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WIEŒCI Z MAGISTRATU
n

Rada Miejska w Starym S¹czu uchwali³a w dn. 8 wrzeœnia
br. opracowany przez Burmistrza MiG Stary S¹cz
wieloletni plan inwestycyjny (wspó³finansowany ze
œrodków specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz
Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich SAPARD):
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Barcice
Górne (³¹czne nak³ady finansowe 3,2 mln z³, w tym: 1,5 mln
z³ z bud¿etu gminy, 1,7 mln z³ SAPARD); budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Barcice Dolne
(³¹czne nak³ady finansowe 3,4 mln z³, w tym: 1,7 mln z³ z
bud¿etu gminy, 1,7 mln z³ SAPARD); budowa
przepompowni z miejscowoœci Barcice Dolne do ul.
Wêgierskiej (³¹czne nak³ady finansowe 3,2 mln z³, w tym:
1,5 mln z³ z bud¿etu gminy, 1,7 mln z³ SAPARD); budowa
drogi w miejscowoœci Go³kowice Dolne (³¹czne nak³ady
finansowe 1.0522.300 z³, w tym: 422.300 z³ z bud¿etu
gminy, 630.000 z³ SAPARD); budowa drogi w miejscowoœci
Gaboñ do „Æwierci-Opalana” (³¹czne nak³ady finansowe
892.404 z³, w tym: 262.404 z³ z bud¿etu gminy, 630.000 z³
SAPARD). Okres realizacji 2003-2004.

n

Burmistrz MiG Stary S¹cz zosta³ upowa¿niony uchwa³¹
Rady Miejskiej do zaci¹gniêcia po¿yczek z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie na finansowanie zadañ pn.: „kanalizacja
sanitarna w ul. Wêgierskiej i Witosa“ (planowany koszt
1.935.019 z³, w tym 500 tys. z³ po¿yczka); kanalizacja
sanitarna w ul. Staszica i 3 Maja (planowany koszt
376.528 z³, w tym 300 tys. z³ po¿yczka); kanalizacja
sanitarna w ul. 22 Stycznia, Barycza i Chrobrego
(planowany koszt 474.014 z³, w tym 300 tys. z³ po¿yczka).
Pozosta³e koszty (1.685.561 z³ ) bêd¹ pokryte z dochodów
bud¿etu gminy na rok 2004. Realizacja zadañ w latach
2003-2004.

n

Po zasiêgniêciu opinii Zrzeszenia Transportu Prywatnego i
Klubu Federacji Konsumentów w Nowym S¹czu UMiG
Stary S¹cz ustali³ limit 2 nowych licencji TAXI w mieœcie i
gminie - przeznaczonych do wydania w 2004 r.

n

Burmistrz MiG Stary S¹cz udziela 90% bonifikaty od ceny
lokali bêd¹cych w³asnoœci¹ gminy, przeznaczonych do
sprzeda¿y na os. Tysi¹clecia w blokach nr: 2,4 i 5,
zakupionych do 31 grudnia br.

n

Rada Miejska w Starym S¹czu postawi³a w stan likwidacji
Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w
Starym S¹czu (postêpowanie do 31 grudnia br., a od 2004
roku zadania oœrodka zdrowia podejm¹ niepubliczne
zak³ady opieki zdrowotnej, utworzone przez pracowników
likwidowanego zak³adu) oraz powo³a³a now¹ Radê
Spo³eczn¹ SPZOZ (po up³ywie kadencji poprzedniej rady)
na okres funkcjonowania zak³adu, w sk³adzie: Marian
Cycoñ (przewodnicz¹cy), Zygmunt Kulig (przedst.. Woj.
Ma³opolskiego), Ewa Zieliñska, Marian Lis, Zygmunt
Weber, Jan Bodziony.

n

n

Rada Miejska w Starym S¹czu podjê³a uchwa³ê o
gotowoœci nawi¹zania wspó³pracy z s¹siednimi gminami
(Muszyna, Rytro, Piwniczna - Zdrój, Krynica- Zdrój,
£abowa) w zakresie opracowania strategii produktu
turystycznego Doliny Popradu i Pasma Jaworzyny.
W Starostwie Powiatowym w Nowym S¹czu podpisano
umowê, która jest kontynuacj¹ porozumienia zawartego w
czerwcu 2001 w sprawie obwodnicy Starego S¹cza.
Sygnatariuszami
porozumienia
s¹:
marsza³ek
województwa Janusz Sepio³, starosta nowos¹decki Jan
Golonka, burmistrz Marian Cycoñ i Ryszard Marcinek, wójt

Podegrodzia. Porozumienie spe³nia zakreœlone wczeœniej
ramy wspó³pracy zainteresowanych samorz¹dów. Projekt
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego (z projektowanym przebiegiem obwodnicy)
zostanie wystawiony do wgl¹du publicznego.
n

Zakoñczono prace remontowo- modernizacyjne drogi
osiedlowej w Cyganowicach (wyk. BUD-DRÓG-£AGOSZ,
wartoœæ robót przekroczy³a 23 tys. z³), drogi do gruntów
rolnych „Wielki Wygon” (wyk. BUD-DRÓG-£AGOSZ,
wartoœæ robót przekroczy³a 89 tys. z³) oraz remonty
chodników: przy ul. Sobieskiego, przy bl. nr 5 na os.
S³oneczne (pracê wyk. pracownicy zatrudnieni przez UMiG
w ramach robót publicznych) i w Mostkach (odcinek 600
od granicy miasta).

n

Droga „Do Jurczaków” w Przysietnicy zosta³a zaliczona do
kategorii dróg gminnych.

n

Po uzyskaniu koordynacji i zezwolenia UMiG uruchomione
zosta³o przez PKS Nowy S¹cz po³¹czenie mikrobusowe:
Stary S¹cz - Barcice - Wd¿ary. (LINIA 31 STARY S¥CZ WOLA KROGULECKA. Kursuje w dni robocze od
poniedzia³ku do pi¹tku/

n

Zakoñczy³y siê prace zaplanowane na rok bie¿¹cy w
ramach I etapu budowy sali gimnastycznej w Barcicach.
Za³o¿ono aluminiow¹ stolarkê okienn¹, œlusarkê (drzwi),
stan surowy wod.-kan., tynki zewnêtrzne, pod³o¿e pod
posadzki. Koszt wyk. Robót ok. 215 tys. z³. We wrzeœniu
przetarg na dalsze prace, m.in. budowê klatki schodowej
zewnêtrznej.

n

W wyniku przebudowy budynku starej szko³y w
Go³kowicach i wprowadzanych zmian w nadbudowie
(przewi¹zka ³¹cz¹ca stary i nowy budynek) zostan¹
uruchomione 2 sale po ok. 30 m2, wêze³ sanitarny i salka o
pow. ok. 18 m2. Koszt robót do realizacji w roku bie¿¹cym
ok. 500 tys. z³.

n

Remont budynku szko³y przy ul. Kazimierza Wielkiego
prowadzony od czerwca do sierpnia (naprawiono
uszkodzon¹ elewacjê, wykonano docieplenie i malowanie)
kosztowa³ ok. 75 tys. z³.

n

Na 2 listopada br. zaplanowano wyjazd s¹deckich
samorz¹dowców do Rzymu. Uczestnicy pielgrzymki, jak co
roku z³o¿¹ papie¿owi Janowi Paw³owi II ¿yczenia imieninowe
i podziêkuj¹ za kanonizacjê œw. Kingi 16 czerwca 1999 r. w
Starym S¹czu. Szczegó³owych informacji dla osób chc¹cych
wzi¹æ udzia³ w tej podró¿y udziela p. Gra¿yna Leœniak Urz¹d Miasta i Gminy Stary S¹cz.

Z treœciami uchwa³, rezolucji, planów itd. Rady Miejskiej mo¿na
zapoznaæ siê w biurze Rady (Urz¹d Miasta i Gminy - Stary S¹cz, ul.
Batorego 25) - I piêtro, pokój nr 11).
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Rada Gospodarcza
Z inicjatywy burmistrza Mariana Cyconia w czwartek 4 wrzeœnia br.
w Oœrodku Wypoczynkowym „Skawina” w Barcicach odby³o siê
pierwsze spotkanie w³adz samorz¹dowych z biznesmenami z terenu
miasta i gminy Stary S¹cz. Na spotkanie przyby³o 27 lokalnych
przedsiêbiorców. Celem spotkania by³o utworzenie „Rady
Gospodarczej”, która by³aby organem opiniotwórczym i doradczym
dla Burmistrza. W trakcie spotkania omawiano zagadnienia zwi¹zane
z priorytetowymi inwestycjami na terenie gminy oraz sprawy, które
szczególnie nurtuj¹ pracodawców i podatników. Na kolejnym
spotkaniu ukonstytuuje siê zespó³ roboczy „Rady” do bezpoœrednich
kontaktów na linii biznes - burmistrz.
Gra¿yna Leœniak

Centrum Informacji
Zawodowej
Burmistrz Marian Cycoñ otrzyma³ potwierdzenie
przyznania grantu Ministerstwa Gospodarki, Pracy i
Polityki Socjalnej na dofinansowanie projektu tworzenia
Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu
Aktywizacji Zawodowej Absolwentów - Pierwsza Praca, na
wniosek w konkursie prowadzonym przez Wojewódzki
Urz¹d Pracy w Krakowie. Koszt realizacji przedsiêwziêcia
66 tys. z³, z tego 33,8% wynosi udzia³ œrodków w³asnych.
Termin uruchomienia Centrum - 2 stycznia 2004 r.
- Centrum Informacji bêdzie siê mieœci³o na parterze Oœrodka
Kultury w Rynku. - mówi odpowiedzialny za realizacjê projektu
z-ca burmistrza Jacek Lelek. - Bêdzie czynne od godz. 8 do 22.
Nasze miasto z racji po³o¿enia jest wa¿nym wêz³em komunikacji,
têdy przebiega niemal ca³a komunikacja autobusowa z Nowego
S¹cza do miejscowoœci po³o¿onych w dolinie Popradu i
Dunajca. St¹d te¿, ³atwoœæ dotarcia m³odzie¿y z oœciennych
gmin i miejscowoœci, z których wielu doje¿d¿a do
staros¹deckich szkó³. Oferta Centrum adresowana jest do
wszystkich zainteresowanych swoim rozwojem zawodowym,
skutecznym poszukiwaniem pracy, za³o¿eniem w³asnej firmy i
planowaniem kariery. Przewiduje siê, ¿e w ci¹gu roku z us³ug
Centrum skorzysta ponad 1000 osób, z czego ok. 250 zostanie
przeszkolonych do wykonywania ró¿nych czynnoœci na
komputerze oraz korzystania z pozosta³ego sprzêtu biurowego.
Odbywaæ siê bêd¹ tak¿e szkolenia z zakresu poszukiwania
pracy przez Internet, prowadzenia rozmów z pracodawcami,
autoprezentacji, pisania CV, listów intencyjnych, podañ, itp.
Informacja o powstaniu Centrum i zasadach jego
funkcjonowania zostanie przekazana do szkó³, zak³adów pracy,
urzêdów, stowarzyszeñ przedsiêbiorców. Ka¿dy odwiedzaj¹cy
Centrum bêdzie rejestrowany w celach statystycznych. Aby na
bie¿¹co otrzymywaæ informacje na temat funkcjonowania
Centrum prowadzona bêdzie ewaluacja, polegaj¹ca na
wype³nianiu ankiet o uwagach funkcjonowania Centrum,
oczekiwaniach klientów oraz profilu osób odwiedzaj¹cych
Centrum. Co trzy miesi¹ce Centrum bêdzie organizowaæ
otwarte szkolenia i kursy zawodowe oraz spotkania informacyjne
zgodnie z celami i kierunkami dzia³ania Centrum. W pierwszym
roku funkcjonowania Centrum bêdzie w ca³oœci finansowane z
bud¿etu Gminy. Planujemy trzyletni wstêpny okres
funkcjonowania, oraz nastêpne okresy d³u¿sze.

Strategicznym celem Centrum jest zmniejszenie bezrobocia
poprzez aktywizacjê lokalnej spo³ecznoœci, zw³aszcza ludzi
m³odych, którzy aktualnie poszukuj¹ pracy, a tak¿e wchodz¹cych
w ci¹gu najbli¿szych lat na lokalny, regionalny i europejski rynek
pracy oraz stworzenie mieszkañcom warunków do nabycia
umiejêtnoœci korzystania z nowych technologii informatycznych
dla efektywnego poruszania siê po rynku pracy, edukacji,
zdobywania informacji o mo¿liwoœci kszta³cenia, a tak¿e
korzystania z ró¿nych form pomocy oferowanych przez
Powiatowy Urz¹d Pracy. Centrum bêdzie dostarczaæ informacji o
Unii Europejskiej, jej instytucjach, nowych prawach i
obowi¹zkach obywateli wynikaj¹cych z akcesji, a tak¿e
mo¿liwoœciach skorzystania z pomocy oferowanej przez UE dla
rolników i przedsiêbiorców. Umo¿liwi korzystanie z poradnictwa
ekonomicznego i prawnego w zakresie rozpoczynania dzia³alnoœci
gospodarczej,
kszta³towania
w³asnego
wizerunku
i
autoprezentacji w czasie rozmów kwalifikacyjnych. Ma
integrowaæ przedsiêbiorców z m³odzie¿¹ wkraczaj¹c¹ na rynek
pracy oraz promowaæ lokalny produkt turystyczny, walory
krajobrazowe i ekologiczne terenów wiejskich dla rozwoju
agroturystyki, a tak¿e prowadziæ informacjê turystyczn¹ dla goœci
odwiedzaj¹cych gminê Stary S¹cz.
Adresatami us³ug œwiadczonych przez Centrum bêd¹ osoby
bezrobotne oraz zagro¿one utrat¹ pracy, szczególnie w wieku
poni¿ej 45 lat, m³odzie¿ szkolna i absolwenci, studenci
„staros¹deckiego kierunku“ Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Zawodowej w Nowym S¹czu, drobni przedsiêbiorcy posiadaj¹cy
firmy jedno lub kilkuosobowe, nieprowadz¹cy w³asnych biur,
osoby poszukuj¹ce nowych form zatrudnienia, pragn¹ce siê
przekwalifikowaæ zawodowo, osoby rozpoczynaj¹ce w³asn¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, osoby przewidziane do ustawicznego
kszta³cenia, rolnicy poszukuj¹cy alternatywnych Ÿróde³ dochodu,
prowadz¹cy dzia³alnoœæ agroturystyczn¹, przestawiaj¹cy swoje
gospodarstwa na produkcjê ekologiczn¹ oraz turyœci i goœcie
przybywaj¹cy na wypoczynek w gminie i regionie.
Do zarz¹dzania Centrum przewiduje siê zatrudnienie kierownika
(koordynatora) oraz pracownika posiadaj¹cego odpowiednie
umiejêtnoœci z zakresu informatyki. Niezbêdna iloœæ godzin
otwarcia Centrum zostanie zapewniona poprzez zatrudnienie
osób na stanowiskach refundowanych, m.in. w ramach robót
publicznych, wykorzystanie praktyk odbywanych przez
studentów WSB-NLU i PWSZ w Nowym S¹czu oraz szerokie
wykorzystanie wolontariatu. Wolontariuszami bêd¹ absolwenci i
uczniowie, a tak¿e studenci mieszkaj¹cy w Starym S¹czu i
okolicy, posiadaj¹cy umiejêtnoœci nabyte w ramach
samokszta³cenia oraz wiadomoœci i umiejêtnoœci z zakresu
informatyki. Zachêt¹ bêdzie mo¿liwoœæ skorzystania z 5
komputerów
najnowszej
generacji
z
profesjonalnym
oprogramowaniem, skanera, drukarki laserowej, kopiarki.
R. Kumor
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„Nowy rynek”
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Fot. Arch. UMiG St. S¹cz

