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Gazeta Samorządu Lokalnego

Drodzy Czytelnicy!

fot. Michał Ordyniak

Pismo mówi: czyńcie sobie Ziemię poddaną, ale próżno szu-
kać w nim wskazówek, żeby Ziemię grabić, wykorzystywać do 
granic możliwości, naruszać równowagę ekologiczną, nie dbając 
o przyszłe pokolenia, niszczyć jej zasoby w sposób niedopusz-
czalny tylko po to, by osiągać coraz większe zyski. Ziemia to nie 
niewolnica. To matka i opiekunka. Jeśli rzeczywiście uważamy 
się za władców tego świata, to jesteśmy władcami bezmyślnymi, 
którzy niszczą swoje królestwo. Co roku, w wyniku działalności 
człowieka, giną populacje dzikich ssaków i ptaków oraz rośliny. 
Statystyki nic nie mówią o gadach, płazach i owadach.

W Piśmie jest napisane – „Zabijaj Piotrze i jedz…” ale po to, 
by zaspokoić głód. Tak robią drapieżne zwierzęta. Zabijają, by na-
sycić siebie i swoje potomstwo, nigdy dla przyjemności zabijania, 
w odróżnieniu od myśliwych, polujących po polach i w lasach. 

W Polsce rocznie zabija się ok. 
800 mln zwierząt rzeźnych w celach 
konsumpcyjnych, a na świecie ok. 70 
miliardów. Ich życie i śmierć zostały 
zmechanizowane. Fermy przemysłowe 
pracują pełną parą. Mało kogo obcho-
dzi jak musiały cierpieć krowy, świnie, 
konie, kury, zanim stały się gotowym 
produktem i znalazły się na talerzu. 
Lady – chłodnie w sklepach przepełnio-
ne są ogromnymi ilościami mięsa i wę-
dlin. Nie wszystko się sprzeda. Wiele 
produktów ulegnie zepsuciu lub prze-
terminowaniu. Są wycofywane z ryn-
ku i utylizowane przez specjalistyczne 

firmy. Koszt? Ok. 700 zł za tonę. ¼ wyprodukowanego mięsa 
ulega zmarnowaniu, więc nietrudno obliczyć jakie koszty niesie 
utylizacja. A na wyprodukowanie 1 kg wołowiny zużywa się od 
5 do 10 tysięcy litrów wody, czyli tyle, ile każdy z nas wypija 

Minął cały rok, od kiedy podjęłam się ponownego prowadzenia gazety Znad 
Popradu. Po trzech latach przerwy byłam pełna obaw, czy sprostam wyzwaniu. 

Cieszę się, że gazetę akceptuje większość Czytelników. Niektórym nie odpowiada. 
Cóż, jeszcze się taki nie narodził, który by wszystkim dogodził. Nad treściami 
zamieszczanymi w  piśmie pracuje zespół, któremu, po roku współpracy, pragnę 
podziękować. Dzięki tym osobom publikujemy różnorodne materiały i zdjęcia.

dziękuję
Paniom: Marii Lebdowiczowej, Małgorzacie Miczulskiej, Annie Stanczak-

Łomnickiej, Urszuli Lis, Teresie Ortyl, Krystynie Kulej, Danucie Kulig, Jolancie Jochymek, 
Ewie Indykowej, Stanisławie Widomskiej, Wandzie Łomnickiej-Dulak, Lucynie Latała-
Ziębie, Bożenie Stańczak, Monice Wolańskiej, Iwonie Wciślak, Alicji Paluch (zdjęcia).

Panom: Bogusławowi Indykowi, Witoldowi Kalińskiemu, Marianowi Doboszowi, 
Leszkowi Mikołajczykowi, Czesławowi Tomaszewskiemu, Edwardowi Marszałkowi, 
Adamowi Decowskiemu, Piotrowi Basałydze i Antoniemu Lebdowiczowi (zdjęcia).

O informacje z Urzędu Miasta i Gminy dba m.in. p. Elżbieta Polakiewicz, 
a protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej przysyła p. Magdalena Nieć.

O zainteresowaniu sprawami naszego miasta i gminy świadczą listy 
do redakcji, które po długiej przerwie znów pojawiły się na łamach. 
Oprócz stałych reklam, mamy nowe, za co wszystkim reklamodawcom 
również dziękuję.

 Jaka będzie gazeta w roku 2020? Czy spełni oczekiwania Czytelników? 
tego nie wiem, ale jestem pewna, że wszyscy, którzy ją tworzą, z pewnością 
będą się o to bardzo starać.

