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Słowem naczelnego

Liczba, która cieszy

9 544    
tyle ważnych głosów oddano w Gmi-

nie Stary Sącz w tegorocznych wyborach 
samorządowych

W numerze m.in.

Raz na sto lat

Zakończenie I wojny światowej przyniosło ważny powód do świętowania – 
odrodzenie Ojczyzny po 123 latach niewoli. 11 listopada 1918 roku stał się  
dla Polaków dniem wyjątkowym. Przybyły z więzienia w Magdeburgu do War-
szawy Józef Piłsudski przejął od Rady Regencyjnej władzę cywilną i wojsko-
wą. Dzień później przed Naczelnym Wodzem stanęło zadanie utworzenia rzą-
du, a przed całym narodem misja odbudowy Państwa Polskiego. Obchodzone 
od lat 30. poprzedniego stulecia Święto Niepodległości, po kilkudziesięciu 
latach przerwy, przywrócono po 1989 roku, jednocześnie ustanawiając je 
dniem wolnym od pracy. W tym roku jubileuszowe obchody rocznicy odzyska-
nia niepodległości będą szczególne, również w Starym Sączu. Łącznie kalen-
darium obchodów stulecia odzyskania niepodległości liczy ponad tysiąc nad-
chodzących wydarzeń, z których ponad 600 zaplanowanych jest na weekend 
9 – 11 listopada.

Niech ten dzień będzie wyjątkowy. Wywieśmy flagi w swoich domach i weź-
my wspólnie udział w jubileuszowych obchodach. Oddajmy hołd ludziom, któ-
rzy w warunkach, wydawało się, beznadziejnych Polskę nosili w sercu i całym 
swoim życiem dali dowód swojego patriotyzmu oraz pracy na rzecz niepodle-
głości i wolności. A w chwili wyciszenia zapytajmy samych siebie, czym dzisiaj 
dla nas tak naprawdę jest niepodległość?

 
 

Wojciech Waliszewski
red. naczelny Kuriera Starosądeckiego
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53. sesja Rady Miejskiej 

Podziękowania i gratulacje  
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53. sesja Rady Miejskiej w sta-
rym sączu była ostatnim 

spotkaniem rady w tym składzie 
w tej kadencji. Oprócz części ściśle 
roboczej był czas na podziękowania 
dla pań i panów radnych. Burmistrz 
i przewodnicząca rady Ewa Zielińska 
wręczali okolicznościowe listy i pa-
miątkową wspólną fotografię. 

Specjalne podziękowania od bur-
mistrza i rady odebrała również Ewa 
Zielińska, która skończyła karierę 
w starosądeckim samorządzie i bę-
dzie zasiadać w radzie powiatu nowo-
sądeckiego. Pani Ewa Zielińska z sa-
morządem jest związana od 1998 
roku. Zaczęła wówczas współpraco-
wać z lokalnym komitetem wyborczym 
Gminne Porozumienie Wyborcze. Po 
wejściu do Rady Miejskiej została wi-
ceprzewodniczącą i tę funkcję pełniła 
do 2011 roku. W każdych następnych 
wyborach samorządowych mieszkań-
cy obdarzali ją zaufaniem i do Rady 
Miejskiej w Starym Sączu Ewa Zie-
lińska wchodziła w kolejnej kaden-
cji z coraz to większą ilością głosów. 
Pani Ewie Zielińskiej życzmy sukcesów 
w radzie powiatu.

W obszernym sprawozdaniu z ostat-
niej kadencji burmistrz skupił się na 
realizacji  strategii gminy w ostatnich 
latach, przypominając o jej czterech 
filarach: infrastrukturze technicznej 
i ochronie środowiska naturalnego, ka-
pitale społecznym i samorządowym, 

efektywnej gospodarce lokalnej, tury-
styce rekreacji i dziedzictwie kulturo-
wym. Przypomniał oczywiście wszyst-
kie inwestycje  i działania, które w tę 
strategię się wpisują. – Nie działamy 
po omacku, nie inwestujemy na oślep 
mamy plan, który skutecznie realizu-
jemy – mówił burmistrz, dziękując rad-
nym za współpracę i zrozumienie. – 
To, na co chciałbym jeszcze zwrócić 

uwagę, to coraz większe zaangażo-
wanie mieszkańców w sprawy gminy 
w sprawy poszczególnych miejsco-
wości, co oczywiście bardzo nas cie-
szy, bo łatwiej podejmować decyzje, 
mając szerokie wsparcie, wiedząc, że 
tworzymy jedna drużynę.

Podczas roboczej części sesji rada 
miejska przyjęła zmiany w uchwa-
le budżetowej, które dotyczyły drob-
nych, mając na uwadze skalę inwesty-
cji, zmian w zadaniach inwestycyjnych 
m.in. przebudowie i rozbudowie budyn-
ku Szkoły Podstawowej im. ks. prof.  
J. Tischnera w Starym Sączu – etap 
1: Rozbudowa o salę gimnastyczną, 
przebudowie i rozbudowie budynku SP 
w Barcicach czy modernizacji parkin-
gu i ogrodzenia położonego przy bu-
dynku filii Biblioteki w Barcicach. Rada 
uchwaliła ponadto  „Programu współ-
pracy Gminy Stary Sącz z organizacja-
mi pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2019 i zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego „Barcice”, zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego „Barcice Dolne” 
i zmiany Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego „Miasto 
Stary Sącz – Plan Nr 7”.

Pierwsza sesja Rady Miejskiej zwo-
łana przez komisarza  wyborczego od-
będzie się 22 listopada. (RKA) 

RAdA MiEjskA W sTARyM sącZu
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Trwa budowa kolektora kanalizacyjnego w ul. Pode-
grodzkiej w Starym Sączu. W związku z tym odcinek 
od ul. Piłsudskiego do ul. Braterstwa Ludów jest nadal 
zamknięty. Ruch tym odcinkiem zostanie uruchomiony 
niezwłocznie po zakończeniu robót. 

Dzięki sprzyjającej pogodzie pra-
ce idą sprawnie, odcinek kanalizacji 
wzdłuż garaży przy ul. Podegrodzkiej 
jest już położony. Obecnie ekipy bu-
dowlane operują na wysokości nowe-
go kościoła na os. Słonecznym i na 
wysokości przedszkola. 

Również na ul. Bazielicha głów-
ny kolektor jest już położony, trwają 
prace odtworzeniowe – w przyszłym 
tygodniu powinna być już położona 
ostatnia, ścieralna warstwa asfaltu. 
Na ul. Partyzantów gdzie budowano 
sieć o długości ponad 2 km również 
prowadzone są drobne prace odtwo-
rzeniowe i uzupełniające.

Przepraszamy za wszelkie utrud-
nienia i przypominamy jednocze-
śnie, że prace na poszczególnych 
odcinkach to część wielkiego pro-
jektu budowy kanalizacji w Starym 
Sączu realizowanego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014 – 2020, Działa-
nie 2.3 „Gospodarka wodno-ścieko-
wa w aglomeracjach” oś priorytetowa 
II „Ochrona Środowiska, w tym ada-
ptacja do zmian klimatu”. Planowa-
ny całkowity koszt realizacji projektu 
wynosi 26 968 906,56 złotych, z tego 
wysokość dofinansowania z Unii Euro-
pejskiej (Fundusz Spójności) wynosi  
13 363 310,28 złotych. Gmina Sta-

ry Sącz sama nie poradziłaby sobie finansowo z tak 
kosztowną inwestycją, a unijne dofinansowanie umoż-
liwi poprawę jakości życia i ochronę środowiska. Dzięki 
całej inwestycji do sieci przyłączy się w Starym Sączu  
2 228 nowych osób. (red) 

A to ciekawe...

Pospolite Ruszenie 
Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie Szlachty Zie-
mi Krakowskiej, realizując projekt larpo-
wy „Barska: zawiąż Konfederację” 
przy współpracy z Powiatową i Miej-
sko-Gminną Biblioteką Publiczną 
w Starym Sączu, zorganizowało 
warsztaty historyczne, tematycz-
nie związane z okresem Konfede-
racji Barskiej. 

W zajęciach udział wzięli uczniowie 
z Liceum Ogólnokształcącego i Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Są-
czu. Młodzi ludzie w pierwszym dniu spotkania zostali 
wprowadzeni historycznie w okres XVIII wieku, kiedy to 
w 1768 r. utworzono w Barze na Podolu Konfederację 

Barską, uważaną przez niektórych historyków za pierw-
sze polskie powstanie narodowe skierowane przeciw-
ko królowi Polski Stanisławowi Augustowi Poniatow-
skiemu i popierającej go Rosji. Uczniowie, uczestnicząc 

w grach fabularnych, larpach, poznali przywód-
ców – inicjatorów związku zbrojnego oraz 

sam przebieg trwającego cztery lata 
zbrojnego związku szlachty polskiej. 
W drugim dniu młodzież mogła uczest-
niczyć w warsztatach teatralnych, po-
czuć ducha epoki wcielając się w po-
staci i odgrywając przypisane im role. 

W trakcie przeprowadzonego larpu hi-
storycznego wyłoniono spośród uczestni-

czącej młodzieży 6 uczniów z LO i 3 z ZSP, 
którzy w dniach 8–9 grudnia wezmą udział w dal-

szej części larpu w Kasztelu w Szymbarku. Spotkanie 
odbyło się w ramach obchodów 250 rocznicy Konfede-
racji Barskiej w cyklu Niepodległej. (red) 
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W Starym Sączu  
o wspólnych 
zmianach pogranicza  

Na konferencji „Wspólnie 
zmieniamy pogranicze” za-

prezentowano efekty projektów 
realizowanych w ramach progra-
mu w Małopolsce, dyskutowano 
o transgranicznych doświadcze-
niach oraz zasygnalizowano per-
spektywy współpracy transgra-
nicznej po roku 2020. 

