudnym okresie, gdy ta druga 
połówka, po wielu latach małżeństwa 
odchodzi. Niebywały dar dostrzegania 
ulotnych chwil został wsparty  optymi-
zmem i pochwałą życia, której nie brak 
autorce. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się również bardzo osobista wystawa 
poetki towarzysząca spotkaniu. Ta eks-

pozycja to przegląd twórczego życia po-
etki, począwszy od listów do przyszłego 
męża, po pierwsze prace artystyczne i 
dojrzałą twórczość – mówi dyrektor bi-
blioteki, Maria Sosin. Odwiedzający 
wystawę mogli zobaczyć obrazy, tomi-
ki wierszy poetki, ilustracje, które wy-
konała do swoich książek, ale także 
zdjęcia dokumentujące najważniejsze 
wydarzenia w jej życiu, w tym pierw-
sze próby artystyczne podyktowane 
sercem w listach do Jerzego Palucha. 
Prezentowane były także medale i od-
znaczenia, wśród których nie mogło za-
braknąć Order Uśmiechu.

Miłym akcentem spotkania były ży-
czenia od poety Janusza Jedynaka i 
wielu wielbicieli twórczości Barbary Pa-
luchowej. Przygotowano także prezent 
niespodziankę – wielki tort, który za-
proszeni goście z przyjemnością skosz-
towali.                                                    

Wojciech WaliszeWski
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25-lecie pracy literackiej Barbary Paluchowej
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Pamiątki po Adzie

Pamiątki po swej ciotce, świa-
towej sławy artystce operowej 
Adzie Sari przekazał 17 listopa-

da br., zamieszkały w Stanach Zjed-
noczonych Piotr Szayer, bratanek Ja-
dwigi Szayer (Ady Sari), syn Mariana 
Szayera najmłodszego brata artyst-
ki - wyjaśnia A. Długosz. - Wśród pa-
miątek jest 8 płyt gramofonowych z 
lat 20. i 30. XX wieku z nagraniami 
śpiewu Ady Sari, a także oryginalne 
fotografie (w tym z ostatnich lat życia 
artystki); 2 większe rękopisy: wykład 
„O belcancie i dykcji” oraz po włosku 
„Moje pierwsze spotkanie z Toscani-
nim”; wydawnictwa oraz czasopisma 
z artykułami o niej; 2 teczki wycinków 
prasowych; negatywy zdjęć: metalowe 
płytki drukarskie, szklane płytki oraz 
klisze; zdjęcia z pogrzebu oraz grobu 
na cmentarzu powązkowskim w War-
szawie; opracowania w formie maszy-
nopisów: testament Ady Sari po an-
gielsku i odpis po polsku (ciekawostką 
jest zapisanie kwoty 2 tych zł klaszto-
rowi Sióstr Klarysek w Starym Sączu, 
gdzie chodziła do 6 letniej Szkoły Po-
wszechnej i jak mi wiadomo utrzymy-
wała z Siostrami kontakt do końca 
swych dni). Są także listy do artystki a 
rewelacją 71 listów od Stefana Heine. 
Poszukując w Internecie, kim jest ta 
osoba (sufler w teatrach w Łodzi, tłu-
macz dla Polskiego Radia, poeta, żył 
1909-1972, przyjaźnił się szczególnie 
z Adą Sari a także Ireną Solską i Ireną 
Eichlerówną) natrafiliśmy, na informa-
cję, ze Wojewódzka i Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Łodzi zakupiła w 2007 
r. 106 listów Ady Sari do Stefana He-
ine. Był też pokaz tych listów na wy-
stawie pt. „Muzy Stefana Heine”. Tak 
więc oni mają listy Ady Sari do Stefa-
na Heine a my komplet w drugą stro-
nę. Biblioteka została już o tym fakcie 
powiadomiona i wyraziła chęć współ-
pracy z nami w tym zakresie. Dostali-
śmy także rożne papiery po Halinie i 
Marianie Szayerach i zdjęcia uczennic 
i uczniów Ady Sari, większość z dedy-
kacjami dla maestry. Piotr Szayer po-

wiedział, że jest to już ostatnia partia 
pamiątek, jaka była w rękach rodziny. 