W ciągu najbliższych lat Rynek Starego Sącza oraz dwa kluczowe
obszary w obrębie starego miasta: przy klasztorze Klarysek i kościele
parafialnym mogą zmienić swoje oblicze. Koncepcję funkcjonalno przestrzenną tych terenów opracowała Agencja Projektowa A-4 z
Nowego Sącza. Warunkiem rozpoczęcia i powodzenia inwestycji jest
uzyskanie środków z funduszy unijnych.
- Rewitalizacja rynku jest konieczna. - mówi burmistrz Marian CYCOÑ.
- Utrzymuj¹c tradycyjny, naznaczony histori¹ charakter tego miejsca,
musimy przystosowaæ go do wspó³czesnych wymogów. Zniknie wiêc
naziemna sieæ przewodów elektrycznych i telefonicznych,
zmodernizowane zostan¹ sieci kanalizacyjne i wodoci¹gowe, pojawi¹
siê wygodne ci¹gi komunikacyjne dla pieszych i ruchu ko³owego,
funkcjonalne miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
zainstalowana zostanie zupe³nie nowa, stylowa ma³a architektura.
Bêdziemy realizowaæ projekt opracowany przez mgr in¿. arch. Beatê
Smaga i zespó³ projektantów, firmowany przez Agencjê Projektow¹ A4. Ta inwestycja to bardzo powa¿na sprawa finansowa, jej wartoœæ to
ok. 7 mln z³. Inwestorem przebudowy rynku bêdzie Burmistrz. Zg³aszam
ten projekt do finansowania z funduszy Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na jednego mieszkañca
Ma³opolski, w latach 2003-2006 przypadnie 19,5 euro, przy pe³nej
akceptacji zyskalibyœmy wiêc ponad 440 tys. euro.
Aby pozyskaæ œrodki unijne trzeba dysponowaæ wymaganym wk³adem
w³asnym w wys. 25%. Skala tego przedsiêwziêcia jest olbrzymia,
radykalnie zmieniaj¹ca aktualny porz¹dek w rejonie klasztoru i koœcio³a
œw. El¿biety. Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna pn. „Przebudowa
œredniowiecznego rynku w Starym S¹czu i jego otoczenia z
odtworzeniem historycznych nawierzchni oraz przebudow¹ istniej¹cej
infrastruktury technicznej”, obejmuje oprócz przebudowy i aran¿acji
g³ównej p³yty Rynku, tak¿e ci¹gi komunikacyjne do klasztoru Klarysek i
koœcio³a parafialnego, z czêœciowym wy³¹czeniem ruchu ko³owego, m.in.
utworzeniem korso (promenady spacerowej) na ul. Kazimierza
Wielkiego. Mówi³a o tym projektantka B. Smaga na spotkaniu
Burmistrza z mieszkañcami miasta 28 sierpnia br. w kinie Poprad.
- Koncepcja jest przedsiêwziêciem uwzglêdniaj¹cym wytyczne
Wojewódzkiego Konserwatora Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków.
Zosta³a opracowana w dwóch wariantach zagospodarowania
i aran¿acji g³ównej p³yty Rynku i placów. Obejmuje Rynek oraz ci¹gi
piesze do zabytkowych zespo³ów: klasztor SS Klarysek, koœcio³a
parafialnego Œw. El¿biety, ul. Daszyñskiego z placem œw. Kingi, ul.
Kopernika, plac przykoœcielny z ul. Czarneckiego, ul. Kazimierza z
placem Targowym.
W za³o¿eniach estetycznych koncepcji przebudowy œredniowiecznego
rynku w Starym S¹czu i jego otoczenia opisane zosta³y cztery warianty:
„Wariant I: Opieraj¹c siê na regularnie rozplanowanym centrum Rynku
za³o¿ono siatkê osi na uk³adzie sznurowym, której podporz¹dkowano
ca³¹ estetykê i aran¿acjê Rynku. Jako g³ówne za³o¿enie tj.
pozostawienie nawierzchni Rynku „kocich ³bów“ uzupe³niono ci¹gami
pieszym i komunikacji samochodowej. W uk³adzie siatki zró¿nicowanie
materia³owe i kolorystyczne ci¹gów pieszych i ulic z parkingami
podkreœla historyczny charakter nawierzchni p³yty Rynku z „kocich
³bów“. Narzucony podzia³ p³aszczyzny Rynku (na bazie „sznura“) tylko
podkreœla harmoniê i regularnoœæ uk³adu. Zaproponowane materia³y tj.
kostka granitowa szara i kremowa podkreœla niepowtarzalny
charakter„starej“ nawierzchni Rynku - „kocich ³bów“. Propozycja
rozwi¹zania graficznego p³aszczyzny placu œw. Kingi wraz z ul.
Daszyñskiego w formie koncentrycznego uk³adu nie tylko szanuje
rangê i charakter tego miejsca, ale podkreœla miejsce kultu i
pielgrzymek. Ca³oœæ uk³adu uzupe³niono o nisk¹ zieleñ w formie
przenoœnych donic i kwietników, ³awek, pacho³ków, znaków i tablic
informacyjnych.
Wariant II: Zaprojektowano uk³ad posadzki w jak najmniejszym stopniu
naruszaj¹cy historyczny charakter miejsca. P³yta Rynku z „kocich ³bów“
podzielona pasem komunikacji ko³owej i pieszej wzd³u¿ pierzei Rynku.
Ci¹gi piesze z kostki granitowej kremowej, ci¹gi jezdne z kostki

granitowej szarej. Plac œw. Kingi - zaprojektowano zmianê uk³adu
komunikacji ko³owej, co pozwoli³o na zorganizowanie placu o
odpowiednim do miejsca charakterze i randze. Ca³oœæ uk³adu
uzupe³niono o elementy ma³ej architektury tj. lampy, ³awki, pacho³ki,
znaki drogowe i informacyjne.
Wariant III: Plac œw. Kingi - zaproponowano nowy uk³ad komunikacyjny,
który bardziej precyzuje kszta³t i funkcjê placu œw. Kingi.
Wariant IV: Zaproponowano stworzenie ci¹gów pieszych wzd³u¿ ul.
Kazimierza Wielkiego. Rezygnacja z ruchu samochodowego ww. ulicy
jak równie¿ na placu przykoœcielnym tj. ul. Czarneckiego. Organizacja
parkingu obs³uguj¹cego plac przykoœcielny na terenie istniej¹cej Szko³y
Podstawowej i s¹siedniej dzia³ce”.
Ponadto, w koncepcji zosta³a przedstawiona proponowana kolorystyka
elewacji i dachów budynków wokó³ Rynku. Dachy z blachy g³adkiej
zaprojektowano w trzech odcieniach szaroœci - matowe, dachy kryte
dachówk¹ w kolorze naturalnej ceg³y - matowe, dachy kryte gontem impregnowane, w kolorze naturalnego drewna. Œciany malowane
farbami para przepuszczalnymi w kolorach wg rysunków. Coko³y
malowane farbami para przepuszczalnymi o zwiêkszonej odpornoœci na
zabrudzenia i wilgoæ. Stolarka proponowana jest w kolorze naturalnego
drewna ewentualnie bia³a - malowana. Schody z p³yt kamiennych: granit,
piaskowiec, ewentualnie drewniane w kolorze naturalnym. Wa¿nym
elementem koncepcji jest demonta¿ istniej¹cych reklam, napisów, lamp,
krat, skrzynek elektrycznych i ok³adzin ceramicznych.
W koncepcji przewidziano likwidacjê istniej¹cej napowietrznej linii
elektroenergetycznej i zast¹pienie jej lini¹ kablow¹ ziemn¹. Dla
pod³¹czenia odbiorców zlokalizowanych na p³ycie rynku przewiduje siê,
rozdzielniê z pomiarem energii elektrycznej, zlokalizowan¹ przy budynku
nr 10 i w³¹czon¹ w istniej¹c¹ w tym rejonie sieæ elektroenergetyczn¹.
Rozliczenie pobranej energii elektrycznej przez poszczególnych
odbiorców odbywaæ siê bêdzie w oparciu o podliczniki.
Do rozdzielni tej równie¿ pod³¹czone zostanie oœwietlenie terenu:
oœwietlenie wysokie, s³upy oœwietleniowe oraz kinkiety na naro¿nikach
budynków; oœwietlenie poœrednie, oœwietlenie podcieni budynków;
oœwietlenie niskie, s³upki oœwietleniowe oraz projektory do instalowania
w pod³o¿u. Za³¹czanie oœwietlenia terenu sterowane bêdzie cyfrowym
programatorem astronomicznym zlokalizowanym w rozdzielni. Z
rozdzielni tej przewiduje siê wyprowadzenie oddzielnych linii kablowych
w trzech kierunkach: Rynek, ul. Daszyñskiego i ul. Kazimierza Wielkiego.
Przy Rynku oraz ul. Królowej Jadwigi, Kopernika, Daszyñskiego,
Kazimierza Wielkiego, Czarneckiego i Mickiewicza przewidziano w
koncepcji likwidacjê napowietrznych przy³¹czy telefonicznych oraz
przebiegu przy³¹czy po elewacjach budynków i zast¹pienie ich przy³¹czami
kablowymi ziemnymi, poprzez: budowê brakuj¹cych odcinków kanalizacji;
budowê odcinków ruroci¹gów kablowych; przeniesienie obiektów
kablowych i puszek przy³¹czy telefonicznych do sieñ budynków;
wci¹gniêcie do kanalizacji i ruroci¹gów kablowych brakuj¹cych odcinków
kabli. W zwi¹zku z planowan¹ przebudow¹ Rynku wraz z czêœci¹ ul.
Kopernika i Daszyñskiego oraz ul. Kazimierza Wielkiego bêd¹ realizowane
roboty remontowe sieci gazowej w tym rejonie.
W ramach przebudowy do wykonania bêd¹ tak¿e roboty zwi¹zane z
wodoci¹giem. Dla potrzeb zewnêtrznego zgaszenia po¿aru projektuje
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siê dwa hydranty „retro“ firmy Hawle oraz zasilanie ogródków letnich
poprzez wodoci¹g.
W ul. Kazimierza Wielkiego i Czarneckiego nast¹pi³aby przebudowa
istniej¹cej sieci wodoci¹gowej. W Rynku projektuje siê wykonanie
kanalizacji sanitarnej (z w³¹czeniem do ul. Sobieskiego) dla potrzeb
ogródków letnich i estrady oraz kanalizacji deszczowej dla potrzeb
odwodnienia p³yty rynku i w³¹czenie kanalizacji do ul. Kazimierza
Wielkiego i Kopernika. Dla odwodnienia p³yty rynku projektuje siê
wariantowo dwa ci¹gi cieków powierzchniowych przy krawê¿nikowych z
kratkami œciekowymi.
- Ta bardzo powa¿na inwestycja. - mówi³ Burmistrz do przyby³ych na
spotkanie Staros¹deczan. - Najwa¿niejsza w gminie obok budowy
obwodnicy. Chcemy j¹ prowadziæ etapami. W 2007 r., bêdziemy
obchodziæ jubileusz 750-lecia nadania Staremu S¹czowi prawa
miejskiego. Z myœl¹ o Rynku musimy przyci¹æ œrodki na tereny
poszczególnych so³ectw. Proszê wiêc mieszkañców miasta i gminy o
pe³ne poparcie dla tej inwestycji, o zgodê na ewentualne wejœcie w
teren. Proszê nie odwo³ywaæ siê od decyzji, które mog¹ byæ trudne,
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wszelkie w¹tpliwoœci proszê zg³aszaæ do urzêdu, w celu negocjacji.
Wszelkie remonty i malowania elewacji frontowych nale¿y uzgadniaæ
w Ref. Budownictwa celem stwierdzenia zgodnoœci z opracowan¹
koncepcj¹. Proszê o zwrócenie szczególnej uwagi na szyldy i reklamy,
ich estetyka pozostawia wiele do ¿yczenia. Musi nast¹piæ demonta¿
wszystkich elementów, które nie stanowi¹ szyldu, lecz s¹ reklam¹
produktu lub firmy, montowane bez zgody miasta. Proszê o ich
likwidacjê i zaniechanie takich praktyk. Dziêkujê p. B. Smaga i
zespo³owi projektantów, za to, ¿e podjêli siê trudnego projektu, który
wymaga³ du¿ego wysi³ku intelektualnego. Gratuluje firmie A-4
zwyciêstwa w konkursie, w którym uczestniczy³y trzy zespo³y, w tym
renomowany zespó³ krakowski. Urz¹d posiada pe³ne uzgodnienia
opracowanej koncepcji, ale bêdziemy jeszcze spotykaæ siê
z mieszkañcami i dyskutowaæ o tym projekcie.
R. Kumor
Wizualizacja koncepcji projektowej pn. „Przebudowa œredniowiecznego
rynku w Starym S¹czu i jego otoczenia z odtworzeniem historycznych
nawierzchni oraz przebudow¹ istniej¹cej infrastruktury technicznej”
przygotowanej przez Agencjê Projektow¹ A-4 z Nowego S¹cza - str. 20.

Ochrona dziedzictwa
apê miast partnerskich Starego S¹cza, z którymi podpisano
oficjalne umowy o wspó³pracy i wymianie kulturalnej wyznaczaj¹
stare szlaki handlowe - z po³udnia na pó³noc, z zachodu na wschód.
S³owacka Levoca, z któr¹ podpisano oficjaln¹ umowê 20 sierpnia br. le¿y
na g³ównym z nich (tzw. szlaku wêgierskim), w linii prostej zaledwie ok. 60
km od „Starego Miasta”. Dokument pn. DEKLARACJA MIAST O
PARTNERSTWIE STARY S¥CZ - LEVOCA podpisali w zabytkowym
ratuszu na rynku Levocy burmistrzowie miast: Miroslav Æurilla oraz
Marian Cycoñ.
- Bior¹c pod uwagê d³ugotrwa³e przyjacielskie stosunki pomiêdzy oboma
miastami zadeklarowaliœmy wolê utrzymywania i rozwoju partnerskich
stosunków pomiêdzy miastami dla osi¹gniêcia spo³ecznych celów
i europejskiej wspólnoty drog¹ zagranicznej i wewnêtrznej polityki obu
miast - mówi burmistrz Starego S¹cza. - Ide¹ tego porozumienia bêdzie
ochrona i wzbogacanie historycznego i kulturowego dziedzictwa
znajduj¹cego siê na terenie miast, rozwój spo³ecznych inicjatyw
obejmuj¹cych sfery kultury, sportu i edukacji, wymiana doœwiadczeñ
gospodarczych oraz wspieranie rozwoju gospodarczego ukierunkowanego
na rozwój ruchu turystycznego. Potrzebne jest wiêc po³¹czenie
komunikacyjne z Levoc¹. Bêdê zabiega³, aby któryœ z przewoŸników, jak
najszybciej uruchomi³ sta³¹ liniê autobusow¹.
Spotkanie w dawnej „stolicy” Spisza odby³o siê w ramach odbywaj¹cych
siê tam w sierpniu „Dni Mistrza Paw³a ‘2003” (z wieloma spektaklami,
koncertami, turniejem rycerskim) oraz karpackiego festiwalu rzemios³a, z
udzia³em twórców ze S³owacji, Czech, Polski i Wêgier. W delegacji Starego
S¹cza oprócz oficjalnych goœci z burmistrzem i przewodnicz¹cym Rady
Miasta byli wiêc twórcy: plastyczka El¿bieta Szot, mistrz garncarstwa Jan
Wilusz i rzeŸbiarz Ryszard Klimek oraz zespó³ regionalny. W uroczystoœciach
bra³a udzia³ tak¿e delegacja z wêgierskiego Kesthely (zaprzyjaŸnionego ze
Starym S¹czem) oraz £añcuta, z którym burmistrz miasta Kingi chce
wkrótce zawi¹zaæ tak¹ wspó³pracê.
Historia Levocy jest fascynuj¹ca. To niegdyœ bardzo wa¿ne miasto jest
historycznym i kulturowym centrum bardzo ciekawego europejskiego
regionu Spisza - obejmuj¹cego dorzecze górnego Popradu i Hornadu.
Lokowana i po³o¿ona podobnie jak Stary S¹cz (przez oba miasta
przebiega³y te same szlaki handlowe), tak¿e zachowa³a wyj¹tkowy
œredniowieczny uk³ad urbanistyczny. Ju¿ w 1271 r. by³a g³ównym miastem
kolonistów niemieckich na Spiszu. Miasto po³o¿one wœród wzgórz (571 m),
prezentuje najlepsze cechy starych, urz¹dzanych na œredniowiecznych
prawach grodów. Solidne, wysokie i grube, podwójne mury obronne z
bramami (jedna z nich nazywa siê „Bram¹ Polsk¹”) wokó³ ca³ego miasta i
porz¹dnie urz¹dzony organizm miejski, z centralnym, wielkim placemrynkiem, na którym stoi ratusz i dwa du¿e koœcio³y (ewangelicki i katolicki).
Koœció³ œw. Jakuba kryje we wnêtrzu a¿ 11 o³tarzy, z których trzy maj¹
ponad 10 m wysokoœci. G³ówny, gotycki o³tarz wykonany przez mistrza
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Fot. Wies³aw ŒledŸ