Stary Sącz od kilkunastu lat 
współpracuje ze słowacką Lewo-
czą i jest to przykład chyba naj-
dłuższej – co ważne, efektywnej 
i skutkującej pozyskanymi pie-
niędzmi – współpracy. Stary Sącz 
już w poprzedniej perspektywie 
finansowej realizował projekty 
transgraniczne wspólnie z Lewo-
czą. Konferencję zorganizowano 
w starosądeckiej bibliotece.

Jednym z panelistów był bur-
mistrz Jacek Lelek, który przy-
bliżył trwającą kilkanaście lat 
współpracę z Lewoczą i przypo-
mniał wspólne projekty: odno-
wę parku miejskiego w Starym 
Sączu, projekt letnich spotkań 
z muzyką i tradycją, koncepcję 
ochrony przeciwpowodziowej do-
lin Popradu i Dunajca w Gminie 
Stary Sącz, projekt „Stary Sącz 
i Lewocza – karpackie miastecz-
ka z klimatem – nowatorski, 
transgraniczny produkt turysty-
ki kulturowej” czy ostatni „Wiel-
cy ludzie i ich dziedzictwo. Świę-
ta Kinga i Mistrz Paweł w historii 
swoich miast”. 

– Ta współpraca trwa już kil-
kanaście lat i udało się przepro-
wadzić wspólnie wiele ciekawych 
inicjatyw – podkreślał burmistrz 
Jacek Lelek. – Ale patrzę na to 
nie tylko z perspektywy finanso-
wej. Z ręką na sercu mogę powie-
dzieć, że zyskaliśmy w Lewoczy 
prawdziwych przyjaciół. (red)

W starosądeckiej Strefie Aktywno-
ści Gospodarczej powstaje jedna 
z najnowocześniejszych fabryk me-
bli tapicerowanych w Polsce.
 

Tej inwestycji by nie było, gdyby nie 
działania starosądeckiego samorzą-
du, który postarał się o to, by grunty 
po byłej oczyszczalni ścieków włączyć 
w krakowską podstrefę Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej zarządzaną 
przez Krakowski Park Technologicz-
ny. Cały teren starosądeckiej Stre-
fy Aktywności Gospodarczej to efekt 
żmudnej pracy scaleniowej, rozmów 
z potencjalnymi inwestorami i wresz-
cie oferowanie atrakcyjnych terenów 
dla firm. – Planujemy uruchomić za-
kład w lipcu i na początek chcemy 
zatrudnić około 150 osób – zdradza 
prezes zarządu Kalmaru Marek Kale-
ta. – Już rekrutujemy pracowników, 
a docelowo w zakładzie będzie za-
trudnionych ponad 300 osób. O zbyt 
się nie martwię, naszymi kontrahen-
tami są w lwiej części zaufani partne-
rzy z Niemiec, Francji, Szwajcarii czy 
Belgii. Tylko czekają na zwiększenie 
naszych mocy produkcyjnych.

Przy ul. Wielki Wygon na około 14 
tys. metrów kwadratowych powstaje 
hala produkcyjna z zapleczem, która 
pomieści szwalnię, stolarnię, tapicer-
nię, profesjonalne przygotowanie do 
transportu i logistykę, a także eks-
pozycję, a nawet biuro projektowe. 
Kalmar dysponuje nowoczesnym par-
kiem maszynowym, współpracuje ze 
szkołami zawodowymi kształcącymi 
stolarzy, na kierunku Inżynieria Wzor-
nictwa Przemysłowego Politechniki 
Krakowskiej już kształcą się specja-
liści, którzy zasilą biuro projektowe 
Kalmaru. – Nie boję się powiedzieć, 
że w Starym Sączu powstaje jedna 
z najnowocześniejszych fabryk me-
bli tapicerowanych w Polsce – dodaje 
prezes Kaleta.

Kalmar to rodzinna spółka należą-
ca do państwa Kaletów, pod marką 
Kalmar działa od 1992 roku. Jej me-
ble są znane w całej Europie, ponie-
waż ponad 90 proc. kierowane jest 
na eksport. Firma działa w Paszynie 
k. Nowego Sącza, ale ma tam ogra-
niczone możliwości rozwoju. Po uru-
chomieniu zakładu w Starym Sączu, 
w Paszynie pozostanie produkcja łó-
żek. – Przed wszystkim potrzebowa-
łem gruntu w dobrej lokalizacji – mówi 
Marek Kaleta – Proszę mi wierzyć, 
zjeździłem region wzdłuż i wszerz 
i tylko w Starym Sączu znalazłem cie-
kawą i odpowiadającą nam propo-
zycję. Cieszę się, że są samorządy, 
które rozumieją, czym jest zrównowa-
żony rozwój i jaką rolę odgrywa w nim 
prywatny sektor. Pozyskiwanie inwe-
storów to jeden z filarów strategii roz-
woju gminy konsekwentnie realizo-
wany od kilku lat. – Już wielokrotnie 
powtarzałem, że Strefa Aktywności 
Gospodarczej to dla nas jeden z naj-
ważniejszych długofalowych projek-
tów – mówi burmistrz Jacek Lelek. – 
Kalmar to polska firma opierająca się 
na lokalnym potencjale, wiedzy, zaso-
bach, inwestująca tutaj, gdzie działa 
i licząca się na rynku zagranicznym 
– to jest coś, o co warto walczyć. To 
podatki, to miejsca pracy. Bardzo się 
cieszę, że nasz pomysł działa i udo-
wadniamy, że samorząd też ma do 
odegrania dużą rolę w rozwoju go-
spodarczym, nie tylko jako inwestor, 
ale jako katalizator rozwoju przedsię-
biorczości – zaznacza burmistrz Ja-
cek Lelek. 

Wkrótce kolejny przetarg na sprze-
daż gruntów w Strefie Aktywności Go-
spodarczej, a do inwestycji przy ul. 
Wielki Wygon szykuje się już starosą-
decka firma Ekran (producent ekra-
nów filmowych i wyposażenia kin), też 
bardziej znana w świecie niż na Są-
decczyźnie. (red) 

Przedsiębiorczość to klucz 
do rozwoju Gminy 
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Kolejny rekord 
starosądeckiej kwesty 
W tym roku do puszek kwesta-
rzy przy starosądeckich cmen-
tarzach trafiło 1 3119,00 zł,  
o 1 089,00 zł więcej niż w roku 
ubiegłym. Jest to najlepszy wy-
nik w ciągu 14 lat kwesty. 

Ofiarodawcom rozdano dwa ty-
siące pamiątkowych kart – cegie-
łek sfinansowanych ze środków 
Towarzystwa Miłośników Starego 
Sącza. – W kweście uczestniczy-
li członkowie i współpracownicy 
Towarzystwa Miłośników Starego 
Sącza, młodzież z Liceum Ogól-
nokształcącego oraz Szkoły Pod-
stawowej nr 2, harcerze ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Starym Sączu 
oraz, jak co roku, samorządowe 
władze Starego Sącza. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim ofiarodaw-
com oraz wolontariuszom, dzięki 
którym można było przeprowadzić 
kwestę, jak również członkom ko-
misji liczącej pieniądze. Zebrana 
kwota pozwoli w przyszłym roku 
odnowić kolejne zabytkowe na-
grobki na starosądeckich cmen-
tarzach – informuje Andrzej Dłu-
gosz, prezes Towarzystwa. 

Na zdjęciu fragm. rzeźby nagrob-
nej odrestaurowanej w 2018 r., au-
torstwa Andrzeja Ramsa. (red)  

A to ciekawe...

17. raz dla Niepodległej 
Szkoła Podstawowa im. Franciszka 
Świebockiego w Barcicach i Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzie-
ci i Młodzieży „Rozwiń Skrzydła" 
uczczą odzyskanie niepodległości na 
sportowo.

Zawody odbędą się na starosądeckich 
Błoniach, u stóp ołtarza Papieskiego w Starym 

Sączu w piątek, 9 listopada o godz. 1000. W ramach za-
wodów odbędzie się bieg niepodległościowy oraz 

turniej strzelecki. Główną nagrodą w rywaliza-
cji zespołowej Biegu Niepodległościowego 

jest „Puchar Burmistrza Starego Sącza”, 
który zostanie wręczony w dwóch katego-
riach: I kategoria – szkoły podstawowe 
oraz II kategoria – szkoły ponadgimna-
zjalne. Partnerami wydarzenia są Urząd 

Miejski w Starym Sączu i Diecezjalne Cen-
trum Pielgrzymowania „Opoka”. Zawody od-

bywają się pod patronatem Burmistrza Starego 
Sącza Jacka Lelka. (red) 

W Barcicach powstanie 
miasteczko rowerowe

23 października 2018 r. zarząd Wo-
jewództwa Małopolskiego zatwier-
dził wyniki konkursu na realizację 
zadania z zakresu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego pn. „Budowa mia-
steczek ruchu drogowego (rowe-
rowego) w województwie małopol-
skim”. Gmina Stary Sącz otrzymała 
już dofinansowanie.
 

