
Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej 

Nowy Sącz – Urząd Miasta Nowego Sącza



Nowy Sącz – historia i współczesność

Lokowany przez króla Wacława II Czeskiego w 

1292 roku  Nowy Sącz (Sandech, Nova 

Sandecz)  ma ok. 50 budowli wpisanych na listę 

zabytków, głównie wokół Rynku – największego 

w Małopolsce po krakowskim  oraz na sądeckiej 

Starówce. Dzisiejszy wygląd architektoniczny 

Rynku ukształtował się na przełomie XIX i XX 

wieku, po wielkim pożarze  miasta z 1894 r.

Nowy Sącz, stolica 

subregionu, trzecie miasto w 

Małopolsce, leży na 

49º 37’26” północnej 

szerokości geograficznej 

i 20º 41’ 50” wschodniej 

szerokości geograficznej   

sercu Kotliny  Sądeckiej, 

u podnóża masywów 

górskich: Beskidu 

Sądeckiego, Wyspowego 

i Niskiego, pomiędzy 

ziemiami: gorlicką i 

limanowską, bisko granicy 

z Republiką Słowacką. 

Powierzchnia: 60 km kw., 

ludność – ok. 83 tys. 



Ratusz, centralny punkt sadeckiej starówki, jest siedzibą władz 

miejskich. Eklektyczny z wystrojem neorenesansowym i 

neobarokowym oddano do użytku 118 lat temu.  Reprezentacyjnej 

Sali posiedzeń patronuje marszałek wielki koronny Stanisław 

Małachowski, ostatni starosta nowosądecki doby przedrozbiorowej.

Tuż przy nim od ok. 100 lat rośnie majestatyczny 

kasztanowiec.

Sądecki Rynek - serce 

miasta…
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Nowy Sącz – historia i współczesność

Nowy Sącz jest w regionie ważnym ośrodkiem przemysłowym. Mają tu swoje siedziby firmy 

z długoletnią tradycją: Newag, SGL Carbon, firmy zajmujące się przetwórstwem owoców 

i warzyw, na czele z Przetwórnią Owoców i Warzyw Prospona. Jednym z najbardziej znanych 

sądeckich marek jest Fakro. Inne dobrze rozwijające się firmy to, m.in.: Koral, Novitus, 

Fabryka Okien Dako, Grupa Wiśniowski. Potentatem na rynku przetwórstwa drobiu są 

markowe zakłady Konspol. Dzięki sądeckim „tygrysom”, które wypromowały swoją markę 

i produkty w kraju i poza jego granicami, stając się synonimami sukcesu, głośno jest także 

o Nowym Sączu. 



Nowy Sącz – dobrze wróży

Aktywa Nowego 

Sącza: 
● aktywni, kreatywni 

mieszkańcy, ● położenie –

dogodny punkt do

kontaktów z południem Europy, ● dobra atmosfera dla przedsiębiorców i 

prowadzenia biznesu, ● infrastruktura komunalną, ● bogata oferta 

edukacyjna, kulturalna, ● przyjazne środowisko naturalne, ● plany rozwoju 

miasta co zapewnia mu pozycję stolicy subregionu, centrum 

administracyjnego, edukacyjnego, sądowniczego, ośrodka przemysłowego, 

co umacnia jego miejsce w Małopolsce. Walory Nowego Sącza potwierdzają 

rankingi, w których plasuje się zwykle w swojej kategorii w pierwszej 

dziesiątce miast w Polsce.



Dokumentem fundamentalnym dla 

gospodarzy miasta jest : 

„Nowy Sącz – strategia rozwoju 

2020”. Gotowy projekt 

zaktualizowanego dokumentu „Strategia 

rozwoju Nowego Sącza 2020+” będzie 

przedstawiony Radzie Miasta do 

dyskusji i uchwalenia. 

Inne dokumenty strategiczne miasta: 

► „Wieloletni program inwestycyjny”,

► Program rewitalizacji sadeckiej 

starówki,

► Księga jakości – system zarządzania 

jakością wg normy ISO 9001:2008.