Barbara Paluchowa

przez 18 lat. Zabija się i produkuje 
za dużo, nie szanując prawa do ży-
cia zwierząt, ani też zasobów natu-
ry. Gdzie tu jest sens?

To smutny obraz świata. Ale są 
i lepsze. Choćby te dotyczące kul-
tywowania tradycji. Tej, jeszcze 
„młodej” Orszaku Trzech Króli, 
czy liczącej 28 lat Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy – inicja-
tywy wspomagania, troski i rato-
wania życia, szczególnie noworod-
kom, osobom chorym i seniorom. 
Po rezygnacji MGOK-u z orga-
nizacji zbiórki na rzecz WOŚP, młodzi obywatele Piwnicznej 
i Rytra połączyli siły i od 3 lat działa w naszym mieście lokalny 
sztab. MGOK udostępnia swoje sale. W tym roku dużą atrakcją 
było „morsowanie”. Takiej ilości chętnych do kąpieli w przerę-
bli, Poprad dotąd nie widział.

Za nami Święta Bożego Narodzenia. Z nowym rokiem przy-
bywa dnia, jest coraz jaśniej. Zakładając, że nasze życie upływa 
w przenikających się wzajemnie świetle i mroku, które nigdy 
nie były wielkościami stałymi, marzy się nam „Więcej Światła 
– Mehr Licht”. Słowa te wypowiedział żegnający się ze światem 
Goethe. Więcej światła przydałoby się nam przede wszystkim 
w umysłach, w których jakoś wciąż ciasno i ciemno bywa.

Rok 2019 przeszedł do historii. Co nam przyniesie nowy 
2020? Prognozy nie są optymistyczne. Skala wzrostu inflacji to 
3,4% i jest dwukrotnie większa od średniej w krajach Unii Euro-
pejskiej, co widzimy we wzroście cen towarów w sklepach i po 
stanie naszych portfeli. Stawki za wywóz śmieci skoczyły w ca-
łym kraju średnio o 32%. Co będzie z kosztami usług, z cenami 
prądu? Pogorszy się licznym rodzinom i ludziom starszym. Zapo-
wiada się nieciekawie, ale przecież nie takie trudności pokonywa-
liśmy. Byleśmy zdrowi byli!

Barbara Paluchowa
redaktor naczelna
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XVII Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 
z dnia 20 XII 2019 r.  –  na podst. protokołu M. Nieć

Sesje Rady Miejskiej

W  Sesji uczestniczyło 13 radnych, nieobec-
ni: Krzysztof Długosz, Kazimiera Sikorska. Se-
sję prowadził Adam Musialski – Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej. 

Na wstępie przyjęto protokół z XVI 
Sesji Rady Miejskiej. 

Adam Musialski – Przewodniczący 
Rady poinformował że w okresie mię-
dzysesyjnym do biura Rady Miejskiej 
wpłynęła korespondencja, w sumie 15 
pism. Powiedział, że brał udział w Forum 
Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów 
w Krakowie, które było poświęcone m. in. 
odpadom. 

PODJĘCIE UCHWAŁ
• Uchwałę w sprawie zmiany w bu-

dżecie i zmiany uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
na rok 2019 przyjęto tj. 10 – za, 3 – 
wstrzymujące się

• Uchwałę w sprawie stwierdzenia 
braku właściwości Rady Miejskiej 
w Piwnicznej-Zdroju do rozpatrze-
nia skargi i przekazania jej we-
dług właściwości przyjęto tj. 8 – za, 
1 – przeciw, 2 – wstrzymujące, 2 
– nieoddane

• Uchwałę w sprawie określenia 
średniej ceny jednostek paliwa dla 
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
na rok szkolny 2019/2020 przyjęto 
jednogłośnie. 

Interpelacje, wolne wnioski, 
zapytania, opinie

Dariusz Chorużyk – Burmistrz po-
dziękował za poparcie udzielone w refe-
rendum; jest to dla mnie sygnał, że po-
winienem dalej działać na rzecz miesz-
kańców dla zapewnienia bezpieczeństwa 
i komfortu życia w gminie, co również 
obiecuje czynić. 