Pomoc Województwa Małopol-
skiego wyniesie 166  050,00 zł przy   
całkowitych kosztach projektu sza-
cowanych na kwotę 332  100,00 zł. 
– Inwestycje w rekreację, w ścieżki 

rowerowe, w place zabaw i małą ar-
chitekturę w sołectwach to rzeczy, 
które traktujemy poważnie – pod-
kreśla burmistrz Jacek Lelek. –  Mia-
steczko rowerowe będzie świetnym 
uzupełnieniem istniejących inwestycji 
i bezpiecznym miejscem, gdzie dzie-
ci będą mogły zetknąć się z przepisa-
mi ruchu drogowego. Miasteczko Ro-
werowe powstanie w bezpośrednim 
sąsiedztwie trasy rowerowej EuroVe-
lo 11, tuż przy Przystani Rowerowej 
w Barcicach, gdzie już jest infrastruk-
tura rekreacyjna, m.in. plac zabaw, 
wiata i scena. (red)
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Brzegi Popradu połączyła 130-metrowa kładka ro-
werowa, która uzupełniła 22-kilometrowy ciąg trasy 
EuroVelo 11 na Sądecczyźnie od Wielogłów poprzez 
Nowy i Stary Sącz aż do Barcic. W uroczystym otwar-
ciu przeprawy wzięli udział przedstawiciele inicjaty-
wy Sądecki Rower Miejski, młodzież i nauczyciele ze 
Szkoły Podstawowej w Barcicach, Leszek Zezgda, 
burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, pomysłodawca 
kładki wiceburmistrz Kazimierz Gizicki (oczywiście 
wszyscy na rowerach) oraz spore grono miłośników 
rowerowej aktywności. 

Kładka nad Popradem oraz cały odcinek Barcice – 
Wielogłowy to fragment liczącej prawie 6 tys. km eu-
ropejskiej trasy EuroVelo 11, którą będzie można po-
dróżować przez całą Europę (z Norwegii przez Finlandię, 
Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Serbię, 
Macedonię aż do Grecji). Budowa poszła ekspresowo. 
Od pomysłu do otwarcia minęło zaledwie 18 miesię-
cy. Podczas uroczystości otwarcia nowej kładki pojawi-
ła się symboliczna wstęga, ale ważniejszy był wspólny 
przejazd, który zapoczątkował funkcjonowanie kład-
ki. Odbiory techniczne obiektu miały miejsce we wto-
rek. – Dla mnie to duża satysfakcja, że tak kończę swo-
je funkcjonowanie jako członek zarządu Województwa 

Małopolskiego, bo bardzo mi na tym projekcie zależało 
– powiedział Leszek Zegzda. – Niesamowite, że udało 
się nam to zrobić. Już widzę te dziesiątki tysięcy rowe-
rzystów, którzy będą tędy jeździli. To nowa jakość życia 
turystycznego na Sądecczyźnie. 

Wtórował mu burmistrz Jacek Lelek: – W marcu 2017 
roku poszliśmy z tym pomysłem do marszałka Zegzdy, 
który od razu stał się ogromnym sprzymierzeńcem tego 
projektu. Wszystko to sprawiło, że dziś możemy się z tej 
kładki cieszyć, bo to jest naprawdę rekord czasu reali-
zacji tak dużej inwestycji. Nas jako Gminy nigdy nie by-
łoby na to stać. Inwestycja realizowana przez podległy 
marszałkowi Zarząd Dróg Wojewódzkich jest częścią 
europejskiej trasy EuroVelo 11. Koszt budowy kładki 
wyniósł ponad 4,7 mln zł, z czego około 3,5 mln zł po-
kryto ze środków Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
Teraz odcinkiem trasy możemy przejechać od Barcic do 
zamku w Nowym Sączu. – Poprowadzenie trasy, z któ-
rej mają korzystać przecież całe rodziny starosądeczan 
i turystów, ruchliwym mostem drogowym na Popradzie 
od początku nie dawało mi spokoju. – dodaje Kazimierz 
Gizicki. – To właśnie Leszek Zegzda doprowadził do 
tego, że zarząd województwa zgodził się na to, że kład-
ka powstanie. (red) 

Rowerem przez Poprad
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EkOnOMiA i PiEniądZE

A to ciekawe...

Uruchomienie infolinii 
Mieszkanie Plus
W związku z dużym zainteresowa-
niem programem „Mieszkanie Plus” 
Krajowy Zasób Nieruchomości uru-
chomił ogólnopolski numer telefonu 
801 801 596, pod którym można uzy-
skać wszelkie informacje o tym programie.

Program Mieszkanie Plus to rządowy projekt, 
który zakłada wybudowanie do 2030 roku 

przynajmniej miliona mieszkań. Główne 
założenia programu to wsparcie dla ro-
dzin, których nie stać na zakup własne-
go mieszkania, pomoc w przeciwdzia-
łaniu wykluczeniu społecznemu osób o 
niskich dochodach, samotnych czy nie-

pełnosprawnych. Infolinia dostępna jest 
dla interesantów od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8.00 do 16.00. (red) 

Rodzinne domy pomocy
Ciekawym rozwiązaniem istniejącym w systemie pomocy społecznej jest funkcjonowanie rodzinnych domów 
pomocy (RDP) zapewniających całodobową opieką osobom starszym lub niepełnosprawnym. Osoba fizyczna lub 
organizacja pożytku publicznego dysponująca budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w praktyce np. dużym 
domem, może założyć taką placówkę. Dysponowanie budynkiem oznacza, że można być właścicielem budynku 
lub go wynajmować.   

Być może na terenie gminy są oso-
by zainteresowane prowadzeniem 
tego typu działalności, mające odpo-
wiednie predyspozycje opiekuńcze 
i organizacyjne. Prowadzenie rodzin-
nego domu pomocy to szczególny 
typ aktywności zawodowej, to tak-
że pasja i oddanie dające dużo sa-
tysfakcji z realizacji wartościowych 
społecznie celów.

Ośrodki pomocy społecznej kieru-
ją osoby do rodzinnych domów po-
mocy. Koszty pobytu są pokrywane 
identycznie jak w przypadku domów 
pomocy społecznej. W pierwszej 
kolejności mieszkaniec domu pła-
ci za pobyt do wysokości 70% swo-
ich dochodów, w dalszej kolejności 
małżonek, dzieci lub rodzice osoby 
skierowanej. Ewentualną różnicę do 
całkowitych kosztów pobytu ponosi 
gmina, z której pochodzi skierowa-
na osoba. Z punktu widzenia osoby 
prowadzącej RDP, jest to bardzo ko-
rzystne finansowanie.

Dom pomocy powinien być prze-
znaczony dla nie mniej niż trzech 
i nie więcej niż ośmiu zamieszku-
jących wspólnie osób wymagają-
cych z powodu wieku lub niepełno-
sprawności wsparcia w tej formie. 
W rodzinnym domu pomocy prowa-
dzonym przez osobę fizyczną usłu-
gi bytowe i opiekuńcze są realizo-
wane bezpośrednio przez tę osobę, 
a w przypadku rodzinnego domu po-
mocy prowadzonego przez organi-
zację pożytku publicznego usługi te 
są realizowane przez osobę kierują-
cą rodzinnym domem pomocy, któ-
ra w nim zamieszkuje. Istotne jest 

też to, aby od-
p o w i e d n i o 
d o s t o s o -
wać opiekę 
św i ad c zon ą 
w domu do 
w y m a g a ń 
pensjonariu-
szy. W tym 
w z g l ę d z i e 
można się 
także posił-
kować po-
mocą in-
nych osób. 
Oczy wiście 
należy speł-
nić pewien 
standard mieszkalny, np. pokoje 
nie więcej niż dwuosobowe, wypo-
sażone w łóżko lub tapczan, szafę, 
stół, krzesła, szafkę nocną dla każ-
dej osoby oraz inny niezbędny sprzęt 
wynikający z indywidualnych potrzeb 
osoby korzystającej z usług rodzin-
nego domu pomocy, przy czym pokój 
jednoosobowy musi mieć powierzch-
nię nie mniejszą niż 12 m2, a pokój 
dwuosobowy - nie mniejszą niż po 8 
m2 na osobę.

Kontrolę jakości sprawowanej 
opieki prowadzi kierownik ośrodka 
pomocy społecznej nie rzadziej niż 
raz na pół roku.

Obecnie w polityce społecznej kła-
dzie się duży nacisk na to, aby oso-
by, zwłaszcza starsze, zatrzymać 
w ich miejscu zamieszkania. Znane 
otoczenie, wspólni znajomi, a przy 
tym pomoc w codziennych spra-
wunkach to wartości przyczyniają-

ce się do poprawy dobrosta-
nu seniorów. 

Z pewnością unikamy dużej trau-
my związanej z nagłą zmianą sposo-
bu życia, np. z domowych warunków 
do warunków panujących w całodo-
bowym domu pomocy społecznej 
znacznie oddalonym od dotychcza-
sowego miejsca zamieszkania. W ro-
dzinnych domach pomocy znacznie 
łatwiej następuje wymiana doświad-
czeń międzypokoleniowych. Nie są 
to odseparowane instytucje, ale 
zwykłe domy, gdzie sąsiadami są ro-
dziny z dziećmi, osoby pracujące etc.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRA-
CY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 
31 maja 2012 r. w sprawie rodzin-
nych domów pomocy określa do-
kładne standardy i wymagania, ja-
kim trzeba sprostać, aby założyć 
rodzinny dom pomocy. (FT)
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Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych 
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno 
powierzać dzieciom poniżej 16 lat

OBSŁUGA CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN ROLNICZYCH, 
W TYM SPRZĘGANIE ORAZ AGREGOWANIE. 

1. Zabronione jest powierzanie dzieciom kierowania ciągni-
kami rolniczymi. 

Czynność ta wymaga wiedzy i doświadczenia, dlatego jest 
przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych, posiadających 
wymagane uprawnienia. Brak dostatecznych umiejętności 
przy obsłudze ciągnika i ograniczone możliwości psychofi-
zyczne dzieci mogą doprowadzić do wypadku. Ofiarą zdarze-
nia może być nie tylko kierowca, ale również osoba znajdują-
ca się w pobliżu pojazdu. 