Paw³a (ucznia Wita Stwosza) jest najwy¿szy na œwiecie (11,62 m). W
mieœcie mo¿na tak¿e obejrzeæ funkcjonuj¹c¹ do po³. XIX w. s³ynn¹
drukarniê, strzelnicê i zbrojowniê miejsk¹, klasztor i koœció³ Minorytów
(od³am Franciszkanów), koœció³ œw. Ducha, Muzeum Spiskie, Bramê
Koszyck¹… Tylko przy centralnym „Placu Mistrza Paw³a” stoi ponad 60
zabytkowych budowli, a w ca³ym mieœcie jest ich 330! Najlepszy okres w
swojej historii mia³a Levoca w XIV-XV w. To z tego okresu pochodzi
najwiêcej zabytków. Kwit³o tam wówczas rzemios³o (masarstwo,
piekarstwo, krawiectwo, szewstwo, ko¿usznictwo, z³otnictwo, rzeŸbiarstwo
i malarstwo - ³¹cznie ponad 40 cechów!) oraz zwi¹zany z licznymi
przywilejami handel.
Wspó³czesna Levoca dŸwiga siê z zastoju, jaki dotkn¹³ miasto w XIX w., a
utrwali³ siê po II wojnie œwiatowej. (Preferowano wówczas przemys³owe
miasta: Poprad i Spisk¹ Now¹ Wieœ) Levoca podobnie jak Stary S¹cz pe³ni
funkcjê centrum edukacyjnego w swoim regionie. Systematycznie odnawia
siê i rekonstruuje zabytki, które s¹ g³ównym bogactwem i atrakcj¹
kilkunastotysiêcznego miasta. Wpisan¹ na listê najcenniejszych œwiatowych
zasobów kultury Levocê ka¿dego roku odwiedzaj¹ rzesze turystów. To
urokliwe miasteczko naprawdê warte jest odwiedzenia i bli¿szego poznania.
Fot. Ryszard Niejadlik
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Imieniny miasta
woŸdziem programu pierwszej edycji plenerowego
widowiska historyczno-artystycznego pt. „Imieniny miasta
Starego S¹cza” by³o spotkanie króla Jana III Sobieskiego z
¿on¹, królow¹ Marysieñk¹. Impreza przypominaj¹ca
mieszkañcom miasta i turystom wydarzenie sprzed 320 lat
odbywa³a siê w sobotê 2 sierpnia.
Staros¹decki rynek zaroi³ siê t³umem obserwatorów. Pewnie jak
przed wiekami byli wœród nich rycerze przybyli do miasta, by powitaæ
zd¹¿aj¹cego spod Wiednia triumfatora - króla Jana III Sobieskiego.
Przybycie „króla” poprzedzi³ barwny korowód, w którym przeszli:
staros¹decka Miêdzyszkolna Orkiestra Dêta pod dyrekcj¹
Stanis³awa D¹browskiego, odtwórcy g³ównych ról - aktorzy „Teatru
Otwartego“ z Lublina, szczudlarze, druhowie z OSP. Po odegraniu
hejna³u Starego S¹cza przez m³odych trêbaczy z orkiestry dêtej,
otwarcie imprezy og³osi³ burmistrz Marian Cycoñ.
Zanim jednak rozpoczê³a siê zabawa, a monarcha uklêkn¹³
przed wybrank¹ serca, o zaletach i odwadze króla obwieszcza³
wszem i wobec herold. - A zatem przymknijmy oczy i cofnijmy
siê w czasie. A dzia³o siê to 320 lat temu - mówi³ donoœnym
g³osem herold. - Na rynku, jak dzisiaj, by³ t³um gawiedzi, byli
heroldowie, którzy gromko wo³ali - rozst¹pcie siê! To by³ znak, ¿e
coœ wa¿nego siê wydarzy. I wœród t³umu czekaj¹cego na coœ, lub
na kogoœ, nasili³o siê poruszenie. Wrzawa to narasta³a, to cich³a.
Rozleg³ siê tupot koñskich kopyt, st¹paj¹cych po nierównym,
kocim bruku. Traktem od strony Wiednia... Ulic¹ Sobieskiego,
tak jak to by³o przed wiekami, dumny monarcha wjecha³ w
asyœcie swoich giermków. Tutaj, w Starym S¹czu, w minion¹
sobotê czeka³a go jego ukochana Marysieñka. Przed
restauracj¹ nosz¹c¹ dziœ imiê królowej Sobieski pochyli³ przed
ni¹ g³owê.
A póŸniej przed par¹ królewsk¹ broni dobyli wojowie z chor¹gwi
Ziemi Lubelskiej, a gdy opadli z si³ w morderczych pojedynkach,
rozpoczê³y siê tañce dworskie, przeplatane konkursami dla
publicznoœci. Chwile rozrywki - program w oparciu o znane
postaci bajek - mia³y te¿ pacholêta. Mo¿na by³o równie¿
wykazaæ siê wiedz¹ na temat Starego S¹cza i œw. Kingi, a na
najlepszych znawców czeka³y nagrody ufundowane przez Urz¹d
Miasta i Gminy i Powiatow¹ Miejsko-Gminn¹ Bibliotekê
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Włosi na Sądecczyźnie
Przez cztery dni w naszym regionie przebywa³a delegacja z
Menconico z pó³nocnych W³och (region Pavia w Lombardii). W³oskiej
grupie przewodniczy³ burmistrz gminy Paolo Bertorelli i jego zastêpca
Fabio Zanforri. Goœci podejmowa³y te¿ s¹siaduj¹ce ze Starym
S¹czem Gminy Rytro i £¹cko. Wspó³praca partnerska miêdzy
Menconico a gminami s¹deckimi (Stary S¹cz, £¹cko, Rytro) trwa ju¿
piêæ lat, od 1998 r. W³osi przyjechali na S¹decczyznê po raz
drugi.Spotkanie z mieszkañcami gminy w³oskiej by³o okazj¹ do
nawi¹zania kontaktów w dziedzinie kultury, turystyki
i wymiany gospodarczej. W tym celu zorganizowano spotkanie
samorz¹dowców i przedsiêbiorców w £¹cku, gdzie omawiano
sprawy zwi¹zane z rolnictwem, zatrudnieniem, wymian¹
turystyczn¹ i kulturaln¹, oraz pozyskiwaniem œrodków z Unii
Europejskiej. Goœcie staros¹deckiej gminy mieli okazjê poznaæ
dorobek kulturowy po³udniowego regionu Polski. W czasie pobytu
zwiedzili najwa¿niejsze miejsca zaznaczone na mapie dziedzictwa
kulturowego Ma³opolski: kopalniê soli w Wieliczce, zabytki Krakowa
i obóz koncentracyjny w Oœwiêcimiu. Uczestniczyli te¿ w wielu
mi³ych spotkaniach towarzyskich z mieszkañcami trzech s¹deckich
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Publiczn¹ w Starym S¹czu. Zabawa trwa³a jeszcze przez wiele
godzin.
Na rynku w kramikach swoje prace prezentowali twórcy ludowi
ze Starego S¹cza i okolicznych miejscowoœci, swoje stoisko
mieli poeci oraz Spó³dzielnia Handlowo - Produkcyjna „Rolnik”.
Na zg³odnia³ych czeka³a darmowa grochówka przygotowana
przez Ewê Go³dyn, a wydawana przez dziewczêta z OSP w
Moszczenicy.
Imprezê zorganizowa³ Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w
Starym S¹czu, przy wsparciu w³adz miasta i stra¿akówochotników z ca³ej gminy oraz staros¹deckich policjantów.
Król Jan III Sobieski wkroczy³ do Starego S¹cza w grudniu 1683
r. wracaj¹c z bitwy wiedeñskiej. Spotka³ siê tu z oczekuj¹c¹ go
królow¹ wraz z dworem. G³ównym celem ich wizyty by³o
nawiedzenie grobu ksiê¿nej Kingi, która wówczas jeszcze nie
by³a wyniesiona na o³tarze. Król przyczyni³ siê do jej beatyfikacji
przez swoje wstawiennictwo u ówczesnego papie¿a. Para
królewska bawi³a w Starym S¹czu piêæ dni. Zamieszka³a w
dworze zarz¹dcy klasztornego, który mieœci³ siê tam, gdzie
znajduje siê obecnie siedziba Popradzkiego Parku
Krajobrazowego. Ze Starego S¹cza ma³¿onkowie pojechali do
Krakowa na œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Na pami¹tkê swojego
pobytu król zostawi³ w Starym S¹czu sztandar zdobyty na
Turkach, który Siostry Klaryski przechowuj¹ do dzisiaj.
To nie jedyna impreza organizowana w okresie wakacji przez
Oœrodek Kultury. Tradycyjnie odbywa³y siê czwartkowe koncerty
plenerowe, a przed staros¹deck¹ publicznoœci¹ wyst¹pili:
„Podegrodzcy Ch³opcy”, Zespó³ „Luz Mus”, kapela ludowa „Dijuta”
z Wilna, Dzieciêcy Zespól Regionalny z Francji i Mali Mszalniczanie,
„Reconstruction” z Krakowa, Orkiestra Ogniska Muzycznego im. T.
Moryto z £¹cka, „Starlex” ze Skrudziny. Ponadto na dziedziñcu
Klasztoru SS. Klarysek mogliœmy pos³uchaæ chóru z Marcinkowic i
Helikon Kórusa z Keszthely (Wêgry). Kolejn¹ atrakcj¹ tego lata by³y
sobotnie plenerowe projekcje filmowe na staros¹deckim rynku.
Mogliœmy ogl¹dn¹æ „Karierê Nikosia Dyzmy”, „Pieni¹dze to nie
wszystko” czy „Anio³a w Krakowie”. Projekcja ostatniego tytu³u
odby³a siê równie¿ w Barcicach. Pomys³odawc¹ projekcji by³
burmistrz Marian Cycoñ.
Na zakoñczenie cyklu koncertów pod lipami wyst¹pi³ Zespó³
Regionalny „Volkstanzkreis Plochingen” z Niemiec i Zespó³
Regionalny „Mszalniczanie”.
Matylda Cieœlicka

gmin. Pobyt na S¹decczyŸnie zakoñczyli w Oœrodku Turystycznym
„Skawina” w Barcicach, gdzie oprócz czêœci oficjalnej zakoñczonej
podpisaniem stosownych dokumentów, odby³a siê tak¿e czêœæ
artystyczna i po¿egnalna kolacja. Do swojego kraju wracali ze ³zami
w oczach. Pobyt W³ochów w Polsce by³ w du¿ej czêœci
sfinansowany ze œrodków Unii Europejskiej. GL
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S¥DECKIE WYCZULENIA
Edmund Wojnarowski

UDA£O SIÊ TE¯ URATOWAÆ KOCIE £BY
rudno dziœ dok³adnie powiedzieæ, kiedy pojawi³o siê w naszym
jêzyku pojêcie przestrzeni spo³ecznej w takim znaczeniu, jakie
aktualnie obowi¹zuje w nauce o spo³eczeñstwie. Ale niezbyt
chyba dawno, skoro socjologia leciw¹ dziedzin¹ wiedzy przecie¿
nie jest.
W socjologii - wyjaœnijmy - w ten sposób siê nazywa taki obiekt,
gdzie ludzie maj¹ siê gdzie spotykaæ i dziêki któremu, miasto na
przyk³ad, mo¿e byæ atrakcyjnym miejscem do ¿ycia Swoich
mieszkañców zw³aszcza.
Znamiona czegoœ takiego mia³ w miastach rynek. A kiedy rynek
bywa³ okaza³y i bogaty w znamienite miejsca jak na przyk³ad
krakowski, no to wtedy na czo³o wysuwa³a siê któraœ z jego
czêœci. W przypadku krakowskiego rynku takim statusem d³ugo
siê cieszy³ jego bok zwany lini¹ A - B. Zaœ gdy miasto mia³o
rynków kilka, to zawsze jeden z nich bywa³ przecie¿ Wielkim.
Albo G³ównym.
W ka¿dym razie takiego znaczenia, jakie mia³ rynek dla miasta,
nie da siê chyba przeceniæ. Kiedy upada³o, to on jako pierwszy
zaczyna³ porastaæ traw¹.
Tukidydes twierdzi³, ¿e wraz ze znaczeniem rynku jako miejsca
wymiany znikn¹³ u Greków zwyczaj noszenia broni, co ten
najwybitniejszy historyk czasów staro¿ytnych, autor „Wojny
Peloponeskiej” uzna³ za najistotniejsz¹ cechê ró¿ni¹c¹ Greka od
barbarzyñcy.
No a dziœ ju¿ nie ma w¹tpliwoœci, ¿e to w³aœnie rynek - agora,
forum, Markplatz, market place - by³ miejscem narodzin naszej
cywilizacji. Tu siê nie tylko wymienia³o pieni¹dze na towar i
odwrotnie, czy towar na inny, ale przecie¿ wymienia³o siê tutaj
tak¿e pogl¹dy, opinie, najnowsze wieœci czy przemyœlenia oraz
w¹tpliwoœci.
I w taki w³aœnie sposób na rynku, nie zaœ gdzie indziej, zrodzi³a
siê demokracja. Czyli ten ustrój, o którym siê dalej powiada, ¿e
nie zdo³ano stworzyæ jak dot¹d innego lepszego.
Dla uproszczenia wywodu pomiñmy tu stulecia, w których - w
wyniku sprzecznoœci miêdzy gwarem rynkowych dialogów, a
retoryk¹ monologów wyg³aszanych z ambon - rynek traci³
znaczenie. I z wielkim trudem go potem odzyskiwa³.
Zaznaczywszy jeszcze tylko, ¿e wszêdzie tam, gdzie to nast¹pi³o
znajduje siê ów frazeologiczny Zachód, na który z utêsknieniem
spogl¹damy, zmierzaj¹c doñ dzielnie po bezdro¿ach rodzimego
zacofania cywilizacyjnego, nazywanego eufemistycznie
opóŸnieniem - zatrzymajmy siê przy naszych czasach.
Oj, symptomatyczne by³y losy rynków miejskich, gdy Lud wszed³
do œródmieœcia - jak cieszy³ siê sztandarowy poeta
socrealistyczny, zanim natchniony koniunkturalnieszymi trendami
nie napisa³ „Poematu dla doros³ych”.
A w³aœciwie to nie tyle sam lud tam wchodzi³, co tzw. w³adza
ludowa. I od razu na rynkach, ¿eby nie by³o dyskusji wspomnianego dialogu - poustawia³a na nich kwietniki, porobi³a
klomby, kandelabry i temu podobnoœci - vide Nowy S¹cz.
Jarmarki z handluj¹cymi przepêdzi³a za miasto. Tutaj zaœ czêsto
targowiska i bazary zbli¿a³y siê do cmentarzy. I przyk³adu na to
te¿ nie trzeba zbyt daleko szukaæ.
Rynek zaœ stawa³ siê placem okolicznoœciowych defilad,
pokazów zespo³ów ludowych i wojskowych. Rodzimych, jak i tych
z bratnich republik socjalistycznych. Zreszt¹ nie przewidywanie i
nie uwzglêdnianie rynków w miastach wzniesionych sumptem

T

realnego socjalizmu - przyk³adem Nowe Tychy mog¹ byæ u nas
czy Nowa Huta - mówi samo za siebie.
Rynek w Starym S¹czu ocala³ z tego pogromu. Chyba cudem,
powiedzieæ by mo¿na. Choæ przep³aconym do cna dziœ
zabudowan¹ Targowic¹.
Nie tylko ocala³, ale zachowa³ swój wygl¹d w jego zasadniczoœci.
I przede wszystkim uchroni³ sprawowan¹ funkcjê.
Uda³o siê te¿ uratowaæ kocie ³by - bruk, bez którego nasz rynek
by³by dziœ li tylko okaza³ym placem.
Nie ma powodu by go tu szczegó³owo opisywaæ. Jaki jest, ka¿dy
widzi -tymi s³owy s³ynnej definicji konia najlepiej go skwitowaæ.
Z nostalgi¹ natomiast wspominam go takim, jakim pozosta³ mi w
pamiêci. Z kramami lipcowego odpustu; z promenad¹ po wyjœciu
z koœcio³a z trzeciej mszy, nazywanej dziewi¹tk¹, bo siê zaczyna³a
o dziewi¹tej; z dyskutantami poprawiaj¹cymi do póŸna œwiat na
³awkach pod lipami przy studni; z Edwardem Œwierkiem z
Cyganowic wychodz¹cym z trafiki U Schajera ze œwie¿¹ gazet¹;
z uwiecznionym na obrazie mistrza Lenczowskiego z Jasiem,
zwanym Pó³kwatyrkiem; z Frankiem, co to nosi³ krzy¿ na czele
pogrzebowych konduktów; a w okresie wiosennoletnim z
coniedzieln¹ przedwieczorn¹ gie³d¹ kosiarzy, podbieraczek,
kopaczek i m³ocków, których mieszczuchy wynajmowali do pola
za miastem.
I z najs³ynniejszym staros¹deckim cukiernikiem, z Gorszkim,
który od czasu do czasu potrafi³ zamieniæ rynek w Starym S¹czu
w Hyde Park.
Na zakoñczenie ze wstydu nie wspominam o jarmarkach, w co
drug¹ œrodê, bo mo¿e jako uczeñ podstawówki trochê za du¿o
przez nie powagarowa³em.