Wszystkie materiały dostarczone do 
muzeum zostały uporządkowane i spi-
sane, jest tam sporo różnych ciekawo-
stek. Będą one prezentowane w sali 
podniesionej do rangi „Izby Pamięci 
Ady Sari”. Zaraz po nowym roku mu-
zeum zostanie zamknięte na dłużej, 
będą tam instalowane piece elek-
tryczne do ogrzewania pomieszczeń, 
malowanie i gruntowna zmiana eks-
pozycji. 

RyszaRd kUMoR
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Muzeum Regionalne w Starym Sączu wzbogaciło się o sensacyjne pa-
miątki po Adzie Sari – informuje Andrzej Długosz, prezes Towarzystwa 
Miłośników Starego Sącza.



List do Redakcji
Szanowny Panie Redaktorze,

Wacław Jagielski, malarz, konserwator za-
bytków po lekturze artykułu "Opiekunowie 
dobrego smaku" w "Przeglądzie Gastrono-
micznym" nr 10/11 2011, napisał: " Kto by 
pomyślał, że wśród kulinarnych tematów 
można umieścić taki sympatyczny tekst 
o malarskim plenerze w Starym Sączu. 
No, ale jeśli się wie, KTO jest jego auto-
rem, to wiele wyjaśnia. To bardzo ciekawe 
spojrzenie - wspomnienie minionych chwil 
na wspólnych artystycznych działaniach. 
Dzięki, że pomyślałeś o mnie... nawet 
umieściłeś zdanko o mej skromnej oso-
bie, za co serdeczne dzięki. Szkoda, że nie 
mogłeś być na naszym polskim wieczorze. 
Ach! działo się tam wiele. Potrawy polskie, 
okraszone polskimi pieśniami i tradycją 
naszych przodków. A jaki potężny chleb 
zaserwowałem gościom - mniam mniam. 
Miał 5 kilo. Piekarze jeszcze takiego nie 
piekli wcześniej. Było super...... Zupełnie nie wiedziałem, że Św. Wacław jest 
od win i winnic. To ważna dla mnie wiadomość i może ją jakoś wykorzystam w 
mej twórczości. Może mnie to jakoś zainspiruje. Na zakończenie, podzielę się 
z Tobą tegorocznym moim wierszem. Może Ci się spodoba...":

 W moim ogrodzie
 Gwiazdy zasypiają
 Co dzień.
 Co noc spoglądam w niebo
 Te blaskiem osnute.
 Gwieżdżą się w gniazdkach
 Kochane pisklaki
 Czekają
 Ojca co im żertwę złowi
 I matki co ich w pióra schroni
 W moim ogrodzie
 Gwiazdy zasypiają
 Co dzień

Odpisałem Wacławowi natychmiast: "Pisane nocną porą e-listy zawsze cieszą. 
Szkoda, ze nie wiedziałem o 5 kg bochnie chleba, z którego, pajdy zdobione 
sosami wyglądały jak awangarda starosądeckich taszystów, którym zapropo-
nowałeś nowe podobrazie. Jako konserwator praktykujący i wybitny, zapewne 
potrafisz z czerstwej pajdy uczynić chrupką grzankę. Może na kolejnym mię-
dzynarodowym plenerze zaproponujesz, a prof. Marian Nowiński wprowadzi 
nową dyscyplinę z opisową nazwą: "Smakowite malarstwo, czyli pintura ga-
stronomica". Co do historii Twojego patrona, św. Wacława, króla Czech, któ-
ry zginął w 929 roku przed kościołem w Starym Bolesławcu. Jest on słowiań-
skim patronem winiarstwa. To "wszystko jest zapisane w niebie" jak powiadał 
Kubuś Puchatek. Wprowadź swego Patrona do Twojego sądeckiego, piękne-
go "ogrodu zasypiających gwiazd", posadź winorośl i czekaj. Albo winorośl da 
owoce i będzie z nią cudownie, albo zmarznie a wtedy namalujesz obraz są-
deckiej winnicy. Życzę, aby najbliższa Muza unosiła Cię do Twego ogrodu - ar-
tystycznego raju, przy wyjątkowej sądeckiej rezydencji. Ufam, że słowiański i 
Twój patron, św. Wacław, będzie dozował inspiracje, które przyniosą radość 
i refleksją oglądającym wystawy i przyszłoroczny, 7 Międzynarodowy Plener 
Malarski w Starym Sączu".