2. Dzieciom nie wolno powierzać obsługiwania maszyn rol-
niczych – szczególnie kombajnów, kosiarek rolniczych, pras 
do słomy i siana oraz kopaczek do roślin okopowych. 

Podczas ich bezpośredniej obsługi występuje ryzyko po-
chwycenia przez elementy ruchome, skaleczenia, a nawet 
amputacji kończyn. 

3. Niedozwolone jest przebywanie dzieci w strefie pracy 
maszyn i pojazdów rolniczych. 

Najmłodsi nie zawsze zdają sobie sprawę z zagrożeń, dlate-
go dorośli powinni rozmawiać z nimi o niebezpieczeństwach 
związanych na przykład z zabawą w pobliżu pola, na którym 
pracują maszyny. Ryzyko przygniecenia, potrącenia lub prze-
jechania przez maszynę rolniczą dotyczy szczególnie małych 
dzieci, które mogą być niezauważone przez operatora. Dzieci 
nie powinny przebywać w pobliżu maszyn również z uwagi na 
szkodliwy hałas i zapylenie towarzyszące ich pracy. 

4. Nie wolno angażować dzieci do pomocy przy sprzęganiu 
oraz dopuszczać do ich przebywania pomiędzy ciągnikiem 
a sprzęganą maszyną. 

Nikt, oprócz operatora nie może uczestniczyć w wykonywa-
niu prac związanych ze sprzęganiem i rozprzęganiem maszyn, 
narzędzi rolniczych oraz przyczep z ciągnikami. Pomoc innej 
osoby, zwłaszcza dziecka, jest zabroniona z uwagi na duże 
ryzyko przygniecenia do maszyny lub przyczepy, a w konse-
kwencji – wystąpienia obrażeń tułowia, kończyn i głowy. Po-
wszechne są także upadki zaczepu na stopę lub zmiażdżenia 
dłoni u osób pomagających przy sprzęganiu. Prace te nie są 
przeznaczone dla dzieci również dlatego, że wiążą się z du-
żym wysiłkiem fizycznym, mogącym prowadzić do urazów 
kręgosłupa. 

5. Niebezpieczne dla dzieci są prace związane z obsługą 
maszyn stacjonarnych znajdujących się w gospodarstwie, 
zwłaszcza takich jak: sieczkarnie, śrutowniki, gniotowniki, 
mieszalniki, rozdrabniacze, dmuchawy, przenośniki ślimako-
we i taśmowe. 

Maszyny te wyposażone są w ostre, ruchome elementy – 
noże, topory, walce i bębny, które mogą spowodować poważ-
ne urazy dłoni. Istnieje również ryzyko pochwycenia przez nie-
osłonięte wały napędowe i pasy transmisyjne. 

6. Niedopuszczalne jest przebywanie osób na pomostach 
załadunkowych siewników i sadzarek do ziemniaków w trak-
cie pracy tych maszyn. 

Zakaz ten dotyczy szczególnie dzieci. Pomosty służą do na-
pełniania zbiorników sadzarek oraz skrzyni nasiennej w siew-
nikach w trakcie postoju maszyn (odłączonych od WOM) 

i wyłącznie w tym celu powinny być wy-
korzystywane. Ręczne rozgarnianie nasion lub ziarna w skrzy-
ni siewnika, a także strącanie nadmiaru sadzeniaków w trak-
cie pracy maszyn stwarza ryzyko poważnych urazów, w tym 
amputacji palców lub całych dłoni. Dzieci nigdy nie powin-
ny uczestniczyć w czynnościach obsługowych siewników 
i sadzarek. 

7. Dzieci nie powinny obsługiwać ładowaczy i podnośników. 
Ich obsługa wymaga posiadania odpowiednich kwalifika-

cji, ale także doświadczenia oraz dużej odpowiedzialności 
i wzmożonej uwagi. Nieprawidłowy manewr może skończyć 
się przejechaniem, przygnieceniem lub uderzeniem osoby 
znajdującej się w pobliżu pracującej maszyny. Ponadto nie-
umiejętnie obsługiwana maszyna może się przewrócić i spo-
wodować uraz operatora. 

PRACE ZWIĄZANE Z POZYSKIWANIEM I OBRÓBKĄ 
DREWNA. 

1. Dzieciom nie wolno uczestniczyć w przerzynaniu drew-
na pilarką tarczową (tzw. krajzegą lub cyrkularką) – jedną z 
najniebezpieczniejszych maszyn w gospodarstwie. 

Szczególnie jeśli jest to „samoróbka” nieposiadająca wy-
maganych osłon i zabezpieczeń, takich jak osłona tarczy piły 
nad i pod stołem, klin rozszczepiający oraz prowadnica. Pod-
czas cięcia drewna może dojść do zakleszczenia i odrzutu 
materiału, a także do odprysku drzazg. Kontakt ciała z tar-
czą pracującej piły kończy się poważnym urazem. Dzieci nie 
powinny obsługiwać „krajzegi”, ani wykonywać czynności po-
mocniczych, takich jak: podawanie i odbieranie materiału, 
czy usuwanie trocin. 

2. Nie wolno powierzać dzieciom prac z użyciem pilarek 
łańcuchowych. 

Obsługa piły wymaga siły i sprawności dorosłego człowieka 
oraz odpowiedniej wiedzy i wprawy. Nieumiejętne manewro-
wanie piłą może być przyczyną tragicznego w skutkach kon-
taktu z łańcuchem tnącym, ciężkich urazów w wyniku odbicia 
piły od ciętego materiału lub upuszczenia uruchomionego na-
rzędzia na nogę. 

3. Dzieci nie mogą wykonywać prac związanych ze ścina-
niem drzew, ściąganiem drzew zawieszonych, załadunkiem i 
rozładunkiem drewna. 

Prace te wymagają specjalistycznych umiejętności, dużej 
siły fizycznej i doświadczenia. Ponadto towarzyszy im niebez-
pieczeństwo przygniecenia przez drzewo oraz zmiażdżenia 
rąk i nóg. 

4. Dzieci należy wykluczyć z udziału w czynnościach po-
mocniczych związanych ze ścinką i rąbaniem drewna. 

Narzędziem często wykorzystywanym przy ścince drzew 
oraz rąbaniu drewna, a jednocześnie bardzo niebezpiecz-
nym, jest siekiera. Mogą z niej korzystać wyłącznie dorośli. 
Jej użycie wymaga wprawy i zachowania szczególnej ostroż-
ności, czego w przypadku dzieci może zabraknąć. Nieumiejęt-
ne czy nieuważne użytkowanie może prowadzić do skaleczeń 
lub amputacji palców dłoni, a w przypadku niewłaściwego 
stanu narzędzi – do o wiele bardziej niebezpiecznych wypad-
ków, związanych np. z wypadnięciem z toporzyska i wbiciem 
się w ciało źle osadzonej siekiery. (red) 
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Duże poparcie dla burmistrza Jacka Lelka
Wybory samorządowe w roku 2018 w Gminie Stary Sącz potwierdziły niezmienne i znaczące poparcie dla bur-
mistrza Jacka Lelka oraz Gminnego Porozumienia Wyborczego, których hasłem wyborczym były słowa „Nasza 
Gmina z dobrą perspektywą”. Wizję dalszego rozwoju Gminy pod przewodnictwem Jacka Lelka poparło 6 751 
osób, czyli 69,7% wszystkich wyborców, którzy prawidłowo oddali swój głos. Rada Miejska będzie składać się 
z 12 przedstawicieli Gminnego Porozumienia Wyborczego oraz z 9 Prawa i Sprawiedliwości. Większość nowej 
Rady to osoby nowe (11 osób). Najstarszym Radnym (seniorem) będzie Jan Świtecki z PiS. Nowe pokolenie będą 
reprezentowali najmłodsi: Magdalena Sznajder i Grzegorz Gryźlak z GPW. 
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VII kadencja Rady Miejskiej  (2015–2018)

W tym roku obszar Gminy Sta-
ry Sącz został podzielony na 
3 okręgi wyborcze. Pierwszy 

okręg wyborczy obejmował miasto Sta-
ry Sącz i liczył 8 mandatów do Rady 
Miejskiej. Liczba osób uprawnionych 
do głosowania wynosiła 7 281. W okrę-
gu nr 1 burmistrz Jacek Lelek otrzymał  
2 779 głosów. Największe poparcie pro-
centowe (74%) burmistrz Jacek Lelek 
uzyskał w Okręgowej Komisji Wyborczej 
nr 2 – Gminne Przedszkole na Osiedlu 
Słonecznym. Tam tylko co czwarty wy-
borca zagłosował na kontrkandydata. 
Frekwencja wyniosła 53,77%. W okręgu 
nr 1  Gminne Porozumienie Wyborcze 
otrzymało najwięcej mandatów do Rady 
Miejskiej – 5 (w tym dwie nowe osoby: 
Magdalena Sznajder i Marian Potoniec), 
a kandydaci Prawa i Sprawiedliwości 
– 3 (w tym jedna nowa osoba: Maria 
Marmuszewska). Okręg nr 1 w Radzie 
Miejskiej w latach 2018–2023 będą 
reprezentowali:

Stary Sącz Miasto

Okręg 1
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Gminne Porozumienie Wyborcze:
• Zięba Ewa (61 lat) – 299 głosów (7,85% wszystkich 

głosów w skali okręgu), najwięcej głosów (146) w ob-
wodzie nr 2: Gminne Przedszkole, Osiedle Słonecz-
ne, Stary Sącz.

• dziedzic julia (58 lat) – 211 głosów (5,54% głosów 
w skali okręgu), najwięcej głosów (137) w obwodzie 
nr 2: Gminne Przedszkole, Osiedle Słoneczne, Sta-
ry Sącz.