Fot. Andrzej Znojek
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INTERNET W GIMNAZJUM Gor¹cy sezon…
imnazjum w Starym S¹czu otrzyma³o pracowniê komputerow¹
w ramach programu INTERNET W SZKO£ACH - PROJEKT
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

G

1 wrzeœnia 2003 roku pani Dyrektor Katarzyna Dubiel wraz z dwiema
uczennicami gimnazjum odebra³a z r¹k pana Prezydenta RP A.
Kwaœniewskiego akt przekazania pracowni.

- Wyjecha³yœmy o trzeciej w nocy. - opowiadaj¹ Maria Kruger i Maria
Ziêba, uczennice klasy IIIG. W Warszawie by³yœmy ju¿ o dziewi¹tej
rano. Uda³yœmy siê na umówione spotkanie z panem Tadeuszem
Banasiakiem - Dyrektorem Biura Obs³ugi Pos³ów. Zwiedza³yœmy
wszystkie budynki przy ulicy Wiejskiej - Sejm, Senat, nawet hotel
poselski. Wniosek: „ Dobrze byæ parlamentarzyst¹”. Ale nie to by³o
celem naszej podró¿y.
O godz. 16.00 mia³yœmy byæ w Pa³acu Prezydenckim i odebraæ akt
przekazania pracowni komputerowej. Do pa³acu przyjecha³y
delegacje z 47 wyró¿nionych szkó³ w Polsce, a wœród nich, MYdelegacja Gimnazjum im. J. S³owackiego.
Po czêœci oficjalnej, czyli przemówieniu pana Prezydenta RP i
rozdaniu aktów, podziêkowaniu licznym sponsorom, odby³ siê
„bankiet”, na którym spotka³yœmy wiele znanych osobistoœci œwiata
polityki, kultury i mediów. Potem zwiedza³yœmy Pa³ac Prezydencki,
by³yœmy w salach, w których przebywa³ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II,
prezydent USA Georg Bush i Michael Jackson. Nastêpnie uda³yœmy
siê na spacer po warszawskiej Starówce.
Bardzo zmêczone, ale zadowolone powraca³yœmy do Starego S¹cza.
Wiemy, ¿e tê wyj¹tkow¹ wycieczkê bêdziemy wspominaæ bardzo
d³ugo.
M.B.

iesi¹c lipiec i sierpieñ to okres wakacyjny, jednak
wakacji nie dawa³o siê odczuæ w staros¹deckim
gimnazjum. Zmiana instalacji „c.o” w segmencie A
/inwestor UMiG w Starym S¹czu / poci¹gnê³a za sob¹
jakby „ lawinê” innych prac remontowych, a w
szczególnoœci odnowienie i odmalowanie wielu
klasopracowni, które od dawna by³y w przys³owiowym
„op³akanym stanie”.
Wykonanie tych prac by³o mo¿liwe dziêki otwartoœci
serca wielu Staros¹deczan i ogromnemu zaanga¿owaniu
niektórych rodziców.
Cytuj¹c s³owa Stefana ¯eromskiego „My wiemy, ¿e jest
dobro. Wiemy, ¿e stoi ono wy¿ej ni¿ piêkno. Piêkno
ukazuje nam istotê sprawy, ale musi mieæ na sobie szatê
sztuki. Dobro zaœ jest niewidzialne (...) a siêga w ducha
i dzia³a w nim tajemnie...” pragnê podziêkowaæ
wszystkim, dziêki którym to dobro sta³o siê widzialne w
naszym gimnazjum.
Za nieodp³atne wymalowanie pokoju nauczycielskiego w
imieniu ca³ego grona pedagogicznego dziêkujê panom:
T. Wierchomskiemu, J. Kowalowi i R. Jastrzêbskiemu
/rodzicom uczniów klasy II E/ a gabinetu pedagoga
szkolnego - panu A. Koszyk.
Za finansowe wsparcie, dziêki któremu odnowiono i
odmalowano piêæ klasopracowni pragnê podziêkowaæ
pañstwu: S. i E. Migacz / kl. III B/, W i A.Sroka / kl. II
F/, pañstwu Sroka ./kl. IA/ , rodzicom uczniów klasy IIIA
oraz panom: M. Kuczaj i C. Basta.
Pozosta³e siedem klasopracowni odmalowano z
funduszy pomocy szkole, dziêki przychylnoœci Rady
Rodziców.
Dziêkujê „m³odym malarzom” za solidn¹ i szybk¹ pracê.
Sponsorom - pañstwu M. i J. Jop, A. i T. Stolarskim
/firma „SAM - CHEM”/, J. M. B. Plata i P. Mikulec /SC
„Mipol”/, P. Kucharskiemu /piekarnia „ Epi”/, panu: J.
Mikulec /firma „Ceramik”/, firmie „Zelmer” z Rzeszowa
za sprzêt AGD, pani M. Stawiarskiej /kl. II B/ i pani H.
Zaj¹c /Bank Spó³dzielczy w Starym S¹czu/, pañstwu
Sukiennik / firma Polsaj/ - sk³adam podziêkowania,
gdy¿ to dziêki ich wsparciu mo¿liwe by³o
przeprowadzenie wszystkich prac, które przyczyni¹ siê
do lepszego funkcjonowania szko³y i sprawi¹ radoœæ
m³odzie¿y.
Szczególne podziêkowania ca³a spo³ecznoœæ gimnazjum
kieruje tak¿e do pana Burmistrza Mariana Cyconia za
w³¹czenie w prace remontowe ekipy malarzy z UMiG,
którzy w bardzo krótkim czasie odmalowali górne
korytarze.
Wdziêcznoœæ m³odzie¿y by³a widoczna ju¿ - w
sierpniowe, wakacyjne dni, kiedy to nasi uczniowie
w³¹czyli siê w prace porz¹dkowe, pomagali przygotowaæ
w³asne klasopracownie na dzieñ 1 wrzeœnia. Uczniom: A.
Marczyk, A.Tokarz, A. Kurzeja, P. Jung, M. Ogorza³y, J.
Maœko, K. Znojek, oraz pierwszoklasistom: S. Maœko, M.
Dudar i A. Tyka serdecznie dziêkujê.
W pracach remontowych i porz¹dkowych brali obok
nauczycieli równie¿ udzia³ rodzice - pani Dudar oraz
osoby „rodzinnie” zwi¹zane ze szko³¹ - pan M. Tyka oraz
J. Trzciñski, którym tak¿e sk³adam podziêkowania.

M

W imieniu ca³ej spo³ecznoœci szkolnej - dyr. Katarzyna Dubiel
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Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu

Sk¹d pomys³ wspó³pracy?
ramach Programu PHARE CDC dnia 22.02.2001r.
Zakladna Skola w Plavnicy i Gimnazjum w Starym S¹czu
podpisa³y dokument wspó³pracy dotycz¹cej dzia³añ przyrodniczo
- ekologicznych.
Ju¿ wtedy rysowa³a siê mo¿liwoœæ d³ugofalowych dzia³añ
w/w szkó³ na wielu p³aszczyznach.
Tak narodzi³ siê pomys³: „Szko³y partnerskie: Stary S¹cz Plavnica - program piêciu kroków wspó³pracy”. Autorzy tj. M.
Bielak, K. Dubiel, K. Kuczaj,
M. Ogorza³y, M. Rejowski , skrupulatnie przemyœleli „kolejne
kroki” (ekologia, sport i turystyka, historia i tradycja,
integracja europejska) nadali im formê fizyczn¹ i graficzn¹,
przedstawili odpowiednim w³adzom i uzyskali akceptacjê
Zwi¹zku „Euroregion - Tatry”. T³umaczenie w jêzyku
angielskim tego projektu i póŸniejszych tekstów wykona³a B.
Kuczaj.
Komisja oceniaj¹ca uzna³a, ¿e projekt spe³nia kryteria
(uzyska³ 89 punktów). Raport z oceny zosta³ przes³any do
zatwierdzenia przez w³adzê wdra¿aj¹c¹ Program Wspó³pracy
Przygranicznej PHARE oraz Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Warszawie.
Realizacjê projektu przewidziano na okres dziewiêciu
miesiêcy (od 18.12.2002 do 15.09.2003r.)
Program uwzglêdni³ wiele dzia³añ na ró¿nych p³aszczyznach
np.: integracjê grup m³odzie¿owych i opiekunów z Polski i
S³owacji; zaktywizowanie miêdzyszkolnej wspó³pracy na
p³aszczyŸnie historyczno-regionalnej, turystyczno-sportowej
i kulturowej; promocje miasta i regionu; organizacjê czasu
wolnego oraz przygotowanie m³odzie¿y z korzyœci¹ w³asn¹,
szko³y i œrodowiska; przygotowanie m³odzie¿y do wspólnych
dzia³añ w ramach Unii Europejskiej.

W

Zakladna Skola w Plavnicy
PHARE to program bezzwrotnej pomocy udzielanej Polsce i innym
krajom Europy œrodkowej przez UE. Funkcjonuje od 1990 roku,
kiedy to pañstwa Europy Zachodniej postanowi³y wesprzeæ kraje
naszego regionu w przemianach gospodarczych. Na pocz¹tku
planowano zaoferowaæ pomoc tylko Polsce i Wêgrom. St¹d wziê³a
siê nazwa Poland - Hungary Assistance to Restructuring of their
Economies czyli Polska - Wêgry Pomoc w Przebudowie
Gospodarki. Z czasem do tego programu w³¹czono pozosta³e
kraje i dziœ jest ich ju¿ kilkanaœcie. Polska jako najwiêkszy kraj z tej
grupy otrzymuje procentowo najwiêksz¹ iloœæ œrodków (niemal
1/3). Ze wzglêdu na cel jaki ma osi¹gn¹æ pomoc Program PHARE
kilkakrotnie zmienia³ swój charakter - od pomocy towarowej,
poprzez przep³yw fachowej wiedzy, inwestycje i wspieranie
demokracji po wspieranie na drodze do stowarzyszenia Polski ze
Wspólnotami Europejskimi. Obecnie œrodki z Programu PHARE
maj¹ pomóc w przemianach zwi¹zanych z przygotowaniami do
cz³onkostwa w Unii Europejskiej.
EUROREGION „TATRY“ jest obszarem typowo górskim.
Obejmuje on swoim zasiêgiem po obu stronach granicy Orawê,
Spisz, s³owacki Liptów, polskie Pieniny, Podhale, Beskid S¹decki,
Wyspowy i Niski. W zwi¹zku z tym Euroregion posiada wyj¹tkowe
walory przyrodnicze, krajoznawcze i kulturowe. Na jego obszarze
znajduje siê piêæ parków narodowych: Tatrzañski, Pieniñski,
Babiogórski, Gorczañski i S³owacki Raj. G³ównymi atrakcjami
turystycznymi tego regionu s¹ Tatry i Zakopane. Wielkie walory
turystyczne posiadaj¹ równie¿ Pieniny z prze³omem Dunajca,
Zalew Czorsztyñski, Babia Góra, Gorce. Naturalne wody
mineralne i doskona³e warunki klimatyczne s¹ podstaw¹
uzdrowisk: Szczawnica, Muszyna, Rabka. S³owacka czêœæ
Euroregionu geograficznie obejmuje: Tatry, Góry Choczañskie,
Kotlinê Liptowsko - Popradzk¹, Rów Podtatrzañski, Kotlinê
Orawsk¹, Pieniny, Magurê Spisk¹, oraz czêœciowo Magurê
Orawsk¹, Wielk¹ Fatrê, Ni¿ne Tatry, S³owacki Raj, Góry Lewockie
i Pogórze Lubowiañskie. Uczestnikiem Transgranicznego Zwi¹zku
„Euroregion „Tatry“ jest min. Powiat Nowos¹decki.

Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu − Zakladna Skola w Plavnicy /Program Współpracy Przygranicznej Phare − Związek Euroregion „Tatry”/

Sfinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Współpracy Przygranicznej PHARE − Związek Euroregion „Tatry”
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Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu − Zakladna Skola w Plavn
Etapy wspó³pracy:
GRUDZIEÑ ‘2002
Pierwsze spotkanie integracyjne ze S³owakami przebiega³o w
wyj¹tkowej, œwi¹tecznej wrêcz rodzinnej atmosferze.
Po³¹czone by³o z wystêpami, konkursami, kolêdowaniem, a
przede wszystkim akcj¹ charytatywn¹, do której w³¹czyli siê
rodzice, przybyli do szko³y na zebranie, oraz w³adze Miasta i
Gminy Stary S¹cz z panem Burmistrzem mgr Marianem
Cyconiem na czele.
Zebrane fundusze zosta³y przeznaczone na przygotowanie
paczek œwi¹tecznych dla potrzebuj¹cych rodzin naszych
gimnazjalistów.
Wystarczy³o tak¿e na zakup sprzêtu TV (telewizor i video) do
szkolnej œwietlicy dla uczniów doje¿d¿aj¹cych z Moszczenicy,
Popowic, Myœlca i Mostek.
DZIA£ANIA:
• Œwi¹teczny kiermasz, konkurs œwi¹tecznych stroików i
kartek,
• „Kartka œwi¹teczna” - wystêp Ko³a Teatralnego Gimnazjum
w Starym S¹czu
• Wspólna wigilia i kolêdowanie, prezentacja obrzêdów i
potraw Bo¿onarodzeniowych s³owackich i polskich

Występ Koła Teatralnego Gimnazjum

STYCZEÑ ‘2003
Wydanie specjalnej edycji gazetki szkolnej „Radarek”
poœwiêconej miêdzy innymi realizacji pierwszego kroku
programu przygranicznej wspó³pracy.