Z wyrazami szacunku,
Władysław Serwatowski

wspomniany artykuł z Przeglądu Gastronomicznego opublikujemy w kolejnym numerze
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gRuPA stAROsĄDecKIcH uczNIóW I uczeNNIc zAAgAżOWANA W PROjeKt

Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu i Copeland Middle School w Rockaway, New Jer-
sey, USA połączyły listy pisane przez uczniów.

Adele Goldfinger Black to na-
uczycielka z USA, której w 
szczególności bliska jest na-
sza okolica. Obecnie uczy ona 

w Copeland Middle School w Rocka-
way, New Jersey w USA.  Jak opowia-
da Adele Goldfinger Black, jej rodzina 
przeżyła jednak kiedyś wiele szczę-
śliwych chwil w naszym regionie. Ro-
dzina jej babci żyła bowiem na w na-
szym terenie przez ponad 300 lat. Po 
dwóch i pół latach mieszkania w sta-
rosądeckim getcie w domu państwa 
Turpak (który nakazem gestapowców 
musieli później opuścić), 17 sierpnia 
1942 roku miała miejsce egzekucja 
dziadków Adele  (rodziców jej ojca) 
w lesie nad Popradem wraz z innymi 
starszymi i młodszymi Żydami. Tyl-
ko ojciec Adele przeżył wojnę i także 
mieszka w USA. 

Oto jak sama Adele Goldfinger Black 
opowiada rodzinną historię o swoim 
ojcu i własnych korzeniach:
"Mój ojciec, Murray Goldfinger (Mo-
nek) urodził się 6 lipca 1926 roku w 
Wierchomli w Polsce. Rodzina jego 
matki pierwotnie pochodziła z Wier-
chomli i mieszkała tam od ponad 250 
lat. Rodzina jego ojca pochodziła z Li-
manowej. W Wierchomli w 1940 roku 
żyły tylko dwie inny żydowskie rodzi-
ny. Kazano mojemu ojcu i jego rodzi-
nie przeprowadzić się na obrzeża Sta-
rego Sącza do miasteczka Szczawnica 
na początku 1940 roku. Przeprowa-
dzili się tam wiosną 1940 roku. Miesz-
kał na głównej ulicy przy dworcu kole-
jowym w domu rodziny Turpak, którą 
znała moja babcia Giza Kornhauser. 
Znała pana Turpak z Wierchomli i on 
ożenił się z dziewczyną ze Szczawni-
cy. Żydom nie wolno było iść na targ 
więc mój ojciec każdej niedzieli wracał 
do Wierchomli pieszo przez Piwniczną, 
ale nie wzdłuż drogi. Wracał z rolnika-
mi z powrotem do Starego Sącza nocą 
we środy tak, aby przyjść na targ we 
czwartek (ukryty w wozie rolniczym). 
Pod okupacją niemiecką, pod koniec 
1939 roku w Starym Sączu założono 
Judenrat, a wiosną 1939 roku powsta-

ło getto, w którym znajdowało się oko-
ło 1000 Żydów łącznie z uchodźcami. 
To wtedy mój ojciec i jego rodzina prze-
prowadzili się do biednej części mia-
sta Stary Sącz. Około lub 17 sierpnia 
chorzy i starzy zostali zabrali do lasów 
w okolicach rzeki Poprad, poza mia-
stem i zamordowani. Rodzice mojego 
ojca byli wśród tych zamordowanych- 
świadkiem ich egzekucji był przyjaciel 
rodziny (Lybek Sperling pochodzący ze 
Starego Sącza), który wtedy musiał ko-
pać masowy grób, aby pochować ich 
oraz około 100 innych ludzi.