Nowy Sącz – dokumenty strategiczne



Nowy Sącz – dokumenty strategiczne

Misja samorządu Nowego Sącza:

tworzenie warunków dla jak najpełniejszej 

realizacji wizji miasta 2020 z wykorzystaniem 

szans, jakie stwarza jego potencjał, w celu 

podniesienia poziomu i jakości życia 

mieszkańców i ich rodzin oraz umocnienia 

konkurencyjności miasta.

Wizja - Nowy  Sącz 2020:

● brama do Beskidu Sądeckiego, ● europejskie 

miasto wiedzy, samorządności i wszechstronnego 

rozwoju, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki 

opartej na przedsiębiorczości,

● miasto przyjazne i nowoczesne, zapewniające 

wysoki poziom i jakość życia, bezpieczeństwo 

i wsparcie mieszkańcom i ich rodzinom, czerpiące 

z dziedzictwa kulturowego.



Nowy Sącz – dokumenty strategiczne

Gospodarze miasta stawiają w kolejnych 

latach na podnoszenie jakości  życia 

mieszkańców przede wszystkim 

w 3 obszarach:

● rozwój gospodarczy: edukacja i praca,

● rozwój społeczny: rodzina i środowisko,

● rozwój funkcjonalny: miasto i subregion

Nowy Sącz umacniać będzie swoją rolę stolicy 

subregionu sądeckiego, ośrodka rozwoju 

ponadlokalnego, otwartego i dostępnego miasta 

konkurencyjnej gospodarki i edukacji, 

rewitalizującego swoją spójność społeczną, 

ekonomiczną i przestrzenną, rozwijającego się 

w sposób zrównoważony w poszanowaniu dla 

środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, 

efektywnie zarządzając posiadanymi zasobami 

i skutecznie pozyskując i wykorzystując środki 

zewnętrzne.



Legendarny Nowy Sącz

Nowy Sącz ma kilka klecht i opowieści. Jedna mówi o powstaniu miasta 

i cudownym obrazie - Veraiconie w ołtarzu głównym sądeckiej bazyliki mniejszej. 
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Legendarny Nowy Sącz

Michał Sędziwój (Sędzimir) – alchemik jest historyczną postacią związaną z Nowym 

Sączem. Podobno umiał zamieniać ołów w złoto, podobno w noc sylwestrową rozrzuca złote 

monety na sądeckim Rynku. 
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Nowy Sącz – historia i współczesność

Turystyka nie jest dla miasta „gałęzią przemysłu”, ale jego gospodarze 

zabiegają o turystów. Z roku na rok przybywa powodów, dla których warto 

„zabłądzić” do miasta na bursztynowym szlaku nad Dunajcem i Kamienicą.



Nowy Sącz – historia i współczesność

Urząd Miasta Nowego Sącza, na zmianę ze swoimi partnerskimi 

miastami, jest organizatorem międzynarodowych zawodów sportowych  -

głównie dla dzieci i młodzieży. Jedną z tych rywalizacji jest turniej 

piłkarski im. Adama Siei.



Nowy Sącz – historia i współczesność

W Nowym Sączu działa ok. 350 organizacji pozarządowych realizujących 

własne projekty lub wspierające samorząd w wypełnianiu jego zadań 

własnych. Miasto dofinansowuje najciekawsze pomysły aplikujące do 

otrzymania dotacji.



Nowy Sącz – miastem kwiatów i zieleni

Od kilkunastu lat gospodarze miasta organizują 

cieszący się powodzeniem wśród mieszkańców 

konkurs ph. „Nowy Sącz – miasto kwiatów i zieleni”.



Nowy Sącz ma ok. 250 ha miejskich terenów 

zielonych oraz wiele pomników przyrody. 

W Lasku Falkowskim status pomnika przyrody 

uzyskała ponad 100-letnia lipa. Na międzywalu 

przy Dunajcu zachowały się wiekowe lipy, dęby, 

aleja topolowa, stanowiąca pozostałość po 

urządzonej w końcu XIX w. Wenecji Sądeckiej. 