Kongres ekologiczny „W obronie przyrody“

LUTY ‘2003
Troska o œrodowisko naturalne jest problemem dostrzeganym
przez m³odzie¿ polsk¹ i s³owack¹. Szczególnie jest nam bliska
problematyka ochrony wspólnych obiektów przyrody takich
jak: góry Pieniny, Tatry, Karpaty, rzeki Poprad i Dunajec.
DZIA£ANIA:
• Kongres ekologiczny „W obronie przyrody” z udzia³em
w³adz Miasta i Gminy Starego S¹cza oraz Nadleœnictwa i
Popradzkiego Parku Krajobrazowego
• Warsztaty dla m³odzie¿y polsko - s³owackiej „Zagro¿enia
œrodowiska naturalnego”
• Metody badania zanieczyszczeñ wód, gleby i powietrza wizyta w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Œrodowiska
w Nowym S¹czu
• Kulig i palenie ogniska z pieczeniem kie³basy w Rytrze

Młodzież słowacka i polska podczas konkursu
„Światowy Dzień Ziemi”

MARZEC ‘2003
Rywalizacja sportowa budzi w nas radoœæ z sukcesów oraz
smutek z przegranego meczu, uczy nas szacunku dla
przeciwnika, wspó³zawodnictwa w duchu fair play.
PrzyjaŸnie zawi¹zane na boisku, w hali sportowej czy na stoku
narciarskim pozostan¹ nierozerwalne na d³ugi czas.
DZIA£ANIA:
Zimowy turniej sportowy w Plavnicy na S³owacji a w nim:
• Turniej pi³ki siatkowej dziewcz¹t i ch³opców o „Puchar
Dyrektora Szko³y w Plavnicy”
• Turniej tenisa sto³owego
• Turniej narciarski na stokach Wy¿ne Ró¿bachy

Turniej piłki siatkowej
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nicy (Program Współpracy Przygranicznej Phare − Związek Euroregion „Tatry”)
KWIECIEÑ ‘2003
W programie: „Œwiatowy Dzieñ Ziemi” - uroczysta akademia
• Konkurs plastyczny „Piêkno wokó³ nas”
• Konkurs fotograficzny „Budzi siê ¿ycie”
• Konkurs mody ekologicznej „Bli¿ej natury”
• Konkurs recytatorski „O przyrodzie jêzykiem poezji”
• Dyskoteka

Młodzież w pracowni garncarskiej J. Wilusza

Historia i tradycja Polski i S³owacji jest bardzo podobna.
Potwierdzaj¹ to doœwiadczenia naszych narodów oraz
zabytki historyczne znajduj¹ce siê na naszych terenach.
Mamy siê czym pochwaliæ. S³owakom w Starym S¹czu
pokazaliœmy Rynek, Dom na Do³kach, Klasztor ss. Klarysek z
Koœcio³em œw. Trójcy, O³tarz Papieski, Muzeum i Koœció³
Parafialny œw. El¿biety.
DZIA£ANIA:
„S³awni ludzie naszego regionu”
• Wizyta w „Domu œw. Kingi” u malarki Józefy Kamiñskiej i
w warsztacie garncarza Jana Wilusza

MAJ ‘2003

Wycieczka w Tatry

Kolej na prezentacjê strony s³owackiej.
Wycieczka do Starej L’ubovni by³a pe³na wra¿eñ nie tylko
historycznych,
DZIA£ANIA:
Wycieczka historyczno - geograficzno - biologiczna na
S³owacjê
• Sp³yw Dunajcem
• Badanie fizyko - chemiczne i biologiczne rzeki Dunajec
• Zwiedzanie Klasztoru Czerwonego
• Zwiedzanie Starej Lubovni: zamku, skansenu i miasta

CZERWIEC 2003r.
Efektem poznawania i prezentowania miast partnerskich jest
wystawa, która ukazuje historiê, zabytki, przyrodê,
obyczajowoœæ i ma³e spo³ecznoœci Starego S¹cza i Starej
L’ubovni.
Konkurs fotograficzno - albumowy „ Moja Ma³a Ojczyzna,
Stary S¹cz - Stara Lubownia”
Spływ łodziami rzeką Dunajec

LIPIEC ‘2003
Miesi¹ce wakacyjne przeznaczamy na wspólne wêdrówki
górskie w najpiêkniejsze zak¹tki Beskidu S¹deckiego
szlakiem, o którym wspomina³ Jan Pawe³ II na S¹deckich
B³oniach 16.06.1999 r.
DZIA£ANIA:
• Wycieczka szlakiem Jana Paw³a II na Przehybê, po³¹czona
z zajêciami terenowymi z przyrody prowadzonymi przez
nadleœniczego Nadleœnictwa Stary S¹cz (w ramach zajêæ
konkurs z nagrodami)
• Wystawa „Moja Ma³a Ojczyzna, Stary S¹cz - Stara
Lubovnia” zorganizowana w Powiatowej i Miejsko Gminnej Bibliotece w Starym S¹czu
Młodzież polska i słowacka na zamku w Starej Lubovni
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SIERPIEÑ ‘2003
Ciê¿ko pracujemy, by z wielu materia³ów zgromadzonych
przez gimnazjalistów i uczniów ZS z Plavnicy wybraæ te,
które powinny znaleŸæ siê w przewodniku reklamuj¹cym
nasze szko³y i miejscowoœci.
DZIA£ANIA:
Wydanie folderu „Miasta partnerskie Stary S¹cz - Stara
L’ubovnia, szko³y partnerskie Gimnazjum im. J. S³owackiego
w Starym S¹czu - Zakladna Skola w Plavnicy”

WRZESIEÑ ‘2003
Zdobywanie szczytów, wysi³ek fizyczny, ciê¿ka praca
kszta³tuj¹ silnego cz³owieka, którego nie wystrasz¹
problemy dnia codziennego czy problemy szkolne. Grupa
uczniów z naszego Gimnazjum i ZS z Plavnicy zmierzy³a
siê z takim wysi³kiem, wêdruj¹c po szczytach polskos³owackich Tatr. Okaza³o siê, ¿e mo¿na pokonaæ w³asne
s³aboœci i zdobyæ wymarzony szczyt.

Zwiedzanie Starej Lubovni

Reprezentacja sportowa szkoły w Plavnicy

Młodzież polska i słowacka przy ołtarzu papieskim
w Starym Sączu

Zgodnie z mottem naszej szko³y „Jesteœmy dobrzy,
bêdziemy jeszcze lepsi” koñczymy realizacjê programu
wspó³pracy przygranicznej na najwy¿szym szczycie, a
dok³adnie na szczycie polskich Tatr.
W trakcie wycieczki odby³y siê zawody sportowe tym
razem na weso³o, rywalizowano w 10 konkurencjach.
Wynikiem 12:8 zwyciê¿y³a minimalnie strona polska i
odebra³a puchar dyrektora szko³y z r¹k pani dyrektor
gimnazjum mgr Krystyny Kuczaj.
Podsumowuj¹c i oceniaj¹c realizacjê wspó³pracy
przygranicznej ze szko³¹ s³owack¹ z Plavnicy, nale¿y
przyznaæ, i¿ program ten wzbudzi³ du¿e zainteresowanie
wœród uczniów, nauczycieli i w œrodowisku obu szkó³ i
miast.
Podczas wspólnych dzia³añ nast¹pi³o zapoznanie i
integracja grup m³odzie¿owych i opiekunów z Polski i
S³owacji. Zaktywizowano miêdzyszkoln¹ wspó³pracê na
p³aszczyŸnie historyczno - regionalnej (wycieczki po
Starym S¹czu, Starej L’ubovni), ekologicznej (kongresy,
zjazdy naukowe, badanie wód rzeki Poprad), turystyczno sportowej i kulturalnej (spotkania œwi¹teczne).
Organizowaliœmy uczniom czas wolny z myœl¹ o zdrowiu i
rozwoju fizycznym (zawody sportowe, wycieczki górskie).
Rozwinêliœmy transgraniczn¹ wspó³pracê i wymianê
miêdzy grupami m³odzie¿owymi. Pracowaliœmy nad
podniesieniem œwiadomoœci ekologicznej, poznaniem
historii, zabytków i ciekawych miejsc i ludzi w mieœcie i
regionie. Przez swoje dzia³ania, informacje prasowe
promowaliœmy nasz¹ szko³ê, miasto, Uniê Europejsk¹ i
Euroregion „Tatry”.
W ramach projektu wydaliœmy folder - przewodnik
reklamuj¹cy Gimnazjum im. J. S³owackiego w Starym
S¹czu i ZS w Plavnicy oraz miasta partnerskie Stary S¹cz
i Star¹ Lubovniê.
Koordynatorzy programu wspó³pracy
(Gimnazjum im. Juliusza S³owackiego w Starym S¹czu
- Zakladna Skola w Plavnicy):
Maria Bielak, Katarzyna Dubiel, Krystyna Kuczaj
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OD SEMINARIUM DO ZESPO£U SZKÓ£ ZAWODOWYCH
Ju¿ od 100 lat (1903 - 2003) w budynku przy ul. Daszyñskiego 15 rozbrzmiewa szkolny dzwonek!
espó³ Szkó³ Zawodowych w Starym S¹czu im. W³adys³awa Orkana
jest kontynuacj¹ Cesarsko - Ksi¹¿êcego Seminarium
Nauczycielskiego Mêskiego im. Jana D³ugosza , Pañstwowego
Gimnazjum Mêskiego im. W³adys³awa Orkana, Liceum
Pedagogicznego im. J. Kasprowicza i Technikum Chemicznego. Jak z
tego wynika pocz¹tki szko³y siêgaj¹ czasów zaboru austriackiego.
W roku 1903 po wielu latach starañ Ministerstwo Wyznañ i Oœwiaty
powo³a³o do ¿ycia w Starym S¹czu Mêskie Seminarium
Nauczycielskie. W nowo otwartym seminarium utworzono w
pierwszym tj. 1903/04 roku dwie klasy: klasê przygotowawcz¹ i
pierwszy kurs, które rozpoczê³y naukê z dniem 1 paŸdziernika 1903 r.
Pierwszym dyrektorem zosta³ Józef Dobrowolski, a kolejnymi
Stanis³aw Wilga i Micha³ Magiera.
Pierwszy egzamin dojrza³oœci, który odby³ siê w czerwcu 1907 roku
by³ nie lada prze¿yciem zarówno dla abiturientów, których zasiada³o do
matury 32, ale i dla ca³ego spo³eczeñstwa staros¹deckiego. Wrêczenie
dyplomów m³odym adeptom oznajmi³y miastu i okolicy liczne wystrza³y
moŸdzierzowe. Zda³o wówczas egzamin dojrza³oœci 25 kandydatów.
Wybuch wojny w r. 1914 wyrwa³ m³odzie¿ z murów szkolnych do armii
austriackiej i Legionów. Lokal szko³y zajmowa³y wojska rosyjskie i
austriackie. Z kolei w r.. 1918 dosz³o do przerw w nauce z powodu
wstêpowania uczniów do wojska w odrodzonym pañstwie polskim.
Mêskie Seminarium nauczycielskie funkcjonowa³o do roku 1935 kiedy
to szko³ê zamkniêto.Po dwóch latach starañ w roku 1937, dosz³o do
utworzenia w Starym S¹czu Pañstwowego Gimnazjum Mêskiego i
Liceum Pedagogicznego pod dyrekcj¹ Ignacego Kwieciñskiego. Pracê
tej szko³y przerwa³a druga wojna œwiatowa. Nauczyciele Liceum
Pedagogicznego brali czynny udzia³ w tajnym nauczaniu podczas
hitlerowskiej okupacji.
Pañstwowe Liceum Pedagogiczne i Gimnazjum w Starym S¹czu
wznowi³o jawn¹ dzia³alnoœæ jako szko³a koedukacyjna w styczniu 1945
roku w budynku klasztornym, ze wzglêdu na ogromn¹ dewastacjê
w³asnej siedziby. Budynek poddano remontowi, który zakoñczono na
pocz¹tku wrzeœnia 1946 r. W tym samym roku odby³y siê dwie matury
- pierwsza w styczniu dla tych, którzy przed wojn¹ skoñczyli dwie klasy
liceum pedagogicznego; druga w czerwcu. Obowi¹zki dyrektora
Liceum Pedagogicznego pe³nili kolejno: W.Kazior, Jan Czech, Jan
Migacz, zaœ nauczycielami byli miêdzy innymi: L. Harabasz (z-ca
dyrektora), Roman Betta (historia), Tadeusz Czech (œpiew, skrzypce),
Józef Dzik (matematyka, fizyka), Stanis³aw Gacek (jêzyk polski), Józef
Gawroñski (matematyka), Józef Kwak (matematyka, chemia, fizyka),
Józef Machowski (jêzyk rosyjski, przysposobienie wojskowe), Zofia
Migacz (jêzyk polski), Tadeusz Ogorza³y (matematyka, fizyka),
Kazimiera Mrówka (jêzyk polski), Tadeusz Œmia³ek (wychowanie
fizyczne), Helena Szaszkow (pedagogika, psychologia), Józefa
Rybo³owicz (jêzyk rosyjski), K. Fija³ (wychowanie fizyczne,
przysposobienie wojskowe).
W roku 1967/68 otwarto na bazie Liceum Pedagogicznego now¹
szko³ê Technikum Chemiczne. Funkcjê dyrektora obu szkó³ pe³ni³
pocz¹tkowo dyr. J. Migacz. Dopiero l wrzeœnia 1968 r. na stanowisko
dyrektora Technikum Chemicznego powo³any zosta³ Józef Gawroñski.
W roku 1970 miejsce uczniów Liceum Pedagogicznego zajêli uczniowie
pierwszej klasy Liceum Ekonomicznego, które 1 wrzeœnia 1970 roku
powsta³o przy Technikum Chemicznym. Liceum to mia³o jeden kierunek
- wiejski obrót towarowy - i rekrutowa³o uczniów po dwuletniej ZSR.
Nauka trwa³a trzy lata. Równie¿ w 1970r. powsta³o Technikum Leœne.
Nabór do klas pierwszych odbywa³ siê spoœród m³odzie¿y ze Starego
S¹cza, klasa druga natomiast zosta³a przeniesiona z Bi³goraja.
Dyrektorem Technikum Leœnego by³ Z. Pigulski.
1 wrzeœnia 1975 r. utworzony zosta³ Zespó³ Szkó³ Zawodowych w
Starym S¹czu, którego dyrektorem mianowany zosta³ dotychczasowy
dyrektor Technikum Chemicznego i Liceum Pedagogicznego Józef
Gawroñski. W latach 1990-1998 ZSZ kierowa³ Marian Kuczaj, a w
1998 pe³ni¹cym obowi¹zki dyrektora szko³y zosta³a Bogumi³a Hybel.
Szko³a od stu lat, a¿ po dzieñ dzisiejszy systematycznie poszerza sw¹
ofertê programow¹. Obecnie w Zespole funkcjonuje kilka szkó³. S¹ to:
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Technikum Chemiczne, Technikum Ochrony Œrodowiska, Technikum
Leœne, Technikum Ogrodnicze, Technikum Technologii ¯ywienia,
Technikum i Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, Liceum
Ogólnokszta³c¹ce, Liceum Techniczne oraz Licea Profilowane.
Szczegó³y
mo¿na
znaleŸæ
na
stronie
internetowej
www.zsz1starysacz.republika.pl
A teraz kilka podstawowych informacji dotycz¹cych
funkcjonowania szko³y. Szko³a bierze udzia³ w licznych konkursach,
zawodach, festiwalach, przegl¹dach zdobywaj¹c wysokie lokaty i
wyró¿nienia, m.in.: Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny - pierwsze
miejsca i wyró¿nienia na szczeblu ogólnopolskim; Konkurs „Zielone
Dyplomy“, którego laureaci otrzymuj¹ indeksy, Olimpiada Ekologiczna
na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, Konkurs matematyczny
„Kangur“, Mistrzostwa Szkó³ Leœnych i Ochrony Œrodowiska w
Siatkówce Ch³opców, które od 10 lat organizowane s¹ przez nasz¹
szko³ê, Krajowy Przegl¹d Twórczoœci Filmowej Œrednich Szkó³ Leœnych,
na którym wielokrotnie wyró¿niono prace filmowe uczniów, Turniej
M³odych Mistrzów Techniki ( w ró¿nych kategoriach m.in. pomoc
dydaktyczna, konkurs ekologiczny, praca badawcza) - wielokrotnie
uczniowie szko³y zajmowali pierwsze miejsca i wyró¿nienia (laureaci
otrzymuj¹ indeksy), Turniej Wiedzy o Wynalazczoœci - w tym konkursie
równie¿ wielokrotnie uczniowie szko³y byli laureatami fina³ów
wojewódzkich i ogólnopolskich, Uczniowie szko³y uczestnicz¹ równie¿
w konkursach plastycznych, recytatorskich, ortograficznych,
muzycznych i wielu innych. M³odzie¿ bardzo chêtnie uczestniczy w
zawodach sportowych w ró¿nych dyscyplinach, z których najwiêkszymi
osi¹gniêciami wyró¿niaj¹ siê pi³ka siatkowa dziewcz¹t i ch³opców. Przy
szkole dzia³aj¹ kó³ka: sportowe, matematyczne, kabaret „Dolce far
niente“, grupa Zespó³ Rogów Myœliwskich, kó³ko plastyczne, grupa
liderów, S³u¿ba Maltañska.
Zespó³ Szkó³ Zawodowych od lat wspó³pracuje ze szko³ami i
instytucjami z innych krajów, s¹ to: Padua School w USA (Ohio); co
roku dwóch uczniów wyje¿d¿a do Padna School na roczny pobyt i
naukê w tamtejszej szkole, Amerykañska Letnia Szko³a Jêzyka - od
1991 roku nauczyciele amerykañskich szkó³ i uczelni prowadz¹ w
Zespole Szkó³ Zawodowych trzytygodniowy kurs jêzyka dla uczniów
nie tylko naszej szko³y ale równie¿ szkó³ podstawowych, œrednich i
gimnazjów. Dyrekcja Lasów w Stuttgarcie przyjmuje uczniów
Technikum Leœnego na ok. 2 tygodniowe praktyki na terenie w/w
Dyrekcji (wspó³praca trwa 10 lat). Wspó³pracujemy tak¿e z Leœn¹
Szko³¹ w Prešowie, z któr¹ ³¹cz¹ nas wspólne spotkania zarówno
uczniów jak i pracowników oraz wspólne uczestnictwo w zawodach
sportowych.
W dniach 11 i 12 paŸdziernika 2003 bêdziemy obchodziæ uroczyœcie
100-lecie szko³y. Na spotkanie po latach zapraszamy wszystkich
nauczycieli oraz absolwentów. Chêtnych do wziêcia udzia³u prosimy o
kontakt z sekretariatem szko³y tel. 0- 18 (prefix) 446 05 80. - Komitet
Organizacyjny obchodów 100 - lecia szko³y.
Opr. Urszula Kubowicz
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ODPUST W BARCICACH
egoroczny Odpust Parafialny mia³ wyj¹tkowo uroczyst¹ oprawê. Za
spraw¹ Burmistrza MiG Stary S¹cz, pana Mariana Cyconia, w
przeddzieñ œwiêta Wniebowziêcia NMP na ca³ej d³ugoœci Barcic, nad
drog¹ g³ówn¹ i przed koœcio³em zosta³y przewieszone napisy witaj¹ce
pielgrzymów i g³ównego goœcia-celebransa sumy odpustowej Ks. Bpa
Zygmunta Zimowskiego, ordynariusza diecezji Radomskiej.
Na pocz¹tku liturgii Ks. Proboszcz Stanis³aw Dziekan w serdecznych
s³owach przywita³ wszystkich zgromadzonych u stóp Barcickiej Pani,
mówi¹c, miedzy innymi: ,,Drodzy Pielgrzymi! Drodzy Parafianie Barcic!
Przed chwil¹ wyszed³ kap³an piastuj¹cy pe³niê Chrystusowego
kap³añstwa i wraz z nim wyszli pozostali kap³ani, aby w imieniu Pana
Boga przemówiæ do nas i w naszym imieniu przemówiæ do Boga. Aby
podobnie, jak Ojciec Œwiêty, podziêkowaæ za dar kap³añstwa Matce
Bo¿ej, dzisiaj czczonej pod tytu³em Wniebowziêtej”.
Ks. Biskup ordynariusz pochodzi z Kupienina, parafia Mêdrzychów. 30
lat temu otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie z r¹k ks. bp. Jerzego Ablewicza
w Tarnowie. Przez pierwsze dwa lata pracowa³ w Starym S¹czu.
Studiowa³ na KUL-u i w Innsbrucku na Uniwersytecie Leopolda Franzenza. W 1983 roku rozpocz¹³ pracê w Kongregacji Nauki Wiary w
Stolicy Apostolskiej. W 2002 r. Jan Pawe³ II mianowa³ go biskupem i
ordynariuszem Diecezji Radomskiej. Ks. Biskup jest Przewodnicz¹cym
Komisji
Nauki
Wiary
Konferencji
Episkopatu
Polski.
Wspó³koncelebransami sumy odpustowej byli nasi Rodacy: Ksi¹dz
Zdzis³aw Puœcizna, proboszcz w Tarnowie-Krzy¿u, ks. W³adys³aw
Tokarczyk, proboszcz w Zawadzie k/Dêbicy, Ks. Jan Olszak, proboszcz
w Uœciu Solnym, Ks. Jan Rusiniak, rezydent w naszej parafii oraz Ks.
W³adys³aw Pasiut, kustosz sanktuarium Œw. Stanis³awa
w
Szczepanowie.
Ks. Jan Olszak oraz Ks. Jan Rusiniak obchodz¹ w tym roku jubileusz
40-lecia kap³añstwa. Œwiêcenia kap³añskie otrzymali z r¹k ks. bpa
Jerzego Ablewicza w 1963r.
Ksi¹dz Jan Olszak po œwiêceniach kap³añskich pracowa³ kolejno w
Szynwa³dzie, Kroœcienku, Lubczy, O³pinach, Z³ockiem i obecnie jest
proboszczem w Uœciu Solnym.
Ks. Jan Rusiniak swoj¹ kap³añsk¹ pos³ugê sprawowa³ kolejno w
nastêpuj¹cych parafiach: Górki Mieleckie, Ro¿nów, Radgoszcz,
Rzepiennik Biskupi, Samocice, Machowa, Rad³ów, Mêcina. Kilka lat
pracowa³ równie¿ poza nasz¹ diecezj¹ na pó³nocy Polski w parafii
Przytocko, DŸwirzyno, Kad³ub i Koperniki.
Ks. W³adys³aw Pasiut obchodzi w tym roku 25-lecie œwiêceñ
kap³añskich, które otrzyma³ w 1978 r. z r¹k Ks. Bpa. Jarzego Ablewicza
w Tarnowie. Pos³ugê duszpastersk¹ pe³ni³ w parafiach: Wola
Baranowska, Gromnik, Limanowa - Matki Bo¿ej Bolesnej, Chorzelów.
By³ proboszczem w Zborowicach. Obecnie jest kustoszem Sanktuarium
Œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika w Szczepanowie.
Matka Bo¿a Wniebowziêta jest nazywana równie¿ Zieln¹. Po³owa
sierpnia to czas koñcz¹cych siê ¿niw i zbierania plonów ziemi. Wyrazem
wdziêcznoœci za b³ogos³awieñstwo i zdrowie podczas prac polowych
by³y piêkne wieñce ¿niwne przygotowane przez parafian. Jeden z nich
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przygotowany przez panie gospodynie z Wd¿arów nawi¹zywa³ do
Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiewnikach. Wieniec
przedstawia³ prezbiterium bazyliki Mi³osierdzia Bo¿ego z tabernakulum
w kszta³cie kuli ziemskiej.
Przedstawiciele parafii podczas Eucharystii z³o¿yli symboliczne dary
ofiarne.
Pani Aniela Jakubowska w towarzystwie p. Stefan Mszañskiego nios³a
du¿y bochen chleba, dziewczêta z³o¿y³y w darze kosz polnych kwiatów
i zió³ przygotowany przez Karolinê Baran, przedstawiciele Akcji
Katolickiej przynieœli do o³tarza pó³misek z owocami i miód, ministranci
zaœ ofiarowali wino i wodê.
W uroczystoœciach odpustowych uczestniczy³o bardzo wielu ksiê¿y z
okolicznych parafii i nie tylko. By³ wœród nich brat Piotr Œlósarczyk,
jezuita pracuj¹cy w Watykanie. Brat Piotr pomaga naszym grupom
pielgrzymkowym udaj¹cym siê w listopadzie na imieniny do Ojca
Œwiêtego.
Na zakoñczenie Liturgii przedstawiciele parafii z³o¿yli ¿yczenia
Ksiê¿om Jubilatom oraz na pami¹tkê tej uroczystoœci wrêczyli obrazy
namalowane przez parafiankê, Pani¹ Mariê Buchman.
Ksi¹dz Kanonik Jan Olszak w imieniu Jubilatów powiedzia³:
,,Ksiê¿e Biskupie! Jesteœmy tu, przy o³tarzu w Barcicach, aby uczciæ
Twoje 30-lecie a przy Tobie 25-lecie ks. W³adys³awa, i 40-lecie ks. Jana
i mojej drogi kap³añskiej. Nie wiem, czym zas³u¿yliœmy sobie, aby Ks.
Biskup opuœci³ Radom i razem z nami stan¹³ przy tym o³tarzu. Tu siê
wszystko zaczê³o, tak jak powiedzia³ Ojciec Œwiêty w rodzinnych
Wadowicach. I dla nas, dla mnie, dla ks. Jana, dla ks. W³adys³awa
zaczê³a siê ta droga w Barcicach. To tu zobaczyliœmy Bo¿y œwiat, przy
tej chrzcielnicy narodzi³o siê w nas Bo¿e ¿ycie. Przy tym o³tarzu
przyjêliœmy I Komuniê Œwiêt¹ i Sakrament Bierzmowania. W obliczu
M.B. Wniebowziêtej formowa³o siê nasze kap³añstwo. Tu odprawiliœmy
Prymicje, tu ¿egnaliœmy na wiecznoœæ naszych Rodziców, Ks. W³adziu
ma to szczêœcie, ¿e jest z nami, tu w koœciele jeszcze ¿yj¹ca Jego
Matka. Tu siê przyje¿d¿a w rodzinne strony, bo rodzina to droga, od
której cz³owiek nie mo¿e siê od³¹czyæ - jak powiedzia³ Ojciec Œwiêty w
liœcie do rodzin. Tu, w tej rodzinie parafialnej jest ktoœ, kto przyci¹ga, jak
ojciec. Pisze, czasem telefonuje, czasem przyjedzie. To Ksi¹dz
Proboszcz, Ksi¹dz Kanonik Stanis³aw Dziekan. Ta dzisiejsza
uroczystoœæ pod przewodnictwem Ksiêdza Biskupa to wyraz pamiêci o
kap³anach - rodakach. Ksiê¿e Kanoniku Stanis³awie. Za to, ¿e mamy w
Tobie dobrego przyjaciela i kolegê sk³adamy Ci serdeczne Bóg zap³aæ.
Bóg zap³aæ i Ksiêdzu Wojciechowi, który trudzi³ siê w przygotowaniu tej
uroczystoœci, chocia¿ myœlami ju¿ jest gdzieœ daleko, na nowej parafii.
Bóg zap³aæ tym kap³anom, z którymi spotykaliœmy siê w Seminarium, a
którzy prze¿yli ju¿ swoje 30, 40 czy 50-lecia. Bóg Zap³aæ m³odszym
kap³anom, siostrom zakonnym. Barciczanie z pokolenia naszych
Rodziców, którzy jeszcze macie si³ê i tu przyszliœcie, aby uczciæ
kap³añstwo Ks. Biskupa i nasze. Wam, którzy jesteœcie z naszych lat i
macie g³owy oszronione, tak jak moja, którzyœcie chodzili ze mn¹ od
pierwszej do siódmej klasy Szko³y Podstawowej - w tym roku mija 50 lat
od jej ukoñczenia - serdeczne Bóg zap³aæ. Mo¿e siê kiedyœ spotkamy i
rozpoznamy. Wam m³odzi, których trudno rozpoznaæ jak siê przyje¿d¿a
do Barcic, wtedy trzeba pytaæ o mamê czy tatê albo rozpoznawaæ na
waszej twarzy Waszych rodziców. Aby byæ na bie¿¹co niejednokrotnie
biorê do rêki wasz¹ gazetkê parafialn¹ Orantkê i czytam, aby nie zostaæ
w tyle z wiadomoœciami o Barcicach. M³odych spotykam w 23 grupie
pielgrzymki tarnowskiej. Kiedy ta grupa popradzka, prowadzona przez
Ks. Jana z Piwnicznej zbli¿a siê do Ujœcia Solnego, to serce bije gorêcej,
bo w tej grupie s¹ rodacy, Barciczanie. Patrz¹c na nasze kap³añstwo nie
sposób wspomnieæ o ludziach, którzy wp³ywali na nasze kap³añskie
¿ycie.
A wiêc Œp. Ks. Pra³ata Jana Maziarza. Gdy by³ tu proboszczem, by³o
nas 4, 5 kleryków i cieszyliœmy siê, gdy on, jak ojciec z nami przebywa³.
Wspominamy Œp. Ks. Józefa Dro¿d¿a, d³ugoletniego proboszcza w
¯egiestowie Zdroju. Tam, do jego domu, przez most sz³o siê tak, jak do
domu w³asnych rodziców. Wspominamy Ks. Kanonika Wojciecha
Pierzgê, naszego rodaka. Du¿o lat by³ od nas starszy, ale by³ zawsze
radosny i serdeczny, jak najlepszy kolega. Niech im Bóg da niebo za to
kap³añskie ¿ycie tu, na ziemi.
Za dar kap³añstwa i nowe powo³ania wyœpiewamy z Tob¹ Ks.
Biskupie ,,Ciebie Boga wys³awiamy”.
Opr. Aleksander Golba
(red. naczelny „Orantki Barcickiej”)
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Józef Wojnarowski