Mój ojciec, razem z jego siedmioma 
siostrami i braćmi, zostali wywiezieni 
do Nowego Sącza gdzie oczekiwali na 
deportację do obozu zagłady w miej-
scowości Bełżec. Mój ojciec miał żona-
tego brata, który został zamordowany 
na początku wojny, gdyż oskarżono go 
o targanie pieniędzy i wsadzono na 6 
miesięcy do więzienia. Został zamor-
dowany w dniu, w którym miał zostać 
wypuszczony z więzienia. Na szczę-
ście, mój ojciec i jeden z jego braci zo-
stali wyciągnięci z kolejki ludzi ocze-
kujących na pociąg, bo potrzebowano 

100 mężczyzn do budowy tamy i do 
wykonania innych projektów. Wszyscy 
ludzie, którzy zostali zabrani do obozu 
w Bełżcu zostali zamordowani w dniu 
przyjazdu. Wiadomo o tylko trzech 
osobach, które przeżyły ten obóz za-
głady. Mój ojciec jest jedyną osobą w 
rodzinie, która przeżyła wojnę. Jego 
brata zamordowano potem poza obo-
zem pracy w Rabce."

Adele Black kilka lat temu kolejny 
raz odwiedziała Stary Sącz.  Ze wzglę-
du na bliski związek rodzinny ze Sta-
rym Sączem i przyjaźń z nauczycielką 
języka angielskiego Beatą Damasie-
wicz, Adele Goldfinger Black zgodziła 
się na to, aby zachęcić swoich uczniów 
z amerykańskiej szkoły Copeland Mid-
dle School w Rockaway, New Jersey do 
tego, aby włączyli się do współpracy z 
Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w 
Starym Sączu. W międzynarodowym 
projekcie kulturoznawczym 'Zwyczaje 
polskie i amerykańskie oczami gimna-
zjalistów'  bierze udział młodzież z kla-
sy II a i II c z Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego w Starym Sączu. Amery-
kańscy uczniowie będą pisać listy do 

Ocean przyjaźni 

BeaTa daMasieWicz

Starosądeckie rodzinne korzenie amerykańskiej nauczycielki zaowocowały współpracą ze szkołą 
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uczniów z Polski o sobie oraz na temat 
różnych zwyczajów i tradycji w USA, a 
uczniowie ze starosądeckiego gimna-
zjum zapoznają swoich rówieśników z 
USA z polskimi tradycjami. Ze szkoły w 
Rockaway w projekcie bierze udział 18 
uczniów: Ashley, Vanessa, Isaia, Sean, 
Stephen R, Anthony , Kevin F, Kath-
ryn, Kyle, Jordyn, Stephen M, Kevin N, 
Ashlyn, Ali G, Alyssa, Alex C, Megan, 
Austin. 

Główne założenia projektu to promo-
wanie nauki języka angielskiego wśród 
gimnazjalistów, ale także popularyzo-
wanie kultury amerykańskiej i nauka 
poszanowania dla różnic kulturowych. 
Projekt rozbudza także tożsamość na-
rodową oraz pozwala naszej starosą-
deckiej młodzieży doskonalić umie-
jętność pisania wiadomości email i 
listów, która przyda się na egzaminie 
gimnazjalnym z języka angielskiego. 

Uczniowie wzięli już udział w konkur-
sach językowych, które związane były 
z jesiennymi świętami obchodzonymi 
w Stanach Zjednoczonych. Odbyło się 
wręczenie nagród w konkursie polega-
jącym na zaprojektowaniu najlepszej 
kartki z okazji Halloween i napisaniu 
życzeń w języku angielskim. Laureaci 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i na-
grody tym razem promujące Sądec-
czyznę, a wszyscy uczestnicy słodką 
niespodziankę- amerykańskie batony 
Snickers. I miejsce otrzymała Joanna 
Jagiełka z kl. IIc. II miejsce przypadło 
Julii Witowskiej z klasy IIa, a na III miej-
sce zasłużyła sobie Paulina Kołbon z 
klasy IIc. Uczniowie poznawali również 
historię związaną z Halloween i sposo-
by ich obchodzenia w USA. Wzięli na-
stępnie udział w potyczce językowej 

czyli w dyktandzie dotyczącym Hallo-
ween. Niewątpliwym zwycięzcą okazał 
się uczeń klasy II c Marek Wójcik, który 
nie popełnił ani jednego błędu, a dru-
gie miejsce uzyskały Julia Witowska i 
Natalia Dyrek z klasy II a.  