• Potoniec Marian (54 lata) – 197 głosów (5,17% gło-
sów w skali okręgu), najwięcej głosów (71) w obwo-
dzie nr 2: Gminne Przedszkole, Osiedle Słoneczne, 
Stary Sącz.

• szczepaniak sławomir (44 lata) – 192 głosy (5,04% 
wszystkich głosów w skali okręgu), najwięcej głosów 
(100) w obwodzie nr 1: Dom Kingi, Klasztor Sióstr 
Klarysek, ul. Plac Świętej Kingi 1, Stary Sącz.

• Magdalena sznajder (33 lata) – 189 głosów (4,96% 
wszystkich głosów w skali okręgu), najwięcej głosów 
(99) w obwodzie nr 3: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 
Daszyńskiego 23, Stary Sącz.

Prawo i Sprawiedliwość: 
• Rams Robert (55 lat) – 530 głosów (13,91% wszyst-

kich głosów w skali okręgu), najwięcej głosów (155) 
w obwodzie nr 4: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Mic-
kiewicza 59, Stary Sącz.

• Marmuszewska Maria (52 lata) – 203 głosy (5,33% 
wszystkich głosów w skali okręgu), najwięcej głosów 
(112) w obwodzie nr 5: Środowiskowy Dom Samopo-
mocy, ul. Cyganowice 95, Stary Sącz.

• Faron Grzegorz (57 lat) – 162 głosy (4,25% wszyst-
kich głosów w skali okręgu), najwięcej głosów (75) 
w obwodzie nr 3: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Da-
szyńskiego 23, Stary Sącz.

Kandydaci, którzy nie uzyskali wystarczającej ilości gło-
sów w okręgu nr 1: PIS: Szmigiel Marcin (143), Kucharska 
Zofia (128), Śmierciak Tomasz (116), Plata Mieczysław 
(65), Wyrazik-Tyrpak Agnieszka (64), Sierota Rafał (54), Po-
rębska Anna (25); GPW: Szewczyk Krzysztof (177), Kowa-
lik Jan (142), Jawor Elżbieta (139), Trzebuniak Marianna 
(114).

Drugi okręg wyborczy obejmował sołectwa: Przysietni-
ca, Barcice, Barcice Dolne, Wola Krogulecka, Popowice, 
Myślec, Łazy Biegonickie i liczył 7 mandatów do Rady Miej-
skiej. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 
6 217. W okręgu numer 2 burmistrz Jacek Lelek otrzymał  
2 204 głosy. Największe poparcie procentowe (72,60%) 
uzyskał w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 9 – Szkoła Pod-
stawowa, 152 Przysietnica. Tam na burmistrza Jacka Lelka 
zagłosowało 612 wyborców. Frekwencja była tu najniższa 
w całej Gminie i wynosiła 51,72%. W okręgu nr 2 Gmin-
ne Porozumienie Wyborcze również odniosło zwycięstwo 
i otrzymało 4 mandaty do Rady Miejskiej (w tym dwie nowe 
osoby: Grzegorz Gryźlak i Zofia Golonka), a kandydaci Pra-
wa i Sprawiedliwości – 3 (wszystkie nowe). Okręg nr 2 w Ra-
dzie Miejskiej w latach 2018–2023 będą reprezentowali:

Gminne Porozumienie Wyborcze:
• Łomnicka Elżbieta (56 lat)  – 299 głosów (9,65% 

wszystkich głosów w skali okręgu), najwięcej gło-
sów (186) w obwodzie nr 8: Szkoła Podstawowa, 66 
Barcice.

• Gryźlak Grzegorz (33 lata) – 290 głosów (9,36% 
wszystkich głosów w skali okręgu), najwięcej gło-
sów (196) w obwodzie nr 8: Szkoła Podstawowa, 66 
Barcice.

• Tokarczyk jan (35 lat) – 233 głosy (7,52% wszystkich 
głosów w skali okręgu), najwięcej głosów (223) w ob-
wodzie nr 9: Szkoła Podstawowa, 152 Przysietnica.

• Golonka Zofia (62 lat) – 209 głosów (6,75% wszyst-
kich głosów w skali okręgu), najwięcej głosów 
(194) w obwodzie nr 9: Szkoła Podstawowa, 152 
Przysietnica.

Prawo i Sprawiedliwość:
• skalski Grzegorz (49 lat) – 260 głosów (8,40% 

wszystkich głosów w skali okręgu), najwięcej głosów 
(169) w obwodzie nr 11: Wiejski Dom Kultury, Łazy 
Biegonickie.

• sobczak jerzy (61 lat) – 238 głosów (7,68% wszyst-
kich głosów w skali okręgu), najwięcej głosów 
(222) w obwodzie nr 9: Szkoła Podstawowa, 152 
Przysietnica.

• Tokarczyk Małgorzata (47 lat) – 173 głosy (5,59% 
wszystkich głosów w skali okręgu), najwięcej gło-
sów (113) w obwodzie nr 8: Szkoła Podstawowa, 66 
Barcice.

Kandydaci, którzy nie uzyskali wystarczającej ilości gło-
sów w okręgu nr 2: PIS: Bodziony Jan (172), Ogorzały An-
drzej (163), Baran Kazimierz (146), Obrzud Teresa (143), 
Kołbon Łucja (49), Stawiarska Agnieszka (44); GPW: Rams 
Włodzimierz (207), Janczak Jan (162), Węgrzyn Maria 
(151), Barnach Karolina (130), Rybarski Andrzej (28).

Trzeci okręg wyborczy obejmował sołectwa: Mostki, 
Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Gaboń, Gaboń Pracz-
ka, Skrudzina, Moszczenica Wyżna, Moszczenica Niżna i li-
czył 6 mandatów do Rady Miejskiej. Liczba osób upraw-
nionych do głosowania wynosiła 5 040. W okręgu numer 
3 burmistrz Jacek Lelek otrzymał 1 768 głosy. Największe 
poparcie procentowe (71,65%) uzyskał w Okręgowej Ko-
misji Wyborczej nr 14 - Wiejski Dom Kultury, 86 Mostki. 
Tam na burmistrza Jacka Lelka zagłosowało 235 wybor-
ców. Frekwencja była najwyższa w całej Gminie i wynosiła 

Przysietnica

Barcice

Popowice

Myślec

Łazy Biegonickie

Wola Krogulecka

Okręg 2
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jako burmistrz starego sącza otrzymał Pan w te-
gorocznych wyborach samorządowych rekordowe 
w skali całego powiatu poparcie. jak Pan ocenia 
tegoroczną kampanię wyborczą w starym sączu 
i ostateczne wyniki?

Bardzo dziękuję za okazane zaufanie. To znak, że 
mieszkańcy doceniają nasze wysiłki, widzą sens tego 
co robimy, że podzielają nasz pogląd na kierunki roz-
woju gminy. Bardzo dziękuję wszystkim za udział 
w wyborach. To znak, że czują się odpowiedzialni za 
swoją małą ojczyznę, że czują się jej współgospoda-
rzami. Dziękuję za słowa wsparcia i dziękuję za głosy 
krytyki, one też są ważne, by nie tracić gruntu pod no-
gami, ze ścierania się poglądów i pomysłów najczę-
ściej rodzi się coś dobrego. Przed nami pięć bardzo 
pracowitych lat, a za nami wiele inicjatyw, dużo kosz-
townych, ale ważnych społecznie inwestycji, bogata 
oferta kulturalna, którą przygotowujemy co roku dla 
mieszkańców i gości. Aktywność na różnych polach 
nie byłaby możliwa bez przychylności Rady Miejskiej, 
bez zaangażowania całych grup osób, które szanu-
ją nasze dziedzictwo, ale też patrzą dalej, wyobra-
żają sobie, jak ich Stary Sącz, jak ich Gaboń, Barci-
ce czy Przysietnica będą wyglądały za 5–10 lat. Dla 
tych wszystkich osób warto pracować 24 godziny na 
dobę. Wierzę, że nadal będziemy znajdować wspólny 
mianownik, którym jest dobro Starego Sącza.

co szczególnie utkwiło Panu w pamięci z mijającej 
kadencji?

Pomijając czysto inwestycyjne sprawy czy wydarze-
nia, których Stary Sącz był areną, na pewno były to 
lata historyczne, nawiązujące do naszego dziedzic-
twa. Stolica Apostolska uznała Świętą Kingę za Pa-
tronkę Starego Sącza. Oczywiście oficjalnie, bo prze-
cież nasza święta roztacza opiekę nad miastem od 
wielu wieków. Nasza Patronka zajęła należne jej 
miejsce również w herbie. Przypieczętowaniem tych 
wydarzeń była wizyta prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, który przekazał Radzie Miejskiej sztandar 
z wizerunkiem Kingi i odebrał honorowe obywatel-

53.89%. W okręgu nr 3 Gminne Porozumienie Wyborcze zre-
misowało z Prawem i Sprawiedliwością. Każdy z obu komite-
tów wprowadził do Rady Miejskiej po 3 kandydatów (w tym 
wszystkie nowe z PiS). Okręg nr 3 w Radzie Miejskiej w la-
tach 2018–2023 będą reprezentowali:

Gminne Porozumienie Wyborcze:
• Florek Władysław (56 lat) – 336 głosów (12,75% gło-

sów w skali okręgu), najwięcej głosów (321) w obwo-
dzie nr 10: Szkoła Podstawowa, 64 Moszczenica Niżna.

• stawiarski Andrzej (49 lat) – 242 głosy (9,18% głosów 
w skali okręgu), najwięcej głosów (175) w obwodzie nr 
6: Szkoła Podstawowa, 65 Gołkowice Górne.

• Zych Andrzej (54 lata) – 212 głosów (8,04% głosów 
w skali okręgu), najwięcej głosów (145) w obwodzie nr 
6: Szkoła Podstawowa, 65 Gołkowice Górne.