KAPLICZKA MSZALNA W CYGANOWICACH
a trasie dawnego traktu wêgierskiego prowadz¹cego wzd³u¿
Popradu, na rozwidleniu dróg w Cyganowicach, zosta³a
wzniesiona w 1812 kapliczka mszalna pod wezwaniem
Najœwiêtszej Marii Panny Wspomo¿enia Wiernych.
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Prawdopodobnie by³a ona zbudowana jako dar wdziêcznoœci
mieszkañców Cyganowic za szczêœliwe ust¹pienie powodzi z tej
dzielnicy Starego S¹cza. Kapliczka dotrwa³a do naszych czasów
w stanie niezmienionym, jednakowo¿ nie zachowa³y siê ¿adne
przekazy pisemne b¹dŸ ustne, ani o budowniczym Kapliczki, ani o
jego pochodzeniu. Z proporcji jej konstrukcji mo¿na s¹dziæ, ¿e by³
to znakomity mistrz sztuki budowlanej tamtych lat. Brak jest
zapisów traktuj¹cych o wykonywanych na przestrzeni lat
remontach oraz kiedy zmieniono drzwi na jednoskrzyd³owe.
Kapliczka zbudowana zosta³a na planie prostok¹ta o
wymiarach 4x5 m. Posiada fundament z kamieni ciosanych, a
grube na szeœædziesi¹t centymetrów mury - z ceg³y. Jest
otynkowana z zewn¹trz i wewn¹trz.
W ksi¹¿ce: „Kapliczki, figury i krzy¿e przydro¿ne” (1986),
znalaz³em nastêpuj¹c¹ wzmiankê: „Mszalna. Wzniesiona wed³ug
tradycji w 1812 r. z fundacji mieszkañców. O skromnych cechach
barokowo klasycystycznych z kamienia i ceg³y otynkowana kryta
blach¹ jedno nawowa z wydzielonym pó³koliœcie zamkniêtym
prezbiterium o charakterze absydy. Wnêtrze nakryte sklepieniem
kolebkowym z lunetami w absydzie chemisferycznej. Wejœcie
ujête skromnym portalem zamkniêtym pó³koliœcie a w nim drzwi
p³ycinowe dwuskrzyd³owe, klasycystyczne. Szczyt trójk¹tny,
zakoñczony uproszczonymi wolutami, z wtopion¹ czworoboczn¹
wie¿yczk¹ na sygnaturkê z latarni¹ nakryt¹ daszkiem
namiotowym z kopu³k¹. W latarni sygnaturka w 1832 r. odlana
przez Jana D³ugiego. O³tarzyk klasycystyczny z pocz¹tku XIX w.,
a w nim XIX-wieczne obrazy: Matka Boska z Dzieci¹tkiem Jezus

i z Janem Chrzcicielem z dat¹ 1892 r. - reprodukcja obrazu
Rafaela”.
Dziœ, wracaj¹c jak co roku do mojego rodzinnego miasta na
urlop - chêtnie odwiedzam ten jak¿e wdziêczny symbol
Cyganowic - „maleñki koœció³ek”, a odkrywaj¹c w nim na nowo
kilka niezauwa¿onych wczeœniej szczegó³ów, pragnê uzupe³niæ
tê wzmiankê z ksi¹¿ki, do³¹czaj¹c zdjêcia, aby zachêciæ
turystów do jego radosnego obejrzenia.
We wnêtrzu Kapliczki zachwyciæ siê mo¿na bogactwem oprawy
o³tarza liœæmi akantu oraz architektonicznym wystrojem kolumn z
pe³nymi przepychu g³owicami w stylu korynckim i z wazami na ich
szczycie. W zwieñczeniu o³tarza obraz z wizerunkiem Trójcy
Œwiêtej. Po jego prawej stronie: œw. Antoni Padewski i Oko
Opatrznoœci, po lewej - retabulum z ukrzy¿owaniem i
Przemienieniem Pañskim. Nad koñcow¹ czêœci¹ nawy
usytuowane s¹ ma³e organy z pocz¹tku XIX wieku. Obok, przy
maleñkim chórze, cztery ma³e obrazy œwiêtych: Dominika
Guzmana, Kingi, Józefa z Dzieci¹tkiem Jezus i Bronis³awy. W
œrodkowej czêœci sklepienia podwieszony jest ¿yrandol secesyjny
z pocz¹tku XX wieku. Na zewn¹trz Kapliczki, we wnêce nad
drzwiami umieszczona jest figura Najœwiêtszej Marii z ber³em w
prawej rêce i dzieci¹tkiem Jezus, który w rêku trzyma kulê
zwieñczon¹ krzy¿em, jako symbol odkupienia œwiata.
W kapliczce tej w porze letniej, w niedziele, odprawiane s¹
msze, a tak¿e ró¿aniec, a w maju tzw. „majówki”.