Uczniowie ze starosądeckiego gim-
nazjum poznali już tradycje związa-
ne ze Świętem Dziękczynienia, a w 
znacznym stopniu przyczynili się do 
tego właśnie nowi koledzy z Copeland 
Middle School w USA. Uczniowie za-
angażowani w projekt rozwiązali re-
busy i łamigłówki językowe dotyczą-
ce pierwszego Święta Dziękczynienia. 
Przeczytali również maile, które otrzy-
mali od swoich kolegów z amerykań-
skiej szkoły. Na zajęciach w pracow-
ni komputerowej na dwa dni przed 
Świętem Dziękczynienia uczniowie z 
klasy 7 i 8 w  Copeland Middle Scho-
ol z New Jersey w USA pod opieką ko-
ordynatora projektu ze strony ame-
rykańskiej pani Adele Black wysyłali 
bowiem emaile do swoich kolegów ze 
starosądeckiego gimnazjum. Starosą-
deccy gimnazjaliści przeczytali ema-
ile od swoich amerykańskich kolegów 
na zajęciach języka angielskiego  i bli-
żej poznali zwyczaje związane z obcho-
dami Święta Dziękczynienia w USA. W 
listach przesłanych drogą emailową 
amerykańscy koledzy opowiedzieli o 
tym jak spędzają Święto Dziękczynie-
nia w swoich domach. Polscy koledzy 
napisali już listy o polskich zwyczajach 
związanych z Andrzejkami, Adwentem i 
Świętami Bożego Narodzenia. 

Listy zostaną wysłane do Copeland 
Middle School w USA z nadzieją, że 
będzie to początek międzynarodowej 
przyjaźni.                                                

Spotkanie w Sokole

W  starosądeckim  kinie Sokół odby-
ło się spotkanie  zorganizowane 

przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych GNIAZDO, współ-
finansowane przez Wojewodę Mało-
polskiego. Realizacja zadania ,,Spo-
tkanie w Kinie Sokół” przyczyniła się 
do realizacji następujących celów:

- przeciwdziałanie dyskryminacji, 
izolacji osób niepełnosprawnych i wy-
kluczenia ich z życia na płaszczyźnie 
społecznej – Podczas imprezy spo-
tkało się ponad 100 osób sprawnych i 
niepełnosprawnych. 

– przybliżenie i unaocznienie tego, 
jak wygląda życie osoby niepełno-
sprawnej i z jakimi problemami spo-
tykają się one na co dzień osobom 
sprawnym– Zarówno spotkanie z arty-
stą, który urodził się bez rąk i maluje 
stopami i ustami, jak również  ukaza-
na w zaprezentowanym filmie ,,Moja 
lewa stopa” historia była sama w so-
bie przesłaniem. Obydwie historie 
przedstawiają życie niezwykłych ludzi, 
którzy nigdy się nie poddali i mimo ca-
łej swojej ułomności realizowali swo-
je plany i marzenia. Stanisław Kmie-
cik, który był gościem honorowym 
urodził się bez rąk i dzięki uporowi i 
zaangażowaniu swojemu i swoich bli-
skich jest dzisiaj sławnym malarzem. 
Opowiedział on widzom o problemach 
i barierach jakie musiał pokonać w 
swoim życiu i jak wielką satysfakcję 
ma z faktu, że tyle osiągnął własnymi 
siłami. Podczas rozmowy na oczach 
widowni zaprezentował swój talent i 
namalował stopami obraz. Całą swoją 
postawą udowodnił, że osoba niepeł-
nosprawna nie jest w niczym gorsza 
od zdrowego człowieka.

Zaprezentowane także zostały pra-
ce wykonane przez osoby niepełno-
sprawne (rękodzieło), jako dowód na 
to, że są to ludzie niesamowicie zdolni 
i kreatywni. Były to wyroby świątecz-
ne oraz wyroby z  gliny wykonane na 
warsztatach terapii zajęciowej.   