Głos zabrali radni: 
Mariusz Lis, Adam Musialski, Jan 

Toczek (pytał na jakim etapie jest gmina 
jeśli chodzi o Eurovelo11, czy są jakieś 
postępy); Bronisław Rusiniak (pytał, czy 
są już wyniki drobiazgowej kontroli za-
dań wykonanych z funduszu sołeckiego 
w Łomnicy Zdroju i dlaczego Sołectwo 
Wierchomla zostało pominięte w kontroli 
na wniosek pana Burmistrza); Maria Ada-
muszek (pytała, dlaczego nie ma środków 
na budowę domu przedpogrzebowego, ze-
brano 551 podpisów poparcia, jedno pismo 
jest w Radzie, jedno u Burmistrza, a jedno 
u Księdza i dlaczego nie ma ani złotówki); 

Wiesław Keklak (powiedział, że fun-
dusz sołecki w naszej gminie działa źle 
i nieprawidłowo. Zalecenia dotyczące 
funduszu sołeckiego są takie, że najpierw 
zebranie wiejskie uchwala w poprzed-
nim roku, sołtys jest wykonawcą, ale są 
to przede wszystkim drobne roboty, które 
wykonują mieszkańcy z danego osiedla. 
Fundusz sołecki najbezpieczniej będzie 
albo całkowicie zlikwidować, co było by 
ze stratą dla gminy, która ma z tego ko-
rzyści, a jak nie, to trzeba opracować ja-
kiś regulamin, ponieważ nikt nie wie co 
mówi ustawa. Poinformował, że w Wier-
chomli we wszystkich robotach uczestni-
czą mieszkańcy. Zwrócił uwagę, że 44 m, 
które kosztowało ok. 7421 zł, zapłacono 
za beton, dodatkowo mieszkańcy dopłacili 
300 czy 400 zł, sami wykonali szalunki, 
zdjęli wcześniejsze płyty, utwardzili to, za-
płacili za koparkę i sami pracowali. Co do 
Łomnicy zapytał jak sołectwo może robić 
coś wbrew mieszkańcom. 

Sołtysi działają na podstawie statutu 
Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Sądec-
kiej, które działa od 15 lat i właśnie w dniu 
dzisiejszym jadą na spotkanie opłatkowe 
ze Starostą. Zwrócił uwagę, że sołtysi 
mogą się zjednoczyć i działać, ponadto 

działają już od wielu lat. Stowarzyszenie 
wywalczyło ustawę o funduszu sołeckim, 
dzięki której od 20-40% zwrotu wraca do 
gminy ze Skarbu Państwa). 

Przewodniczący Rady Adam Mu-
sialski na prośbę radnego M. Lisa od-
czytał pismo w sprawie utworzenia 
klubu radnych opozycyjnych „Gminna 
Prawda”. Poinformował też, że na fo-
rum w Krakowie jednym z punktów była 
zbiórka odpadów i wzrost ich cen w ca-
łej Polsce. Zwrócił uwagę, że jechał na 
to spotkanie z myślą, że przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego poinformuje, 
że władza naczelna idzie w kierunku zna-
lezienia rozwiązania i zastopowania pod-
wyżek. Stwierdził, że, niestety, otrzymali 
bardzo lakoniczne informacje, wytłuma-
czono, że wzrost cen śmieci następuje 
przez wzrost ilości odbieranych odpadów, 
koszty pracy, wzrost cen za transport, 
wzrost cen energii, gdzie odbiorcy odpa-
dów założyli, iż cena energii w 2020 roku 
wzrośnie o 40%. Ilość śmieci jest bardzo 
duża i z roku na rok wzrasta. 

Przewodniczący rad gmin i powiatów 
podpisali trzystronicową petycję do Mi-
nistra Ochrony Środowiska i Marszałka, 
w której zostały wypunktowane bolączki 
samorządowców. Nie wszyscy przedsta-
wiciele samorządów to podpisali z wiado-
mych względów. 

Odnosząc się do sytuacji w gminie uwa-
ża, iż MZGKiM powinien wypracować 
jakiś model kontroli, ponieważ wiele osób 
zadeklarowało segregacje, a nie segreguje. 

Zdzisław D. – mieszkaniec Łomnicy 
Zdroju zgłosił problem z budowaną niele-
galnie drogą wewnętrzną, i komu ona ma 
służyć, skoro wszyscy mieszkańcy osiedla 
Kąty mają dojazd z drogi gminnej. Stwier-
dził, że otrzymał odpowiedź na pismo, 
jakie napisał do Burmistrza, ale jest to za 
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późno, ponieważ droga już jest, samocho-
dy jeżdżą. 