WOJNAROWSKI Józef Boles³aw - ur. 03.04.1933 w Starym
S¹czu; prof. zw. dr hab. in¿. Prof. zw. (od 1988), dr h.c. (1995).
Studia œrednie: ma³a matura (1949), Gimnazjum w Starym S¹czu,
matura (1952), Liceum Mechaniczne w Œl¹skich Technicznych
Zak³adach Naukowych w Katowicach. Obecnie Kierownik Katedry
Mechaniki Robotów i Maszyn Politechniki Œl¹skiej.
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Wypoczynek
terapeutyczny
minna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w
Starym S¹czu wyda³a w tym roku 40 tysiêcy z³otych na organizacjê
wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie¿y z terenu miasta i gminy.
Wszystkie formy wypoczynku mia³y charakter wychowawczoterapeutyczny. £¹cznie skorzysta³o z tej oferty 250 dzieci.
Przede wszystkim 32 dzieci znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji
¿yciowej by³o na dwutygodniowej kolonii wychowawczoterapeutycznej w Ko³obrzegu. Rekrutacji na tê formê wypoczynku
dokonano poprzez Caritas, a tak¿e poprzez dyrektorów szkó³ i
nauczycieli prowadz¹cych zajêcia socjoterapeutyczne w
porozumieniu z pracownikami socjalnymi Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej.
Dzieci przebywa³y w doskonale wyposa¿onym Oœrodku
Charytatywnym po³o¿onym prawie nad samym morzem. Opiekowa³y
siê nimi z ramienia Caritas - siostra Wiktoriana, która pe³ni³a funkcjê
kierownika kolonii, siostra Cecyliana oraz pani Gra¿yna Ka³uziñska pedagog szkolny ze Szko³y Podstawowej nr 1 i pani Józefa S³owik nauczycielka ze Szko³y Podstawowej w Moszczenicy.
W czasie pobytu oprócz codziennych wyjœæ na pla¿ê, konkursów,
zabaw, zajêæ socjoterapeutycznych i dyskotek, dzieci zwiedzi³y
Muzeum Orê¿a Polskiego, Port Rybacki, Latarniê Morsk¹, odby³y rejs
statkiem i by³y w „weso³ym miasteczku”. Po przyjeŸdzie zadowolone
- dzieli³y siê wra¿eniami, by³y bardzo zachwycone i pyta³y czy móg³yby
pojechaæ tam za rok.
Oprócz kolonii zorganizowano dwutygodniowe pó³kolonie w szko³ach
podstawowych: w Barcicach, Moszczenicy i Skrudzinie. Celem tych
pó³kolonii by³o spêdzenie wakacji w sposób ciekawy, bezpieczny,
radosny i twórczy. Dzieci bra³y udzia³ w zajêciach turystycznych,
komputerowych, socjoterapeutycznych, plastycznych, muzycznych i
fizycznych.
Natomiast dzieci ze Œwietlicy Socjoterapeutycznej na Osiedlu
S³oneczne by³y na 4-dniowym biwaku w Zakopanem w miesi¹cu lipcu.
Grupa przebywa³a w komfortowym oœrodku, po³o¿onym ko³o lasku i
strumyka, daleko od drogi. Dzieci prze¿y³y te kilka dni w radosnej i
mi³ej atmosferze. Zapewniono im czynny wypoczynek, wolny od
napiêæ i stresów. Zwiedzi³y Jaskiniê MroŸn¹ w Dolinie Koœcieliskiej,
by³y w schronisku na Ornaku i podziwia³y Smreczyñski Staw. W
czasie piêknej pogody wesz³y na Halê G¹sienicow¹ do „Murowañca“
i resztkami si³ wdrapa³y siê pod najwy¿sze szczyty Orlej Perci. Wra¿enie
by³o ogromne, a Czarny Staw G¹sienicowy, wed³ug jednej z uczestniczek
wycieczki wyda³ siê „czarn¹ per³¹ odbijaj¹c¹ wszystkie otaczaj¹ce góry“.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³a jazda kolejk¹ na Kasprowy Wierch we mgle
jak „mleko“ i spacer górskimi szczytami w chmurach przez Halê
Kondratow¹ do Kalatówek i samotni Brata Alberta.
W ramach odpoczynku po górskich wêdrówkach dzieci wjecha³y
kolejk¹ krzese³kow¹ na Buforowy Wierch i przedar³y siê przez t³umy
turystów i liczne kramy, pod szczytem Guba³ówki, na taras widokowy.
Potem uda³y siê na zakupy na targ pod Guba³ówk¹ (!) i na
najs³ynniejsz¹ ulicê Zakopanego - Krupówki.
„Nawet w wakacje mo¿na siê czegoœ nauczyæ“ - tym has³em czêœæ
osób podsumowa³a wycieczkê i ognisko z m³odzie¿¹ z Litwy, z któr¹
próbowali siê porozumieæ w jêzyku angielskim. Dzieci stwierdzi³y, ¿e
nauczy³y siê odpowiedzialnoœci, samodzielnego radzenia sobie w
ró¿nych sytuacjach, z którymi nigdy siê wczeœniej nie spotka³y,
otworzy³y siê, sta³y siê bardziej œmia³e, otwarte w stosunku do innych.
Jako ocenê tych czterech dni w górach mo¿na przytoczyæ s³owa
uczestników wycieczki po powrocie: „Tych chwil spêdzonych w
Zakopanem nie zapomnimy do koñca ¿ycia. Chocia¿ bola³y nas nogi
to i tak op³aca³o siê iœæ tak daleko, aby zobaczyæ te piêkne
krajobrazy...“

G

Janina Nalepa

Pó³kolonia w Barcicach
To by³a wspania³a przygoda…- tak podsumowa³a pó³koloniê
wychowawczo-terapeutyczn¹ jej przewodnicz¹ca Agnieszka Krê¿el
(ucz. kl. VIa SP w Barcicach).
W okresie wakacji w Szkole Barcicach zorganizowana by³a
pó³kolonia wychowawczo-terapeutyczna sponsorowana przez
Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych przy
Urzêdzie Miasta i Gminy w Starym S¹czu, w której wziê³o udzia³
106 uczniów S.P. i Gimnazjum w Barcicach.

Celem pó³kolonii by³o m.in. poznanie atrakcyjnych sposobów
spêdzania czasu wolnego bez u¿ywek, promowanie zdrowego stylu
¿ycia oraz zintegrowanie m³odzie¿y szko³y podstawowej i
gimnazjum,.
M³odzie¿ bawi³a siê i pracowa³a w piêciu grupach na zajêciach:
socjoterapeutycznych, plastycznych, muzycznych, sportowych i
informatycznych prowadzonych przez Mariê Rams, Ma³gorzatê
Stefko, Marka Kanika, Jaros³awa Janikowskiego i Maksymiliana
Tomasiaka. Nad ca³oœci¹ czuwa³a Dyrektor Szko³y Podstawowej
Janina Kowalczyk.
Ró¿norodnoœæ zajêæ sprawi³a, ¿e m³odzie¿ chêtnie przychodzi³a,
aby w atrakcyjny sposób spêdziæ wolny czas oraz poznaæ zdrowy
styl ¿ycia.
Jedn¹ z najwiêkszych atrakcji w trakcie trwania pó³kolonii by³a
wycieczka do Krynicy.
Dzieci mia³y okazjê zwiedziæ Górê Parkow¹ gdzie znajduj¹ siê
zje¿d¿alnie oraz inne atrakcje sportowe.

Równie ciekaw¹ okaza³a siê dla dzieci Spartakiada Sportowa,
której g³ówn¹ nagrod¹ by³y bilety do cyrku.
Dziêki hojnoœci sponsorów uczestnicy pó³kolonii korzystali tak¿e z
obiadów spo¿ywanych w szkolnej sto³ówce.
Czas spêdzony przez dwa tygodnie w gronie rówieœników okaza³
siê czasem pe³nym zabaw przygód i atrakcji.
MR
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Nasza galeria
aleria Miejsko Gminnego Oœrodka Kultury w Starym S¹czu
istnieje od maja 1995 roku. Jesteœmy spadkobiercami i
kontynuatorami dzia³alnoœci wystawienniczej zapocz¹tkowanej w
Œwietlicy Miejskiej ulokowanej w zabytkowym „Domu na
Do³kach”. Krzewimy, upowszechniamy i popularyzujemy kulturê
teraŸniejsz¹ oraz kultywujemy dorobek lat minionych.
Galeria w obecnym kszta³cie, posiada mo¿liwoœæ prezentacji
ci¹g³ej dokonañ twórców s¹deckich oraz organizowania wystaw
autorskich maj¹cych za zadanie przedstawienie prac, które
tworz¹ okreœlon¹ formê b¹dŸ wizerunek - przes³anie.
Prezentacja obejmuje twórczoœæ artystyczn¹ w ró¿nych
dziedzinach sztuki, czyli malarstwo (olejne, akryl, akwarela,
gwasz, tempera), rysunek (o³ówek kredka, pastel), techniki
malarskie mieszane, rzeŸba rêkodzie³o artystyczne, fotografiê,
witra¿e, ceramika, grafika, a tak¿e przedstawiane s¹ zbiory
kolekcjonerskie.
Galeria zajmuje siê upowszechnianiem poezji i prozy autorów z
S¹decczyzny i okolic. Organizowane s¹ wieczory autorskie,
spotkania z poezj¹, promocje ksi¹¿ek po³¹czone z kameralnymi
koncertami muzycznymi.
W Galerii prowadzona jest tak¿e pracownia dekoratorsko plastyczna. Pracownicy prowadz¹cy Galeriê wykonuj¹
dekoracje okolicznoœciowe, afisze, wywieszki, transparenty,
scenografie.
W okresie szkolnym prowadzone s¹ sta³e zajêcia plastyczne
dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej z terenu miasta i Gminy Stary
S¹cz. Oprócz tego prowadzone s¹ konsultacje z dziedziny
sztuk plastycznych przeznaczone zarówno dla osób, które
kieruj¹ swoje pierwsze kroki i poznaj¹ arkana, zdobywaj¹
doœwiadczenie artystyczne, ale tak¿e dla artystów
nieprofesjonalnych.
W Galerii maj¹ swoj¹ „przystañ” s¹deccy artyœci
nieprofesjonalni, którzy maj¹ tu sta³¹ wystawê: Janina Zieliñska
(rzeŸbi w glinie i maluje), Józefa Kamiñska (maluje - olej,
akwarele i rysunek piórkiem; instruktor plastyki, ilustratorka,
opiekunka Staros¹deckiego Klubu Twórców, obecnie prowadzi
indywidualn¹ pracownie autorsk¹ w „Domu Kingi” przy
klasztorze Klarysek), El¿bieta Szot (zdobnik ceramiki
artystycznej, dekorator; preferuje olej, akwarele oraz w³asne
techniki), Ma³gorzata Ogorza³y (maluje pastelami olejnymi i
rysuje), Ignacy Kurowski (pracownik galerii, realizuje siê w
malarstwie, rzeŸbie, rysunku), Andrzej Rams (fotografik), Maria
Buchman (instruktor kulturalno-oœwiatowy, uprawia malarstwo,
rysunek oraz zajmuje siê tkactwem i rêkodzie³em
artystycznym), Jan Wilusz (mistrz garncarski, rzeŸbi, prowadzi
warsztaty edukacyjne dla dzieci i m³odzie¿y).
Od powstania staros¹deckiej galerii (1992-2003)
zorganizowano 102(!) wystawy. Wa¿niejsze wystawy w galerii
„Domu na Do³kach”: wystawa zbiorów muzealnych pt.
„Dziedzictwo Staros¹deckich Klasztorów”; ze zbiorów BWA w
Nowym S¹czu „Realizm abstrakcyjny”; wystawa twórców
regionu popradzkiego - Klubu Plastyka Amatora, „RzeŸba
rodziny Lizoniów”… W galerii MGOK: wystawa malarstwa „Trzy
Pokolenia” - Kazimierz Dagnan, Zofia Dagnan-Herowska,
Bogna Herowska-Filipowicz (marzec 1997); Malarstwo Kazimierz Twardowski (czerwiec1997); RzeŸba - Andrzej Pasoñ
(pazdziernik1997); Ekslibrisy - Jan Czech (czerwiec 1998);
Grafiki - Józef Raczek (listopad 1998); Malarstwo - Irena
W³odykowa (grudzieñ 1998); Malarstwo - Stanis³aw Szafran
(maj 1999); „Ró¿ne prace pomniejsze” - Maria Ritter (wrzesieñ
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1999); Ikony - Robert Rumin (paŸdziernik 2000); „Staros¹decki
Festiwal w obiektywie” - Andrzej Rams (czerwiec 2001);
Wystawa biograficzna - Henryk Barycz - uczony rodem ze
Starego S¹cza (paŸdziernik 2001); wystawa w 110 rocznicê
urodzin Wiktora Bazielicha (paŸdziernik 2002); wystawa
poplenerowa PPK „Pejza¿e Rusi Szlachtowskiej (listopad
2002)…
W lipcu br. mogliœmy ogl¹daæ wystawê fotografii Tomasza
Ruszela, w sierpniu wystawê staros¹deckich twórców
nieprofesjonalnych „Pêdzlem, d³utem, szyde³kiem...”, a we
wrzeœniu prezentujemy „Malarstwo” - El¿biety i Janusza
Szotów.
W galerii organizujemy tak¿e wieczory autorskie i promocje
ksi¹¿ek. Wa¿niejsze z nich to: autorski wieczór zbiorowy
cz³onków Klubu Literackiego „S¹decczyzna” - Joanna BabiarzKról, Marek Basiaga, Tadeusz Basiaga, Barbara Krê¿o³ekPaluchowa, Wojciech Kudyba, Wanda £omnicka-Dulak, Pawe³
Szeliga i Stanis³awa Widomska-Fiedor; wieczory indywidualne:
Wojciecha Kudyby (poety, prozaika, krytyka literackiego), Paw³a
Szeligi (poety i prozaika, redaktora „Gazety Krakowskiej”),
Wandy £omnickiej Dulak (poetki), Tadeusza Basiagi (poety,
literata, krytyka, filmoznawcy), Barbary Krê¿o³ek-Paluchowej
(poetki i malarki, red. nacz. „Znad Popradu”), promocja ksi¹¿ki
„Staje siê ³¹k¹” (antologia s¹deckiej poezji medytacyjnej,
tomiku poetyckiego Stanis³awy Widomskiej - Fiedor „Pejza¿
dŸwiêków”. Ostatni¹ promocj¹ by³ wieczór autorski Danuty M.
Su³kowskiej z okazji promocji tomiku poetyckiego pt. „Dojrzewa
œwiat³o dnia”.
Myœlê wiêc, ¿e nasza galeria odgrywa doœæ istotn¹ rolê w
tworzeniu wizerunku miasta. Nie tylko upowszechniamy kulturê,
ale tak¿e promujemy nasze miasto i region. Odwiedzaj¹ nas
licznie nie tylko mieszkañcy Starego S¹cza, ale i goœcie z kraju i
zagranicy.
Ma³gorzata Tarsa-Bielak