Cele projektu zostały osiągnięte 
zgodnie z jego założeniami.                  
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Centrum Kultury i SztuKi 
im. Ady SAri zAprASzA do 
SKorzyStAniA z AtrAKCyjnej 
oferty reklamowej na łamach 
kuriera StaroSądeckiego. co 
dwa mieSiące w nakładzie 
1500 egzemplarzy. jeSteśmy 
oBecni na terenie całej gminy 
Stary Sącz. jeSteśmy czytani 
nie tylko przez mieSzkańców, 
ale też turyStów. promocyjny 
cennik oBowiązuje do końca 
roKu 2012. 

 
cała Strona, 
pełen kolor
600 zł

 

pół Strony,
pełen kolor
300 zł

1/4 Strony,
czarno-Biała
125 zł

inSert ulotek 1500 Szt - 50 zł

Szczegółowe informacje:
Kurier@StAry.SACz.pl
tel. 18 4461641

Oferta 
reklamOwa

* * * * * * * * * * * * * *
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Imię i nazwisko Telefon kontaktowy

Miejscowość + kod pocztowyAdres zamieszkania

POZIOMO

2 - „… to nie wypada…”, kto nie wie o 
kogo chodzi? – ten na pewno nie w 
Starym Sączu się urodził
3 - miejscowość dla Matołka
6 - jednostka pracy
7 - tam kościółek drewniany zbudowa-
ny bez użycia gwoździa 
12 - kasetka z muzyczką
13 - ratuszowa, klasztorna, ale nie 
szachowa
14 - zbocze góry dla narciarzy
15 - dawna moneta, której wart jest 
dobry żart
16 - „Straszny dwór”
19 - w gwarze – długie, łagodne, 14 
poziomo (skojarz ze śpiewką z życze-
niami dla błogosławionego Jana Paw-
ła II)
22 - siostra Balladyny
25 - jezioro w języku naszych połu-
dniowych sąsiadów (np. Scyrbskie …)
26 - bywa, że mimo zawodu, zda się 
mu bez butów chodzić
27 - połączenia metalu przy pomocy 
elektrod
30 - próżno szukać jej w stogu siana
31 - rzadkie imię męskie – nosił je 
Franke – znany szermierz Polski
35 - niemiecka firma autobusowa
36 - nowy…., który tuż, tuż!
38 - mała Iwona (wspak)
39 - eskimoski bohater szkolnej 
lektury
40 - państwo
42 - czasem nazywają ją bronchitem
44 -  gdy coś opadnie na dno
46 -  nokaut (skrót w bokserskim 
języku)
47 -  Stary Sącz ma dwie takie drogi
48 - Mikołaj, ktory w prezencie dostał 
najkrótszą ulicę w Starym Sączu
49 - tytuł (ranga) dostojnika, patrona 
SP w Przysietnicy

PIONOWO

1 - choinkowy gatunek
4 - zwierzę hodowane, które kiedyś 
można było kupić bez problemu na 
jarmarku w naszym mieście
5 - rewolwer bębenkowy belgijskiego 
konstruktora
7 - na Sądecczyźnie tak się mówi na 
choinkę
8 - tam grota – stajenka
9 - pochodzi od światła kaganka
10 - choćby nie wyczynowy to i tak 
czuwa nad naszą kondycją
11 - miejsce, gdzie zazwyczaj przyj-
muje się gości
17 - Alfred, były proboszcz parafii pod 
wezwaniem św. Elżbiety
18 - Wojciech – wiceprezes Stowarzy-
szenia Gniazdo
20 - wokół mundurowych czapek
21 -  rzadkie słowiańskie imię żeńskie
22 - Sofoklesa
23 -  dramatopisarz norweski, autor 
m.in. „Nory” i „Dzikiej kaczki”
24 -  druga żona Mieszka Pierwszego
28 -  w slangu młodzieżowym ten, 
który obnosi się z pieniędzmi
29 -  dawny środek przeciwbólowy 
często stosowany przez tych, co nie 
lubili dentystów
31 -  skrót na określenie żywności ge-
netycznie modyfikowanej
33 - rzeka w ZSRR nad którą podczas 
II wojny światowej powstała Polska 
Dywizja Kościuszkowców
34 - firma z Gołkowic znana wszyst-
kim łasuchom
37 - narząd wzroku
41 - w muzyce, ale powoli 
43 - tak mówisz do Tadeusza – kolegi
45 - Marek, najmłodszy radny obec-
nej Rady Miejskiej 

                                               (S.Ch.)