Prawo i Sprawiedliwość: 
• Świtecki jan (72 lata) – 268 głosów (10.17% głosów 

w skali okręgu), najwięcej głosów (211) w obwodzie nr 
7: Szkoła Podstawowa, 67 Gaboń.

• Marduła stanisława (64 lata) – 247 głosów (9.37% 
głosów w skali okręgu), najwięcej głosów (234) w ob-
wodzie nr 10: Szkoła Podstawowa, 64, Moszczenica 
Niżna.

• szewczyk Lidia (55 lat) – 226 głosów (8.57% głosów 
w skali okręgu), najwięcej głosów (126) w obwodzie nr 
15: Szkoła Podstawowa, 42 Skrudzina.

Kandydaci, którzy nie uzyskali wystarczającej ilości gło-
sów: PIS: Myjak Andrzej (216), Sułkowska Jolanta (123), Ko-
tas Kazimiera (116), Jagiełka Magdalena (58), Tokarczyk 
Przemysław (27); GPW: Bawełkiewicz Janina (196), Dara Ha-
lina (176), Kurowski Józef (101), Zwolińska-Ogorzałek Kinga 
(92). (WW)

Moszczenica 
Wyżna

Moszczenica Niżna

Mostki

Gołkowice 
Górne

Gołkowice 
Dolne

Gaboń
Skrudzina

Gaboń – Praczka
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stwo. Kroniki będą o tym pamiętały 
przez wieki.

jakie najważniejsze zadania sto-
ją przed Panem i Radą Miejską 
w trakcie kadencji 2018–2023?

Cóż, Stary Sącz się rozpędził. 
Skończymy rozpoczęte inwestycje 
i projekty, mamy plany na kolejne. 
Samorząd to pewna ciągłość dzia-
łań i odpowiedzialności, długofalo-
wa wizja rozwoju. Mamy rozpoczę-
te wiele projektów, wiele spraw ma 
zapewnione finansowanie zewnętrz-
ne. Priorytetowe przedsięwzięcia 
na lata 2018–2023 to na pewno 
przygotowanie budowy kanalizacji 
w Moszczenicy Niżnej, Mostkach, 
Moszczenicy Wyżnej, Gołkowicach 
Dolnych oraz przygotowanie projek-
tów kanalizacji dla Gołkowic Gór-
nych, Skrudziny i Gabonia, budowa 
Centrum Kultury i Sztuki, Rynek 5, 
budowa filii biblioteki w Przysietni-
cy, kontynuacja budowy chodników 
przy drogach powiatowych, budowa 
domu pomocy społecznej, otwarcie 
dziennego domu seniora w Starym 
Sączu i budowa żłobka. Jest nad 
czym myśleć i nad czym pracować. 
Może drobniejsze, ale ważne spra-
wy to uruchomienie programu sty-
pendialnego dla dzieci i młodzieży 
uzdolnionej artystycznie lub spor-
towo i rozbudowa sieci połączeń 
MPK, m.in. ul. Partyzantów, Skru-
dzina, Barcice – Wdżary.

czy już wiadomo, jak będą wyglą-
dać starosądeckie stawy za 5 lat?

To będzie miejsce, gdzie będzie się 
chciało wybrać po pracy. Tętniące 
życiem, ale nie zadeptywane przez 

masy turystów. Przede 
wszystkim dla starosą-
deczan, ale i dla gości. 
Miejsce odskoczni od 
pracy, miejsce aktyw-
nego wypoczynku, po 
który nie trzeba daleko 
wyjeżdżać. Niedawno 
otworzyliśmy swoistą 
bramę do stawów od 
strony Nowego Sącza, 
czyli kładkę rowerową 
na Popradzie. Wkrót-
ce ścieżka rowerowa 
poprowadzona od tra-
sy EuroVelo 11 dopro-
wadzi nas do samych 
stawów. Kąpielisko, Bo-
browisko, park linowy, 
wędkowanie, rowery… 
Prywatni inwestorzy też 
mają zamiar tam inwe-
stować, bo to miejsce 
z dużym potencjałem. 

W starosądeckiej stre-
fie Aktywności Gospodarczej widać 
coraz większy ruch. jak będzie wy-
glądać strefa za 5 lat i jakie korzy-
ści przyniesie Gminie?

To oznacza miejsca pracy dla 
mieszkańców, to mają być większe 
wpływy do budżetu, które zasilą po-
tem gminne inwestycje. Okazało 
się, że firmy szukają dużych obsza-
rów pod inwestycje, a tych dobrze 
skomunikowanych na szeroko poję-
tej Sądecczyźnie nie ma zbyt wiele. 
Nasza diagnoza, że możemy być dla 
sektora prywatnego dobrym part-
nerem, mieć ciekawą ofertę była 
słuszna. Wielki zakład produkcyjny 
buduje Kalmar. 14 tys. m2 hali pro-

dukcyjnej z zapleczem, która pomie-
ści szwalnię, stolarnię, tapicernię, 
profesjonalne  przygotowanie do 
transportu i logistykę, a także eks-
pozycję, a nawet biuro projektowe. 
Już w lipcu przyszłego roku ruszy 
z produkcją, prowadzi rekrutację do 
pracy. Wiele razy z wiceburmistrzem 
Kazimierzem Gizickim powtarzałem, 
że Strefa Aktywności Gospodarczej 
to dla nas jeden z najważniejszych 
długofalowych projektów. Inwestują 
u nas polskie firmy opierające się na 
lokalnym potencjale, wiedzy, zaso-
bach, inwestujące tutaj, gdzie dzia-
łają i liczące się na rynku – warto 
o to zabiegać. (RKA) 

Stary Sącz 
się rozpędza 
– rozmowa z burmistrzem Starego Sącza 
Jackiem Lelkiem
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Co pewien czas pojawiały się i nadal publikowane 
są w przewodnikach, prasie periodycznej, dodatkach 
do atlasów opisy poszczególnych miast, mających 
szczególne walory historyczne. Takim miastem bez-
sprzecznie jest Stary Sącz. Poniżej prezentowany opis 
Starego Sącza pochodzi z okresu 20-lecia międzywo-
jennego. Godny przypomnienia z uwagi na upływ cza-
su, a wraz z nim zanikające budowle, firmy, osoby, 
małomiasteczkowy klimat. Pojawiają się inne, które 
również za jakiś czas będą miały wartość historycz-
ną, wspomnieniową i naukową. Przejdźmy zatem do 
krótkiego i nie nużącego, interesującego opisu staro-
sądeckiego grodu. 

Opis starosądeckiego grodu

Miasto położone u spływu Dunajca i Popradu, (300 
m. n. p. m.) należy do najstarszych w Polsce – a nie-
gdyś dzięki położeniu na głównym szlaku handlowym 
z Węgier należało też do najbogatszych w Polsce. Istniał 
tu zamek królewski, rezydencja kasztelanów; a dooko-
ła broniło miasta kilka zamków w górach. Zamek znisz-

czyli Szwedzi za Jana Kazimierza; handlowe znaczenie 
miasta upadło z czasem na rzecz Nowego Sącza. Naj-
starszym i najpiękniejszym budynkiem Starego Sącza 
jest kościół Klarysek wraz z klasztorem, którego założe-
nie przypisują św. Kindze w r. 1260, która też tu zmar-
ła. Do tego klasztoru wstąpiła także siostra jej Helena, 
czyli Jolanta, wdowa po Bolesławie, księciu kaliskim, 
a później także Jadwiga, córka Władysława, księcia po-
morskiego, wdowa po Władysławie Łokietku. Pierwot-
na budowa była gotycka, zresztą został kościół przero-
biony, przeładowany barokowymi ołtarzami, nieudolnie 
przemalowany mimo sprzeciwu grona konserwatorów. 
W kościele zachowało się wiele pomników staropolskiej 
sztuki, szczególnie obrazów; jeden ich cykl przedstawia 
sceny z życia św. Kingi. Bardzo ładną jest krata oddzie-
lająca chór zakonnic od kościoła. Godna uwagi jest am-
bona hebanowa z XIV wieku i arcydzieło rzeźbiarstwa, 
Chrystus na krzyżu. Trzy ołtarze z drzewa i marmuru, na 
jednym z nich stoi srebrna trumna z relikwiami św. Kin-
gi. W lewej nawie płyta grobowa królowej Jadwigi, żony 
Władysława Łokietka. Z pamiątek po św. Kindze zacho-
wała się jeszcze przekształcona na kaplicę jej cela, pu-
char i skała z Pienin ze śladami jakby „stopki św. Kingi”, 
oraz pierścień, wiążący się z legendą o salinach.

Obok kościoła stoi klasztor, ogromny budynek ob-
wiedziony obronnym murem; gotycka brama wjazdowa 
w formie wysokiej wieży, zakończona jest barokowym 
hełmem.

W czasie kasat klasztorów przez Józefa II, zamknię-
to i klasztor w Starym Sączu, konfiskując równocześnie 
jego dobra. Franciszek I pozwolił wprawdzie na otwarcie 
klasztoru pod warunkiem prowadzenia szkoły, lecz do-
bra nie zwrócono.

Do dnia dzisiejszego istnieją zakłady naukowe przy 
klasztorze SS. Klarysek a to: Prywatne Seminarium Na-
uczycielskie żeńskie im. Św. Kingi oraz Prywatne Gim-
nazjum Żeńskie im. św. Kingi w Starym Sączu. Zakła-
dy posiadają prawo szkół państwowych kategorii „B”. 
Zakład posiada pomieszczenie w budynku własnym, 
prócz sal naukowych, wszystkie wymagane sale spe-
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cjalne, salę gimnastyczną i boisko do gier. W klasztorze 
internat (obecnie nieczynny). W miasteczku położonym 
w okolicy pięknej i zdrowej wielka łatwość w wyszuka-
niu odpowiednich stancji dla uczennic obcych. Tradycja 
szkoły żeńskiej sięga czasów dawnej Polski.