Fot. Andrzej Rams
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Obwodnica. A może pod mostem?
Po zapoznaniu siê z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Stary
S¹cz
zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Miejskiej z dn. 16 lipca 2001 roku,
uzupe³nionych legend¹ projektanta na planie pt. Etap I wariant 1
odcinek C - A, stwierdzam, ¿e zaplanowana obwodnica Nowego
S¹cza ma przebiegaæ na terenie gminy katastralnej Stary S¹cz
Miasto lini¹ ³ukowat¹ od przysz³ego rozjazdu w Brzeznej (obok boiska
sportowego), mostem na Dunajcu, w kierunku kapliczki „Bo¿ej
Mêki”, wiaduktem nad torem kolejowym i dalej przez œrodek
¯wirowni, do ronda przy moœcie drogowym nad Popradem w relacji
drogowej Nowy S¹cz - Stary S¹cz.
Takie usytuowanie obwodnicy musi wywo³aæ niepokój i ¿al
mieszkañców i w³aœcicieli gruntów po³o¿onych na pó³noc od
obwodnicy, ze wzglêdu na utrudniony a wrêcz niemo¿liwy dostêp do
urodzajnych gruntów p³ugami, traktorami i kombajnami. Planowana
obwodnica (droga szybkiego ruchu) odetnie praktycznie, natê¿onym
bezkolizyjnym ruchem pojazdów, nie tylko dostêp do pól, lecz tak¿e
dostêp do terenów rekreacyjnych nad uroczymi stawami. Drog¹
„Szeroki Wygon” pod¹¿aj¹ do stawów grupy m³odzie¿y, a nawet
osoby starsze, wêdkarze i kibice wêdkarstwa by odpoczywaæ w ró¿ny
sposób. S¹ tu stawy dzikie i jeden hodowlany. Dwa z nich ma
obudowane obrze¿a i wygodne stanowiska wêdkarskie, z
systematycznie koszon¹ traw¹ i obsadzone estetycznie modrzewiami
i œwierkami. Mo¿na tu zobaczyæ z³owione okaza³e karpie (a nawet siê
z nimi fotografowaæ), które po z³owieniu wpuszcza siê z powrotem do
wody dla celów rozrodczych. Wokó³ stawów upodoba³o sobie ¿ycie
ptactwo wodne i l¹dowe, okazy gin¹cych motyli i owadów, a tak¿e
liczne gniazda chronionych bobrów. Jednym s³owem w wid³ach
Dunajca i Popradu zwanych powszechnie „schodami” znajduje siê
przepiêkny zak¹tek, swoista oaza naturalnego œrodowiska
przyrodniczego, który przyci¹ga i zaprasza do odwiedzin, nie tylko
Staros¹deczan. Z powy¿szych wzglêdów, jako obywatel miasta nie
mog³em nie szukaæ alternatywnego rozwi¹zania dla planowanego
przebiegu obwodnicy drogowej, by pogodziæ sprzeczne interesy,
jak¿e wa¿nej i pilnej obwodnicy z interesami mieszkañców miasta.
Proponujê wiêc przy utrzymaniu punktu wyjœciowego w Brzeznej (pkt
C na planie) i docelowego (pkt A) przy rondzie mostu drogowego nad
Popradem, ³ukowate przesuniêcie obwodnicy w kierunku pó³nocnym,
a¿ poza przyczó³ek mostu kolejowego nad Popradem, od strony miasta.
Wniosek uzasadniaj¹ nastêpuj¹ce czynniki i okolicznoœci:
•Potê¿ne przês³a mostu kolejowego nad Popradem (od strony
miasta) opieraj¹ siê na przyczó³ku oraz dwóch masywnych filarach.
Odleg³oœæ pomiêdzy przyczó³kiem a pierwszym filarem wynosi 35 mb,
tak samo jak miêdzy pierwszym a drugim filarem. £¹czna odleg³oœæ
od przyczó³ka do drugiego filaru usytuowanego w l¹dzie na granicy
nurtu rzeki wynosi wiêc 70 mb. W czasie powodzi w 1959 r., w której
wylew Popradu by³ wiêkszy ni¿ w 1934 r. wody nie przelewa³y siê
poza drugi filar, gdy¿ brzeg od strony miasta jest znacznie wy¿szy
ani¿eli od strony Biegonic. Sk³onnoœæ przesuwania siê g³ównego
nurtu rzeki w stronê Biegonic jest tendencj¹ sta³¹, obserwowan¹ od
wielu lat. Przyjmuj¹c, ¿e obwodnica przebiega³by œrodkiem pomiêdzy
przyczó³kiem i pierwszym filarem jej odleg³oœæ od nurtu rzeki
wynios³aby ponad 50 mb, a wiêc by³aby bezpieczna w czasie powodzi.
Œrednia wysokoœæ (odleg³oœæ) od pod³o¿a do najni¿szych elementów
kratownicy mostu wynosi 380 cm, co stwarza warunki do
bezpiecznego przejazdu samochodów towarowych.
• Teren pod mostem jest wzglêdnie utwardzony, gdy¿ przebiega tam
droga, któr¹ wêdkarze przeje¿d¿aj¹ do ³owiska samochodami, leœnicy
wywo¿¹ drewno, a samochody przewo¿¹ kruszywo rzeczne.
• Proponowana obwodnica odcina³aby od dostêpu tylko jeden du¿y
staw lokowany w samym z³¹czu Popradu i Dunajca oraz
przebiega³aby po utwardzonej, zaniechanej ju¿ drodze przejazdowej
dowozu kruszywa do ¯wirowni.
• Odpad³aby koniecznoœæ budowy bardzo kosztownego wiaduktu
nad torem kolejowym.

KURIER STAROS¥DECKI 9/2003
• Odpad³aby koniecznoœæ wykupu gruntów prywatnych, gdy¿
obwodnica przebiega³aby w ca³oœci skrajem lasku, przez tereny
stanowi¹ce w³asnoœæ miejsk¹.
• Uniknê³oby siê niebagatelnego kosztu zapewnienia w³aœcicielom
dojazdu do odciêtych gruntów ornych.
• Zaoszczêdzone œrodki finansowe mog³yby zostaæ przeznaczone na
roboty ziemne zwi¹zane z utwardzeniem i wykonaniem p³yty jezdni.7
• Proponowana czêœciowa zmiana przebiegu obwodnicy nie
narusza³aby
pozosta³ych
elementów
przysz³ego
planu
zagospodarowania terenów wzd³u¿ obwodnicy.
Mo¿e wiêc warto rozwa¿yæ przebieg obwodnicy pod mostem
kolejowym na Popradzie? Z tym pytaniem pozostawiam W³adze
Miasta.
Antoni Radecki,b. wieloletni radny miejski

PS. Panie Redaktorze, chcia³bym podzieliæ siê moimi sugestiami w sprawie
planowanego przebiegu obwodnicy Starego S¹cza z jak najwiêksz¹ liczb¹
mieszkañców miasta, dlatego proszê o publikacjê tego tekstu w naszym
lokalnym Kurierze. Pierwodruk tekstu pt. „Alternatywny wariant obwodnicy”
mia³ miejsce w Dzienniku Polskim - Nowos¹deckim z 2 wrzeœnia br.
Meritum mojej propozycji polega na tym, ¿e Poprad nawet w czasie
najwiêkszych wylewów „przemieszcza siê” na pó³noc, w stronê Biegonic,
poniewa¿ brzeg od strony Starego S¹cza jest znacznie wy¿szy. A.R.

S

taros¹deccy emeryci, renciœci i inwalidzi przy³¹czaj¹
siê protestu Zarz¹du G³ównego PZERiI
skierowanego na rêce prof. Jerzego Hausnera,
wicepremiera, ministra gospodarki, pracy i polityki
spo³ecznej RP
W imieniu kole¿anek i kolegów w podesz³ym wieku wyra¿am
ogromne zaniepokojenie perspektyw¹ zmiany przepisów dot.
uprawnieñ do pobierania - od l stycznia 2004 r. zasi³ków
pielêgnacyjnych przez osoby, które ukoñcz¹ 75 rok ¿ycia.
Informuje o takim zamiarze prasa i inne media. Niepokoj¹ nas i
budz¹ zastrze¿enia tak¿e proponowane rozwi¹zania dotycz¹ce
zasad przyznawania zasi³ków, a to: uzale¿nienie nabycia prawa do
zasi³ku przez osobê, która ukoñczy 75 lat od uzyskania orzeczenia o
znacznym
stopniu
niepe³nosprawnoœci
oraz
ustalenie
maksymalnego progu dochodu na jednego cz³onka rodziny
emeryckiej w kwocie 1.166 z³., warunkuj¹cego wyp³atê zasi³ku.
Te propozycje wywo³uj¹ w naszym œrodowisku opiniê zdecydowanie
negatywn¹. Nie siêgajcie do kieszeni starych, w zdecydowanej
wiêkszoœci najbiedniejszych ludzi w Polsce! Wiêkszoœæ ludzi w wieku
podesz³ym ¿yje bardzo skromnie i ju¿ teraz ma bardzo ciê¿k¹
sytuacjê bytow¹, wymaga opieki w niepe³nosprawnoœci. Wœród nas
s¹ osoby samotne, schorowane i wymagaj¹ce sta³ej opieki osób
trzecich, na co czêsto ju¿ obecnie brakuje nam funduszy.
Czy spodziewany efekt finansowy wdro¿enia projektowanych
rozwi¹zañ ustawy w czêœci dotycz¹cej ograniczenia prawa do
zasi³ków pielêgnacyjnych garstki ludzi jest tak znacz¹cy dla bud¿etu
du¿ego, europejskiego pañstwa? Nie s¹dzê!
Wysokoœæ dodatku pielêgnacyjnego na jedn¹ osobê jest nader skromna.
Ze statystyk wiadomo, ¿e liczba œwiadczeniobiorców pobieraj¹cych
zasi³ek jest niewielka i w najbli¿szym czasie nie ulegnie istotnemu
zwiêkszeniu.Aktualnie znacz¹c¹ barier¹ wzrostu liczebnoœci tej grupy
œwiadczeniobiorców s¹ pogarszaj¹ce siê warunki ich bytowania,
utrudniony dostêp do lekarzy specjalistów, wymuszana rezygnacja z
leczenia zbyt wysokimi cenami leków czy te¿ odp³atnoœci¹ za badania lub
zabiegi. Skutkuje to niew¹tpliwie zwielokrotnieniem liczby zgonów,
których mo¿na by w normalnej sytuacji unikn¹æ. Mo¿na siê równie¿
spodziewaæ masy odwo³añ od decyzji pozbawiaj¹cych zasi³ku, co
poci¹gaæ bêdzie znaczne zanga¿owanie i koszty funkcjonowania
organów powo³anych do ich rozpatrywania.
Szanowni Pañstwo, ta sprawa dotyczy wszystkich, dziœ nas jutro
was. Bijmy na alarm! Zdecydowanie protestujmy przeciwko
projektowi pozbawiaj¹cego 75-latków zasi³ku pielêgnacyjnego!
A.Radecki
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O puchar Rady Miejskiej
W dniach 8-9 sierpnia br. w oœrodku KRAM - TOUR na Myœlcu
nad Popradem odby³ siê l Wakacyjny Turniej Pi³ki No¿nej o
Puchar Rady Miejskiej. Zawody, których organizatorem byli
M³odzi Staros¹deczanie dzia³aj¹cy przy Towarzystwie Mi³oœników
Starego S¹cza i oœrodek KRAM -TOUR, cieszy³y siê du¿ym
zainteresowaniem.
Dowodem
tego
by³
udzia³
13
szeœcioosobowych dru¿yn z terenu naszej gminy oraz spora
liczba kibiców, dopinguj¹cych swoim dru¿ynom. Dru¿yny zosta³y
przydzielone do 4 grup eliminacyjnych, z których do dalszych
rozgrywek awansowa³y 2 najlepsze.
Oto tabela wyników dwudniowych rozgrywek:
Grupa A
1 . K ró l I V 7 ( 8 - 2 )
2. Gas - Kram 7 (5-1)
3. Hopek 3 (4-4)
4 . M ³ o d z i S t a ro s ¹ d e c z a n i e 0 ( 0 - 1 0 )
Grupa B
1. Old - Boys 4 (7-1)
2. Moszczenica Wy¿na 2 (2-2)
3. Opal l (4-5)
Grupa C
l . Po l i c j a 4 ( 3 - 2 )
2. Sam - Chem 2 (2-2)
3. Moszczenica 1 (4-5)
Grupa D
1 . K r a m - To u r 6 ( 4 - 0 )
2. Mostki 1 (1-3)
3 . W i n n e G ro n o 1 ( 1 - 3 )
Æwieræfina³y: Król IV Mostki (4-0), Old-Boys - Sam-Chem (2-0),
Policja - Moszczenica W. (1-3), Kram - Tour - Gas (2-1). Pó³fina³y:
Król IV - Moszczenica W. (4-0), Old - Boys - Kram - Tour (0-2).
W meczu o 3 miejsce zespó³ Old-Boys pokona³ Moszczenicê
Wy¿n¹ 4 - 0. W finale turnieju spotka³y siê dru¿yny Król IV i
Kram-Tour. W konfrontacji obu dru¿yn lepsi okazali siê
zawodnicy Kram Touru, którzy zwyciê¿yli w rzutach karnych 3-2.
Tak wiêc puchar Rady Miejskiej ufundowany i wrêczony przez
Przewodnicz¹cego Rady Wies³awa Œledzia zosta³ w oœrodku
Kram - Tour. Pozosta³e puchary: za II, III i IV wrêczyli: burmistrz
Jacek Lelek oraz radni Czes³aw Basta i Zygmunt Weber.
Wrêczono równie¿, ufundowane przez organizatorów, statuetki
dla najlepszych zawodników. Okazali siê nimi Grzegorz Szczypta
z zespo³u Król IV i bramkarz Grzegorz Faron z zespo³u Old Boys.
Warto dodaæ, i¿ mecze sêdziowa³o dwóch znakomitych sêdziów z
naszego regionu: Marin Kuczaj (by³y sêdzia II ligowy,
przewodnicz¹cy Okrêgowego Kolegium Sêdziowskiego PZPN w
Nowym S¹czu) oraz Bogdan Klimek (by³y sêdzia III ligowy).

Strona 19
Organizatorzy turnieju sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania Radzie
Miejskiej, Burmistrzowi i sponsorom: piekarni EPI, piekarni
„Hopek”, uczestnikom i kibicom, szczególne podziêkowania
sk³adaj¹ dla Czes³awa Basty i Bogdana Klimka za pomoc w
przygotowaniu turnieju.
Marcin Szmigiel

Turniej osiedlowy
W sobotê 23 sierpnia br. Zarz¹d Osiedla „S³oneczne”
zorganizowa³ w klubie „Relaks” turniej szachowy o Puchar
Przewodnicz¹cego Zarz¹du. Wziê³o w nim udzia³ 15 osób.
Zwyciê¿y³ Zbigniew Bia³uñski, który oprócz pucharu odebra³ zloty
okolicznoœciowy medal i dyplom. Zabawa przy szachownicy by³a
znakomita, uczestnicy ju¿ szykuj¹ siê do nastêpnej edycji, a
zwyciêzca do obrony trofeum.
W nastêpna sobotê 30 sierpnia br. zorganizowany zosta³,
wspólnie z klubem Relaks i Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci
i m³odzie¿y. W trakcie imprezy przeprowadzono: bieg w workach,
rzut do celu, rzut do kosza oraz slalom rowerowy dla grupy
wiekowej 10-15 lat, o Puchar Komendanta Policji w Starym
S¹czu - ufundowany przez nadkomisarza W³adys³awa Srokê. W
slalomie najlepszy okaza³ siê Adam Dziedzic, w pozosta³ych
konkurencjach zrêcznoœciowo-sprawnoœciowych zwyciê¿ali:
Danuta Kozieñska, Marzena Ogar, Gabriela Jastrzêbska, Ada
Trzop, Mateusz Król, Dawid Jaworski, Bart³omiej Migacz, Adam
Dziedzic, Arek Florek, Wojtek Kowalczyk i Daniel Surma.
Ponadto odby³o siê znakowanie rowerów, pokaz ratownictwa i
gaszenia po¿aru przeprowadzony przez OSP Stary S¹cz oraz
wybory „miss koszykówki”. Zabawa cieszy³a siê sporym
zainteresowaniem dzieci i ich opiekunów. Chcê w tym miejscu
serdecznie
podziêkowaæ
wszystkim,
którzy
pomogli
zorganizowaæ t¹ imprezê oraz burmistrzom Marianowi
Cyconiowi, Jackowi Lelkowi i radnemu Zygmuntowi Weberowi,
którzy zaszczycili nas swoj¹ obecnoœci¹.
Wac³aw Jasiñski
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W I Z UA L I Z AC JA
przebudowy r ynku w Star ym S¹czu
• Nawierzchnia - odtworzenie œredniowiecznego charakteru p³yty Rynku
poprzez zastosowanie dotychczasowego bruku z ”kocich ³bów”
• Na p³ycie rynku wzd³u¿ pierzei pó³nocnej i wschodniej lokalizacja 40 miejsc
parkingowych dla samochodów osobowych, dla autobusów mo¿liwoœæ
czasowego zatrzymania
• £awki wzd³u¿ ci¹gów pieszych i okalaj¹ce pnie istniej¹cych drzew,
wydzielenie miejsca czasowego wypoczynku „Pod lipami”
• Oœwietlenie sta³e wzd³u¿ ci¹gów pieszych, s³upy wysokoœci 3,5 m z
oœmiok¹tnymi koszami w formie latarni, w naro¿nych kamienicach kinkiety,
dodatkowo oœwietlenie okapów lampami posadzkowymi
• Szyldy - umiejscowione na specjalnych tablicach reklamowych, zawieszonych
na metalowych, ozdobnych wspornikach, lub mosiê¿ne litery w jednym stylu,
zamocowane bezpoœrednio na elewacjach
• Œciany domów pastelowe na bazie bieli, odcieni koloru piaskowego,
morelowego, niebieskiego, coko³y w kolorze o ton ciemniejszym, dachy
z blachy ocynkowej w kolorze br¹zu lub dachówka ceramiczna w kolorze
naturalnej ceg³y, stolarka okienna i drzwiowa w kolorze naturalnym,
przywrócenie pierwotnego charakteru i podzia³u okien, witryn i drzwi...

Opr. (RK) wed³ug koncepcji projektowej pn. „Przebudowa œredniowiecznego rynku w Starym S¹czu
i jego otoczenia z odtworzeniem historycznych nawierzchni oraz przebudow¹ istniej¹cej
infrastruktury technicznej” przygotowanej przez Agencjê Projektow¹ A-4 z Nowego S¹cza