Hasło utworzą litery z pól oznaczonych gwiazdkami, czytane w kolejności od góry. Wypełniony kupon z hasłem prosimy przesłać lub dostarczyć 
osobiście do Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu (Kino SOKÓŁ, ul. Batorego 23, Stary Sącz) do dnia 15 stycznia 2012. 
Wśród osób, które prawidłowo rozwiążą krzyżówkę wylosujemy trzy zestawy kosmetyczne firmy OLIFRAME. 
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Jak co roku, organizatorami tej im-
prezy byli: Zespół Szkół: Szkoła 
Podstawowa i Gimnazjum w Bar-

cicach oraz Diecezjalne Centrum Piel-
grzymowania w Starym Sączu. Honoro-
wy patronat objął poseł Marian Cycoń. 
Wrażliwość serca sprawiła, że i tym ra-
zem nie zabrakło życzliwych sponso-
rów. Należą do nich: Instytut Studiów 
Wschodnich – Festiwal Biegowy Fo-
rum Ekonomicznego, który ufundował 
nagrody dla zwycięzców w kategorii in-
dywidualnej, oraz ksiądz Tadeusz Saj-
dak. Dzięki jego serdeczności uczest-
nicy zawodów mogli zregenerować swe 
siły pyszną żołnierską grochówką. 

Sportową uroczystość rozpoczął 
Dyrektor Zespołu Szkół w Barcicach 
mgr Grzegorz Garwol. W wystąpieniu 
nawiązał do zbliżającego się Święta 
Niepodległości, do najważniejszych 
zapisów na kartach historii naszej oj-
czyzny. Przedstawił drogi Polski, wio-
dące ku tak bardzo wyczekiwanej 
wolności. Głos zabrał również ksiądz 
Tadeusz Sajdak. Poruszył kwestie dą-
żenia do wolności i różnego pojmowa-
nia patriotyzmu. Wszyscy zgromadze-
ni zaśpiewali hymn narodowy, a na 
maszt została wciągnięta biało – czer-
wona flaga.

Rozpoczęła się sportowa rywaliza-
cja. Trasy  biegu wiodły wokół Ołtarza 
Papieskiego na dystansie: chłopcy – 
1500 m, dziewczęta – 1000 m. Bez-
pośrednimi organizatorami tej części 
zawodów byli nauczyciele wychowa-
nia fizycznego z Zespołu Szkół w Bar-
ciach, Turniej strzelecki przygotował 
klub strzelecki ,,VIS” którego opieku-
nem jest mgr Mateusz Borucki – na-
uczyciel historii z Zespołu Szkół  w 
Barcicach. Zawodnicy strzelali z kara-
binka pneumatycznego „slawia”. Kon-
kurencja ta wliczana była do  punktacji 

zespołowej. Wszyscy uczestnicy mieli 
zapewnioną pomoc medyczną ze stro-
ny szkolnej pielęgniarki – pani Mar-
ty Pawlik. Nad ich bezpieczeństwem 
oraz prawidłowym przebiegiem zawo-
dów czuwała grupa Świętego Pawła 
działająca przy Diecezjalnym Centrum 
Pielgrzymowania. W zawodach wystar-
towało 381 zawodników. Wyniki spor-
towej rywalizacji przedstawiają się 
następująco:

Kategoria indywidualna:
Szkoły Podstawowe - grupa dziewcząt:                                                                 
I - Paulina Tomasiak SP Rytro                
II - Anna Olejarz SP Barcice                      
III - Klaudia Olszowska SP Przysietnica   
 
Szkoły Podstawowe - grupa chłopców:
I - Karol Rams SP Rytro
II - Adrian Tomasiak SP Rytro
III - Dawid Bołoz SP Barcice

Szkoły gimnazjalne - grupa dziewcząt:                                                 
I - Ewa Kożuch G. Nr 2 Nowy Sącz        
II - Katarzyna Owsianka G. Przysietnica
III - Lidia Ogorzały G. Przysietnica

Szkoły gimnazjalne - grupa chłopców:   
I - Daniel Kurowski G. Podegrodzie    
II - Rafał Kaszyba  G. Podegrodzie    
III - Jakub Błaszczyk G. Podegrodzie   

Szkoły Ponadgim - grupa dziewcząt:     
I - Natalia Sadowska  ZS 1 Nowy Sącz   
II - Mariola Gągor    ZS 1 Nowy Sącz
III - Patrycja Baziak Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych Stary Sącz 
Szkoły Ponadgimn - grupa chłopców:

I - Krystian Piekarz Zespół Szkół Bu-
dowlanych Nowy Sącz       
II - Miłosz Warzecha Zespół Szkół Sa-
mochodowych Nowy Sącz       
III - Józef Zieliński  ZS 1 Nowy Sącz

Kategoria zespołowa ( bieg+strzelanie) 
Szkoły Podstawowe: 
I miejsce - SP w Rytrze
II miejsce - SP w Nawojowej
III miejsce - SP w Barcicach

Szkoły gimnazjalne
I miejsce - Gimnazjum wPrzysietnicy
II miejsce - Gimnazjum w Podegrodziu
III miejsce - Gimnazjum w Barcicach

Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce - ZS 1 Nowy Sącz   
II miejsce - Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Starym Sączu   
III miejsce - LO w Starym Sączu

Trud sportowej rywalizacji został 
uhonorowany pamiątkowymi dyplo-
mami, pucharami oraz nagrodami rze-
czowymi. Wręczali je: Dyrektor Diece-
zjalnego Centrum Pielgrzymowania 
ks. Tadeusz Sajdak,  Dyrektor Zespo-
łu Szkół w Barcicach mgr Grzegorz 
Garwol, Jakub Burghardt wielokrotny 
mistrz Polski w biegach długich.

Zawody przebiegały w miłej atmosfe-
rze. Nikomu nie można było odmówić 
sportowego hartu ducha. Dziękujemy 
wszystkim organizatorom, sponsorom, 
wszystkim zawodnikom oraz ich na-
uczycielom. Do zobaczenia za rok!           

Jedenasty raz na Błoniach
W piątek 4 listopada 2011r. już po 
raz jedenasty spotkali się ucznio-
wie ze wszystkich typów szkół z te-
renu Starego Sącza i jego najbliż-
szych okolic, aby wziąć udział w XI 
Niepodległościowym Biegu Przeła-
jowym i Turnieju Strzeleckim o Pu-
char Burmistrza  Starego Sącza.

DOROTA MŁYŃSKA-POSTROŻNY

„Bieg ku wolności, w jej imieniu albo wspomnieniu to zawsze najistotniejsza sprawa”.
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Pożegnanie Burmistrza
Sala amfiteatralna starosądeckiego Sokoła nie pomieściła 
wszystkich, którzy pragnęli pożegnać burmistrza Maria-
na Cyconia. Gospodarz miasta i gminy złożył rezygnację w 
związku z wyborem na posła PO. Zrobił to w takim stylu, 
jakiego Stary Sącz dawno nie widział. Były łzy wzruszenia, 
chóralne śpiewy "Sto lat!", koncert starosądeczanki Oli Mau-
rer z Piwnicy pod Baranami, laudacje i wystąpienie odcho-
dzącego 71-letniego burmistrza. Jak sam sobie wyliczył, kie-
rował miejscowym magistratem 4388 dni, czyli ponad 12 lat. 
Uczniowie szkoły muzycznej i zespołu regionalnego wystą-
pili specjalnie dla burmistrza. Hejnaliści z Technikum Leśne-
go odegrali "Hymn lasu". Odczytano też list ksieni klasztoru 
Klarysek, która dziękowała za odnowę zabytkowych budowli. 



Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

pragnę Państwu życzyć dużo zdrowia.

Samych radosnych chwil - spędzonych w gronie rodziny 

i przyjaciół - przy dźwiękach naszych pięknych polskich kolęd…

Abyśmy umieli dostrzec wokół siebie drugiego człowieka do 

którego warto się uśmiechnąć…

A Nowy 2012 Rok był dla nas wszystkich czasem, który 

przyniesie spełnienie marzeń i wleje w nasze serca nadzieję 

i wiarę na lepsze jutro…

   

            

          

                         Marek Sekuła 

                                    Najmłodszy Radny Starego Sącza 

 „Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy;

dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich.

Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski…”

/Seweryn Krajewski/

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PO SZKOLE ZAWODOWEJ OSTATNI NABÓR DO 2-LETNIEGO LICEUM

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAMY 
W LUTYM 2012 ROKU
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