Fundacji Bolesława Wstydliwego był też kościół Fran-
ciszkanów, z roku 1260, lecz po zamknięciu został 
on w roku 1802 przez rząd austriacki zdemolowany, 
a w budynku poklasztornym mieści się sąd. Kościół far-
ny, fundacji Kazimierza Wielkiego z XIV wieku posiada 
kilka ładnych ołtarzów barokowych z XVII wieku i tablicę 
pamiątkową z odsieczy Wiednia. 

W lasku miejskim piękne przechadzki. W lecie przeby-
wa tu pewna ilość gości dla kąpieli rzecznych w Popra-

dzie i Dunajcu. Linią Dunajca wiedzie ze Starego Sącza 
dobrze utrzymany gościniec w Pieniny i do Szczawnicy. 
Miasteczko posiada dużo starych domów. Mieszczanie 
trudnią się garbarstwem, szewstwem i kuśnierstwem. 
(Dobre i tanie serdaki podhalańskie do nabycia w fir-
mie Stanisław Rejowski, ul. Sobieskiego 272 – patrz 
inserat).

Do najstarszych restauracji należy bezsprzecznie S. 
Findera znajdująca się w Rynku przy ul. Sobieskiego, 
wydaje smaczne, zdrowe i tanie pożywienie, specjal-
ność marynowane ryby dunajeckie (pstrągi). Warto też 
wglądnąć do księgi pamiątkowej do której wpisały się 
najwybitniejsze osobistości Polski. Wędliniarnie: Józef 
Setlak, wytwórnia wędlin najlepsze starosądeckie wy-
roby masarskie. Pieczywo zwykłe, luksusowe i ciast-
ka, nabyć można w piekarni K. Zimerspitza, Stary Sącz, 
Rynek.

Tyle ów opis. Łezka kręci się w oku, gdy go czytamy. 
Wiele z powyższego opisu nadal istnieje. Ot, chociażby 
słynny na cały świat klasztor SS. Klarysek. Jednakże nie 
jest to już to samo. Bo i inne uwarunkowania, a i miesz-
kańcy nie ci przedwojenni. U Findera jadło wychwalali nie 
tylko miejscowi, ale i turyści, a słynne podhalańskie ser-
daki od Rejowskiego konkurowały na równi z tymi z Kru-
pówek w Zakopanem. Gdy już pozwiedzaliśmy wszystko, 
czas na dobry deser – ciastka od Zimerspitza. A gdyby 
nie daj Boże coś nam dolegało, w doskonale zaopatrzo-
nej aptece mgr. I. Opoczyńskiego dostaniemy cudownie 
działające medykamenty. Czas upływa nieubłaganie, ale 
miasteczko ma nadal specyficzny, swojski urok. Zobacz-
my na stare inseraty (reklamy). Wiele nam mówią o prze-
szłości Starego Sącza. To nie tylko biznes, to coś znacz-
nie więcej. 

Ilustrowany Informator Nowosądecki z Powiatem limanowskim oraz 
Przewodnik po Zdrojowiskach i Stacjach Klimatycznych w Beskidzie 
Sądeckim, Kraków 1936.
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W hołdzie Adzie Sari
27 października w starosądeckim Sokole odbył się wyjątkowy koncert w 50 rocznicę śmierci Ady Sari – naj-
sławniejszej polskiej śpiewaczki operowej, córki burmistrza Starego Sącza – Edwarda Szayera oraz patronki 
starosądeckiego Centrum Kultury i Sztuki. Zagrała Miejska Orkiestra Stary Sącz pod batutą Georga Weissa 
i chór Szkoły Muzycznej w Starym Sączu pod kierownictwem Leszka Moryto. (red)
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Powiatowa i Miejsko-
-Gminna Biblioteka Publiczna w Sta-
rym Sączu zakończyła realizację 
projektu „Podróże literackie” dofinan-
sowanego ze środków Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury 
w ramach programu Partnerstwo dla 
Książki – organizując 32 spotkania 
autorskie, które swoim zasięgiem ob-
jęły biblioteki publiczne w powiecie 
nowosądeckim.   

Spotkania odbywały się w dniach od 
17 września do 24 października 2018 
roku, promowały czytelnictwo i rozwi-
jały wiedzę. Spotkania autorskie to je-
den z elementów kształtowania nawyku 

czytelniczego i miłości do literatury. Roz-
budzają wyobraźnię, skłaniają do po-
znawania świata, otwartości, rozwijania 
wiary w siebie oraz kreatywności. 

Podróżujący Literaci spotkali się z czy-
telnikami w: Grybowie, Krynicy, Muszy-
nie, Barcicach, Gołkowicach, Chełmcu, 
Kąclowej, Lipnicy Wielkiej, Łabowej, Obi-
dzy, Łososinie Dolnej, Podegrodziu, Piw-
nicznej Zdroju, Piątkowej, Gródku nad 
Dunajcem, Kamionce Wielkiej, Łącku, 
Tęgoborzy, Żeleźnikowej, Rytrze, Żegie-
stowie, Łomnicy Zdroju, Przysietnicy, 
Rożnowie, Stróżach, Kamionce Wielkiej, 
Miłkowej, Nowej Wsi, Nawojowej, Go-
stwicy, Krynicy i w Starym Sączu.

Z najmłodszymi czytelnikami spoty-
kały się autorki książek dla dzieci i mło-
dzieży Anna Czerwińska-Rydel, Joanna 
Krzyżanek i Agnieszka Urbańska, po 
których książki z przyjemnością sięgają 
również dorośli czytelnicy.

Dla starszych odbiorców bardzo inte-
resująco o archeologii regionu nowosą-
deckiego opowiadał Bartłomiej Urbań-
ski, archeolog i muzealnik z Muzeum 
Okręgowego w Nowym Sączu, autor 
wielu artykułów i publikacji dotyczących 
historii ukrytej w ziemi. Badacz zamierz-
chłej przeszłości ziemi sądeckiej.

Był też czas przeznaczony na wspól-
ną dyskusję i pytania, na które autorzy 
z przyjemnością odpowiadali.

Po zakończeniu każdego spotkania 

ustawiała się długa kolejka po auto-
grafy i dedykacje na książkach oraz na 
zakładkach, artystycznie wykonanych 
przez podopiecznych Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniaz-
do. Zakładki i długopisy otrzymywali ak-
tywni czytelnicy. Po uczcie duchowej 
uczestnicy spotkań otrzymali również 
coś dla ciała, czyli słodycze, soczki 
oraz cukierki z nadrukiem promującym 
projekt.

Spotkania zorganizowane były przy 
wsparciu organizacyjnym i doskona-
łej współpracy bibliotekarzy z bibliotek 
publicznych powiatu nowosądeckiego. 
Końcowym akcentem było pamiątkowe 
zdjęcie.

Realizowany projekt był wyjątkowy, 
pokazywał magię słowa pisanego, pro-
mował czytanie i udowodnił, jak ogrom-
ny potencjał drzemie w książkach oraz 
bibliotekach. Stawiał na uniwersalne 
wartości, a dzięki otwartej formie trafił 
do szerokiej grupy odbiorców. Niejedno-
krotnie wielu uczestnikom spotkań po-
zwolił na pierwszy kontakt z osobą two-
rząca książkę.

Spotkania, każde o innej tematyce, 
przebiegały w miłej i ciepłej atmosferze, 
spełniły oczekiwania organizatorów, jak 
i odbiorców, czego dowodzą między in-
nymi słowa wypowiedziane przez jedne-
go z uczestników spotkania „To jest mój 
najlepszy dzień w życiu”. (red)

„Podróże literackie” 
czyli 32 spotkania autorskie 
i 1 294 uczestników
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Spotkanie z Anną Czerwińską-Rydel

Spotkanie z Agnieszką Urbańską

Spotkanie z Joanną Krzyżanek
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W ramach trzeciej edycji konkursu foto-
graficznego „Stary Sącz – kreatywnie” 
organizowanego przez Towarzystwo Mi-
łośników Starego Sącza oraz Krynic-
kie Towarzystwo Fotograficzne udział 
wzięło 32 autorów z całej Polski, w tym 
w kategorii młodzież 13 osób, nadsy-
łając 35 prac, a w kategorii dorośli 19 
osób, nadsyłając 55 prac. Tematem tej 
edycji konkursu były kapliczki i krzyże 
przydrożne na terenie miasta i gminy 
Stary Sącz.
  

11 października 2018 roku JURY w skła-
dzie: Andrzej Długosz – Prezes Towarzy-
stwa Miłośników Starego Sącza – prze-
wodniczący JURY, Alicja Przybyszowska 
AFRP AFIAP wiceprezes KTF Krynica Zdrój 
– członek JURY, Andrzej Rams – członek 
Towarzystwa Miłośników Starego Sącza 
– członek JURY przyznało następujące 
nagrody:

kategoria „młodzież”
• I nagroda: Gabriela Marszałek za 

pracę „Kapliczka 3”,
• II nagroda: Joanna Wnęk za pracę 

„Jesteś…”,
• III nagroda: Jakub Pasoń za pracę 

„Zapomniana kapliczka leśna”,
• wyróżnienie: Martyna Wójcik za 

pracę „Kapliczka przy drodze”,
• nagrody rzeczowe: Ewelina Tarkow-

ska za pracę „Cisza”; Jan Piotrow-
ski za pracę „Róże Matki”; Paweł 
Piotrowski za pracę „Mostki”.

kategoria „dorośli”
• I nagroda: Renata Michalczyk za 

pracę „Codzienność”,
• II nagroda: Paweł Ferenc za pracę 

„Figury w okienku”,
• III nagroda: Agnieszka Piwko za pra-

cę „Zapomniana Matka”,
• wyróżnienie: Janusz Wańczyk za 

pracę „Matka Boska mgielna”,
• nagrody rzeczowe: Maria Bogusław 

Wójcik za pracę „Burza”; Jan Brdej 
za pracę „Kolory nocy”; Marcin Mo-
rański za pracę „Samotność.”