Zastępca Burmistrza Dariusz Reśko 
powiedział, że rzeczywiście był na tę dro-
gę wydany pieniądz publiczny, ale była to 
decyzja Rady Sołeckiej i to utwardzenie 
zostało wykonane na polecenie pana Soł-
tysa, wykonawcą była znana osoba z tego 
terenu. Zwrócił uwagę, że pan Burmistrz 
powołał komisję, która miała sprawdzić 
prawidłowość wykonania i wydatkowania 
tych środków finansowych. Po czynno-
ściach geodezyjnych będzie wiadomo, czy 
rzeczywiście było tam naruszenie prawa. 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
Zdrojowe Stanisława Szkaradek zwróciła 
uwagę, że mowa jest o drogach, więc i ona 
musi się upomnieć o swoje drogi, które są 
bardzo dziurawe. Od lat na naszym osiedlu 
nie jest nic zrobione i nie płaczemy, że nie 
ma tego, czy tamtego. Zwracając się do dy-
rektora MZGKiM powiedziała, że wszyst-
kie kratki ściekowe na jezdni są zapadnięte 
i jest to bardzo niebezpieczne. Poprosiła 
Burmistrza, aby zwrócić uwagę na osiedla, 
które nie mają pieniędzy sołeckich, ani fun-
duszu obywatelskiego i są opuszczeni. 

Magdalena S. – mieszkanka Piwnicz-
nej-Zdroju członkini Zarządu Osiedla Ma-
jerz: na posiedzeniu Zarządu zastanawiano 
się, na jakiej postawie prawnej, jakiego re-
gulaminu czy statutu pan Keklak jest prze-
wodniczącym rady sołtysów i osiedlowych. 
Zwróciła uwagę, że nie mają oni prawa de-
cydować o kwestiach finansowych, ponie-
waż jest to w gestii Rady Gminy. Zapytała 
na jakiej postawie prawnej grupa ta będzie 
decydować o podziale środków. 

Maria Kulig – Przewodnicząca Za-
rządu Osiedla Miasto zwróciła uwagę, 
że sołtysi i osiedlowi spotykają się raz 
w miesiącu, bo tak zadecydowali podczas 
pierwszego spotkania. Przewodniczą-
cy, pan Wiesław Keklak, został wybrany 
w głosowaniu tajnym. Jego zastępcą jest 
pan Andrzej Jamrozowicz, pan Ściegien-
ny sekretarzem. Podejmowane są sprawy 
dotyczące sołectw i osiedli. Nie dzieli się 
żadnych środków, tylko omawia zadania. 

Adam Musialski – Przewodniczący 
Rady podziękował wszystkim za przyby-
cie, zapraszając po zakończeniu obrad na 
krótkie spotkanie opłatkowe. 

 Na tym zakończono obrady.           
/B/

Grupie osób skupionej w  komitecie refe-
rendalnym nie udało odwołać ze stanowiska 
Burmistrza Miasta i  Gminy Piwniczna-Zdrój 
Dariusza Chorużyka. Zadecydowała niska 
frekwencja.

Burmistrz podzielił się z redakcją ZP 
garścią refleksji po tym wydarzeniu.

- Byłem zdziwiony, nie tylko dlatego, 
że jakaś część społeczeństwa postanowiła 
mnie odwołać, ale że zarzuty sformułowa-
ne we wniosku o odwołanie nie były me-
rytoryczne. Ponadto, czy ludzie firmujący 
komitet referendalny mają jakieś szczegól-
ne osiągnięcia zawodowe? Zamiast siać 
zamęt, powinniśmy wszyscy wziąć sobie 
do serca stare polskie przysłowie: zgoda 
buduje, niezgoda rujnuje. Niska frekwen-
cja na referendum świadczy o kredycie 
zaufania, jakim obdarzyła mnie większość 
uprawnionych do głosowania mieszkań-
ców gminy, a tym samym daje mi czas 
na wykazanie się w pracy dla piwniczan. 
Zmasowany atak i hejt w internecie prze-
żyć było ciężko, ale założyłem, że tak czy 
siak będę, nie rozczulając się nad sobą, 
wykonywał to co do mnie należy.