Nowy Sącz – miastem kwiatów i zieleni



Perełka miasta – Planty Miejskie



Perełka miasta – Planty Miejskie
Krakowski artysta plastyk 

Zbigniew Bec jest autorem rzeźb 

tańczących par, które znajdują się 

w północnej części miejskich 

Plant. Wzorem do przygotowania 

projektów i odlewów były dzieci z 

sądeckich, znanych 

i utytułowanych, zespołów 

folklorystycznych: „Sądeczoków” 

i „Lachów”. 

Nowy Sącz szczyci się folklorem, 

który jest jego wizytówką 

i „towarem eksportowym”, chwali 

się Międzynarodowym Festiwalem 

Dziecięcych Zespołów 

Regionalnych - „Święto Dzieci 

Gór” i ilością zespołów 

regionalnych i młodych ludzi 

w nich tańczących kultywujących 

tradycje Lachów.



Park  im. Ireny Styczyńskiej



Aleja dębowa
W Zabełczu, 

dzielnicy 

Nowego 

Sącza, status 

pomników 

przyrody mają 

dęby tworzące 

aleję dębów, 

która 

zachowała 

pierwotny 

układ 

podworskiego 

parku.



Terenowa dydaktyczna ścieżka przyrodnicza 

„Lasek Falkowski”



Położony w obrębie grzbietu 

Falkowej, którego 

wierzchowina w tej części 

miasta znajduje się 380 m 

n.p.m. Ścieżka przyrodnicza 

prowadzi przez pofałdowany, 

lokalnie podmokły teren 

rozległego osuwiska. Obszar 

położony jest w umiarkowanie 

ciepłym piętrze klimatycznym, 

czyli najcieplejszej części 

polskich Karpat.

Lasek Falkowski



Charakterystycznymi 

zespołami roślinnymi są tu: 

las wyżynny z udziałem 

dębu, jodły, sosny, 

modrzewia i brzozy oraz 

fragmenty lasu dębowo –

gradowego. Jest tu także 

unikatowe mało znane 

zbiorowisko, który tworzy 

klon. Znajdziemy również 

mech torfowiec. Miejsce to, 

posiada bogatą faunę w 

postaci bezkręgowców 

i kręgowców. 

Lasek Falkowski



Dydaktyczna ścieżka 

przyrodnicza posiada 9 

orientacyjnych punktów 

przystankowych, przy których 

znajdują się tablice z opisami 

poszczególnych skupisk 

drzewostanu.

W okolicach Nowego Sącza 

pojawiają się dziki, sarny i 

jelenie. Widziany był również 

ryś. Są też endemiczne rośliny i 

gatunki zwierząt, m.in.: storczyk 

kukułka plamista (wpisany na 

czerwoną listę gatunków 

narażonych na wyginiecie) czy 

gryzoń – orzesznica (podlega 

ścisłej ochronie) i inne gatunki 

roślin i zwierząt 

charakterystyczne dla ekosystemu 

Karpat.

Lasek Falkowski i okolice



Nowy Sącz – ochrona środowiska

Miejscem w tym rankingu się nie szczycimy – zanieczyszczenie  powietrza 

(podważamy metodologię badań!) , ale uczestniczymy w dostępnych programach 

proekologicznych edukacyjnych i pomocowych.

W  ramach pilotażowego programu ochrony powietrza KAWKA dofinansowano 

już ok. 400 przedsięwzięć w gospodarstwach domowych Nowego Sącza (kolejne 

aplikacje czekają na zatwierdzenie), które zdecydowały się zainwestować 

w wymianę piecy, montaż instalacji słonecznych czy pomp cieplnych. 



Nowy Sącz – ochrona środowiska

Z powodzeniem i rozmachem  

realizowany jest (zasadnicza część jest 

finalizowana)  projekt budowy 

kanalizacji i wodociągów w Nowym 

Sączu, wespół z gminami: Stary Sącz, 

Kamionka Wielka, Nawojowa



Nowy Sącz – karpaccy bliźniacy 

Wśród kilkunastu miast 

partnerskich 

i bliźniaczych, z którymi 

Nowy Sącz utrzymuje od 

lat kontakty, są też trzy 

leżące w paśmie Karpat. 