W tym wydaniu Kuriera Starosądeckie-
go prezentujemy wybrane, naszym zda-
niem najbardziej kreatywne prace. Orga-
nizatorzy zapraszają na otwarcie wystawy 
pokonkursowej, które odbędzie się już 16 
listopada 2018 roku o godzinie 1800 w Ga-
lerii pod Piątką w Starym Sączu, ul. Rynek 
5, gdzie będzie można obejrzeć wszystkie 
nagrodzone fotografie. (red)

Stary Sącz – kreatywnie

Michalczyk Renata, Codzienność, I miejsce dorośli

Janusz Wańczyk, Matka Boska mgielna, wyróznienie dorośli

Wójcik Martyna, Kapliczka przy drodze, wyróżnienie młodzież
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Paweł Piotrowski, Mostki, 
nagroda rzeczowa młodzież

Wnęk Joanna, Jesteś..., 
II miejsce młodzież

Paweł Ferenc, Figury w okienku, II miejsce dorośli

Marcin Morański, Samotność, nagroda rzeczowa dorośli

Wójcik Maria Bogusława, Burza, nagroda rzeczowa dorośli
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Na dużym ekranie
Kino przy wszystkich swoich niewątpliwych walorach 
potrafi być groźne dla widza. Trudne tematy filmowe, 
niekonwencjonalne rozwiązania warsztatowe, angażu-
jące widza problemy społeczne – to wszystko potrafi 
zachwycać i poruszyć, ale również silnie i trwale przy-
gnębić widza. Remedium na taki stan zdaje się być kla-
syczne kino Hollywood. 

Dlatego po serii dosyć „ciężkich” filmów, nowy cykl 
otwiera „Śniadanie u Tiffany'ego” (1961) z czarującą Au-
drey Hepburn. To jeden z najpopularniejszy filmów lat 60., 
stanowiący coś w rodzaju cukierka filmowego osładzają-
cego codzienne troski. Prawdziwa magia kina i przykład 
mistrzowskiego warsztatu filmowego. Kolejne spotka-

nia będą poświęcone arcydziełu Sidneya Lumeta – „12 
gniewnych ludzi” (1957). Po zapoznaniu się z oryginałem, 
przyjrzymy się jego remake'owi – „12” Nikity Michałko-
wa. Ten rosyjski reżyser zafascynowany dziełem Lumeta 
przejął od niego pewien schemat fabularny, któremu na-
dał nową jakość i naznaczył swoim autorskim podejściem. 
Kolejny segment cyklu poświęcony będzie zjawisku obra-
zowania nazizmu w kinie popularnym. Przyjrzymy się pro-
dukcjom Quentina Tarantino oraz Matthew Vaughna, twór-
ców łączących trudne, wzbudzające kontrowersje tematy 
z efektownymi widowiskami, typowymi dla współczesnego 
kina rozrywkowego! To wszystko w Klubie Filmowym, któ-
ry zaprasza kinomanów w wieku 16+ w każdy czwartek 
o godz. 1900 do Sokoła. (FN) 

Tożsamość WILa
Na scenie starosądeckiego Sokoła wystąpiła m.in. kucharka z Kombinatu, Ronald Reagan i Włodzimierz Ilicz 
Lenin. Teatr Ludowy z Krakowa przedstawił historię przez duże „H” poprzez pryzmat kolei życia zwykłych lu-
dzi zaplątanych w losy kraju i społeczeństwa. (red)
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Na podium 
w Tarnowskich Górach
Na początku września Miejska 
Orkiestra Stary Sącz oczarowa-
ła swoją muzyczną wirtuozerią 
uczestników XI Tarnogórskiego Fe-
stiwalu Orkiestr Dętych im. Józefa 
Szweda w Tarnowskich Górach, or-
ganizowanego dla uczczenia pa-
mięci Józefa Szweda, dyrygenta, 
pedagoga i kompozytora muzyki. 
O Starym Sączu było głośno nie 
tylko podczas występu. Nasi mu-
zycy, jak sami mówią, dali z siebie 
99,9% i konkurs zakończyli na po-
dium z III miejscem. Gratulujemy! 
(red) 
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24 listopada o godzinie 19:00 
w starosądekim Sokole wystąpi Ar-
tur Andrus – dziennikarz radiowy, 
tekściarz, piosenkarz, satyryk oraz 
autor tekstów kabaretowych, tłu-
macz (m.in. pieśni czeskiego bar-
da Jaromira Nohavicy) oraz jak sam 
o sobie mówi – świetny tancerz. 
Piosenki, które usłyszymy w cza-
sie recitalu kabaretowego Artura 
Andrusa, będą przeplatane humo-
rystycznymi komentarzami, aneg-
dotami oraz wierszami zgodnie 
z tradycjami polskiego kabaretu, 
w których mieszczą się: Starsi Pa-
nowie czy wrocławska „Elita”.  

Artur Andrus swoją radiową karie-
rę rozpoczął wywiadem z Wojciechem 
Młynarskim (w ramach ćwiczeń na stu-
diach dziennikarskich), który przepro-
wadził w formie wiersza. Kiedy wywiad 
przedstawiono szefostwu Polskie-
go Radia, satyrykowi z miejsca zapro-
ponowano pracę na antenie radiowej 
Trójki. Artur Andrus był związany przez 
ponad 20 lat z tą rozgłośnią. Jednak 
w ubiegłym roku postanowił zrezygno-
wać z pracy w Programie Trzecim, z po-
wodu współpracy z „konkurencyjnym” 
medium, czyli stacją TVN. 

W sobotni listopadowy wieczór po-
jawią się przede wszystkim utwory 
nowe, pochodzące z premierowego al-
bumu pt. „Sokratesa 18”. Będzie o po-
dróżach – dalekich i bliskich. O miej-
scach. Takich, w których autor był 
(jak Stary Sącz) i takich, w których go 

nie było, bo niektóre nawet nie istnie-
ją. O tym, że Artur Andrus czerpie in-
spiracje niemal z każdego możliwego 
źródła wiadomo powszechnie, co nie 
zmienia zaskoczenia z powodu utwo-
ru „Babka w Czapce”. Sam często po-
wtarza, że „z banalnych spraw można 
wyciągać niebanalne wnioski.”. Praw-
dopodobnie usłyszymy także liryczny 
walczyk „Bez Katarynek” o zjawisku 
pocieszenia względnego. Punktem 
kulminacyjnym może okazać się utwór 
„A z Przehyby widać cały świat” połą-
czony z pokazem teledysku nakręco-
nego w całości na terenie gminy Stary 
Sącz oraz wspólny śpiew:

To już pierwsze dnia przebłyski
Stary Sącz o czwartej rano
Słońce i siostry Klaryski
Już niedługo wstaną.
A w Popradzie złote ryby
A w ogrodzie róży kwiat
A jak patrzy się z Przehyby
Widać prawie cały świat..."

Patrząc na to, jaki sukces odniosły 
ostatnie płyty Artura Andrusa, „Cy-
niczne córy Zurychu” – platyna, „My-
śliwiecka” – podwójna platyna i tytuł 
najpopularniejszej płyty 2012 roku, 
śmiało można przypuszczać, że „So-
krates 18” nie przejdzie bez echa 
i również „pokryje się drogocennym 
kruszcem”. Dla Artura Andrusa naj-
większym sukcesem jest jednak to, że 
jest publiczność, która chce przycho-
dzić na jego występy. W Starym Sączu 
widownia na pewno dopisze. WW

Sokrates w Sokole
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II Jarmark Bożonarodzeniowy
15 grudnia 2018 odbędzie się II Jarmark Bożo-
narodzeniowy. Zgodnie z tradycją zakorzenioną 
w największych polskich miastach, również na 
starosądeckim Rynku będzie jeszcze bardziej 
świątecznie.  

  Pojawią się stragany ze świątecznymi ozdoba-
mi, bombkami i oryginalnymi pomysłami na pre-
zenty oraz stoiska z miodem i grzanym winem. Bę-
dzie można zakupić rękodzieło artystyczne, wianki 
i światełka. – Dla smakoszy, tych dużych i małych, 
przygotowaliśmy miody, jedzenie regionalne, bigos, 
pierniki, popcorn i watę cukrową. Dzięki współpra-
cy z Fundacją Będzie Dobrze do Starego Sącza za-
wita świety Mikołaj wraz ze skrzatami, którzy będą 
rozdawać prezenty i poprowadzą konkursy dla naj-
młodszych. Nawet balonowe zoo się pojawi, tak aby 
wywołać uśmiech na twarzach wszystkich dzieci. 
Na scenie wystąpi młody zdolny artysta Jan Stosur. 
Firma Park M przygotowała dla odwiedzających jar-
mark niespodzianki, a dzięki uprzejmości Nadleśnic-
twa Stary Sącz będzie możliwość zabrać do domu 
żywe drzewko – choinkę. Warto wybrać się z całą ro-
dziną. Przybywajcie do Starego Sącza, bo na pewno 
każdy znajdzie coś dla siebie w tym dniu – zachę-
ca koordynatorka tego przedsięwzięcia Ewelina Wi-
śniowska z Galerii pod Piątką. (red)
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I Bieg i Marsz Nordic Walking 
o Puchar Miejskiej Góry w Starym Sączu

sPORT
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