Po ogłoszeniu korzystnego dla mnie 
wyniku głosowania w referendum, dopadły 
mnie pozytywne emocje, ale nie miałem 
czasu, by się cieszyć. Trzeba było zabrać 

Nieudane referendum…
się za planowanie nowego szczegółowego 
budżetu, którego ogólne zarysy były mi już 
znane. Jest to pod względem finansów bu-
dżet podobny do poprzedniego. Uwzględ-
niono w nim dokończenie projektu „Na-
kło”, budowę kanalizacji w Wierchomli, 
bo tylko na to zadanie gmina posiada ak-
tualną dokumentację. Tematem wiodącym 
jest budowa i poprawa stanu dróg w gmi-
nie. Nie ustaną rozmowy koordynacyjne 
dotyczące usytuowania przyszłego przed-
szkola, a później jego budowy. Nadzieja 
na dobrą współpracę z Radą Miejską i sa-
mymi mieszkańcami, mobilizuje mnie do 
w pełni transparentnych konkretnych dzia-
łań, na rzecz całej społeczności miasta, wsi 
i osiedli Piwnicznej-Zdroju.

RED

Dla lepszej orientacji cytujemy dwa 
różniące się bardzo między sobą wpisy 
zamieszczone na stronie piwniczna.info na 
kilka dni przed referendum:

#123 Zabrano koryto 2019-12-09 
06:36

To co wyprawia grupa niezadowolo-
nych a jest ich mała cząstka, nazywająca 
siebie komitetem referendalnym to już 
gruba przesada. To jest nękanie i nagonka 
grilowanie burmistrza gminy, Który rządzi 
niecały rok. Grupa która miała chrapkę na 
stołki, burzy się i wrzeszczy wniebogłosy 
„zabrano nam koryto”

#130 Obserwator 2019-12-10 08:18
Czy to prawda, że od nowego roku ceny na 

wodę, kanał i śmieci idą drastycznie do góry??
Jedyną możliwością na powstrzymanie tych 
podwyżek jest odwołanie pana burmistrza.
Panie Burmistrzu: a co z gazem w Piw-
nicznej?? Ponoć pan blokuje projekt??
do kilku osób śmiejących się z re-
ferendum: Was jest zaledwie kil-
ka osób a nas są MILIONY!!!
15.12.2019 należy do nas!!!!! pa pa – do 
widzenia!!

REFERENDUM NIEWAŻNE!
Burmistrz Piwnicznej-Zdroju Dariusz Chorużyk nadal pełni funkcję

W niedzielę 15 grudnia 2019 r. na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
przeprowadzone zostało referendum gminne w sprawie odwołania Burmi-
strza przed upływem kadencji.

Dla ważności referendum konieczne było wzięcie udziału co najmniej 2.503 
uprawnionych do głosowania, a wzięło w nim udział 1.362, w tym 1.279 osób 
głosujących za odwołaniem Burmistrza.
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Zarząd Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP wystoso-
wał do Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego 
stanowisko w sprawie istniejącego systemu prawnego gospoda-
rowania odpadami komunalnymi i gwałtownego wzrostu cen 
za unieszkodliwianie odpadów. 

W ocenie Zarządu funkcjonujący w Polsce system uniesz-
kodliwiania odpadów w ewidentny sposób staje się niewydol-
ny, a poprzez niewłaściwe rozwiązania prawne i organizacyj-
ne, samorządom uniemożliwia się aktywny wpływ na sposób 
zagospodarowania odpadów, a także na koszty ich odbioru 
i zagospodarowania. 

Samorządy gmin uzdrowiskowych z niepokojem obserwują, 
że obecny system, pomimo gwałtownego wzrostu cen za usługi, 
w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów i wzrostu obo-
wiązkowych obciążeń finansowych naszych mieszkańców, ab-
solutnie nie rokuje rozwiązania problemu gospodarki odpadami 
w najbliższych latach. 

Gminy w miarę poprawnie zorganizowały system odbioru i se-
lekcji odpadów od mieszkańców, ale absolutnie kuleje końcowe 
ogniwo systemu, związane z zagospodarowaniem i unieszkodli-
wianiem odpadów. 

Główne przyczyny problemów to m.in.: wzrost stawek za 
przyjęcie odpadów do instalacji komunalnych, zniesienie re-
gionalizacji RIPOK, niewystarczające możliwości termicznego 
przetwarzania odpadów i brak możliwości zagospodarowania 
frakcji kalorycznej odpadów nie nadających się do recyklingu, 
nieszczelność systemu i ograniczone możliwości zbytu odpadów 
wyselekcjonowanych.

Brak odpowiedniego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
i gwałtowny wzrost cen za unieszkodliwianie odpadów zagraża uzdrowiskom w Polsce 

 Zarząd Stowarzyszenia działając w imieniu gmin uzdrowisko-
wych postuluje do Rządu RP o: 
1. Stworzenie systemu wsparcia finansowego dla samorządów 

celem budowy subregionalnych instalacji RIPOK w ramach 
zespołów gmin.