To słowackie: Preszów

i Stara Lubowla oraz 

ukraiński Stryj. Wymiana 

grup młodzieżowych, 

poznawanie kultury 

sąsiadów dobrze służy 

przezwyciężaniu 

stereotypów i budowaniu 

więzi ponad granicami.



Nowy Sącz – Stara Lubowla

Stara Lubowla



„Myślenie o kulturze karpackiej kategoriami 
narodowymi bardzo zubaża. Minął czas 
doszukiwania się różnic, nadszedł czas 

odkrywania podobieństw…” – Antoni Kroh

Myśl pisarza, znawcy tych ziem jest misją powołanego z inicjatywy Zarządu 

Województwa Małopolskiego przy MCK „Sokół” w Nowym Sączu Instytutu Europa 

Karpat. Stawia on sobie za cel przygotowanie programów chroniących dziedzictwo 

kulturowe, przyrodnicze i społeczne. Z tradycji i obyczajów ludzi gór pragnie uczynić 

sposób na lepsze życie. Instytut swoimi działaniami uczy odkrywać bogactwa Karpat, 

aby Europie złożyć atrakcyjną ofertę, która równocześnie da nam szansę godniej żyć. 
Foto ze stron: www.europakarpat.pl



▲ ZNAJĄ SĄSIEDZI – Dni: Czeskie, Słowackie, 

Węgierskie... w Nowym Sączu.

▲ KARPATY BIEDNE, LECZ BOGATE

Refleksja na temat zrównoważonego rozwoju Karpat.

▲ NASZE WIANO DLA EUROPY

Międzynarodowy projekt prezentujący społeczną 

i kulturową specyfikę państw Grupy Wyszehradzkiej 

i pozostałych państw karpackich. Jego częścią jest 

▲ BIESIADA KARPACKA - impreza plenerowa 

organizowana m.in. w Nowym i Starym Sączu, 

Piwnicznej.

▲MAŁOPOLSKA KARPATY OFFer Międzynarodowy Multimedialny Festiwal 

Sztuki - impreza kulturalna, podczas której twórcy krajów karpackich: muzycy, 

uliczni grajkowie, kataryniarze, kuglarze, szczudlarzy, mimowie, aktorzy teatrów 

ulicznych, plastycy tworzą na ulicach sztukę łączącą kulturę tradycyjną, ludową, 

lokalną w całej jej różnorodności.

SZTANDAROWE  PROJEKTY  IEK 
(PRZYKŁADY)

Foto ze stron: www.europakarpat.pl



Karpacka Mapa Przygody
Wspólna promocja atrakcyjności 

turystycznej, przyrodniczej i kulturowej 

małopolsko - preszowskiego pogranicza. 

Przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej, 

oferty turystycznej na pograniczu polsko-

słowackim. Karpacka Mapa 

Przygody to wspólny system 

informacyjno-promocyjny dostępny jako 

portal internetowy w języku polskim, 

słowackim i angielskim. Projekt zakłada 

przygotowanie pakietów produktowych 

tzw. „Karpackich Przygód”, skierowanych 

do różnych grup docelowych.

FLAGOWY PROJEKT  IEK 

Projekt realizowany z Programu Współpracy 

Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -

Republika Słowacka 2007-2013 oraz 

województwa małopolskiego. Oferuje 200 

tematycznych transgranicznych szlaków –

”przygód”. Baza danych zawiera ok. 20 tys. 

rekordów.
www.karpackamapaprzygody.pl



Nowy Sącz 

zaprasza

Karpaty łączą –

mechanizm konsultacji 

i współpracy dla 

wdrażania Konwencji 

Karpackiej 

Urząd Miasta Nowego Sącza

Biuro Prezydenta Miasta

33-300 Nowy Sącz

Rynek 1

www.nowysacz.pl