2. Stworzenie systemu prawnego do szybkiej budowy i sfinanso-
wania instalacji termicznej utylizacji RDF.

3. Zastosowanie czasowego mechanizmu pomostowego ce-
lem zmniejszenia bieżących obciążeń na poziomie instalacji 
komunalnych.

4. Przywrócenie gminom elastyczności w zakresie kształtowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Wdrożenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta z ty-
tułu wytworzenia danego produktu na etapie jego sprzedaży, 
cyklu życia, eksploatacji i utylizacji. 

6. Ograniczenie napływu strumienia odpadów z zagranicy. 
7. Oznakowanie produktów – efektywna segregacja odpadów.

Edukację społeczną.

Śmieci w cenie złota?
Ceny śmieci rosną lawinowo. W porównaniu do roku poprzedniego, w roku 2020  ceny opłat na instalacjach przyjmują-
cych odpady z Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wzrosły o:  

ODPADY ZMIESZANE                                                64%
TWORZYWA SZTUCZNE, METALE                       122%
SZKŁO                                                                           32%
ODPADY REMONTOWO-BUDOWLANE                 97%
ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE     24%
ODPADY WIELKOGABARYTOWE                          84%
OPONY                                                                          41%

Główne powody zmiany opłaty za odbiór śmieci to czynniki 
zewnętrzne:
• wzrost kosztów energii i kosztów paliwa średnio o ok. 12%
• wzrost płacy minimalnej średnio o ok. 12%
• wzrost stawek opłaty marszałkowskiej, czyli opłat za ko-

rzystanie ze środowiska, jakie pobiera Urząd Marszałkowski,
• zmiany prawne generujące dodatkowe koszty – regulacje 

po pożarach składowisk, dotyczące bezpieczeństwa i kontroli 
składowisk,

• konieczność zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów na 
terenach wiejskich

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach wprowadziła dla wszystkich obowiązkową segre-
gację odpadów. Właściciele nieruchomości nie będą mogli już 
dobrowolnie zadeklarować braku segregacji za wyższą kwotę. 
Natomiast w przypadku niewłaściwej segregacji bądź braku se-
gregacji, decyzją zostanie naliczona kara w wysokości trzykrot-
nej opłaty za odbiór odpadów.  

Niższą opłatę – o 1 zł miesięcznie od osoby – za odbiór od-
padów zapłacą właściciele budynków jednorodzinnych posia-
dający przydomowy kompostownik i kompostujący bioodpady. 
Zgłoszenia kompostownika można dokonać w każdym czasie, 
poprzez złożenie nowej deklaracji. Zwolnienie będzie miało za-
stosowanie od marca 2020 roku jeżeli deklaracja zostanie złożo-
na przed 10 kwietnia 2020.

Od 1 stycznia 2020 roku zmienił się również numer rachunku 
bankowego na który należy dokonywać opłat za śmieci. Nowy 
numer rachunku:

     22 8813 0004 2001 0000 7100 0042
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Na podstawie art. 6c ust. 2, art. 6k ust. 
1-3 i art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 3b ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 
18 ust. pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 
z późn. zm.) 

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju 
uchwala, co następuje:

§ 1.
1. W przypadku odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieru-
chomości zamieszkałych dokonuje się 
wyboru metody ustalenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalny-
mi od liczby mieszkańców, określonej 
w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2019 r. poz. 2010).

2. Ustala się miesięczną stawkę opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla właścicieli nieru-
chomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, określonych w ust. 1.
– w wysokości 23 zł od jednej osoby 
zamieszkującej nieruchomość.

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty 
podwyższonej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla wła-
ścicieli nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy, określo-
nych w ustępie 1 jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obo-
wiązku zbierania odpadów ko-
munalnych w sposób selektywny 
– w wysokości 69 zł od jednej osoby 
zamieszkującej nieruchomość.

4. Ustala się roczną, ryczałtową staw-
kę opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi od domku 
letniskowego lub innej nieruchomo-
ści wykorzystywanej na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe, wykorzy-
stywanej jedynie przez część roku

UCHWAŁA NR XVIII/131/2020
RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU

z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, 
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok od domku 
letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-w ypoczynkowe

– w wysokości 168 zł od jednej posia-
danej nieruchomości. 

5. Ustala się roczną, ryczałtową staw-
kę opłaty podwyższonej za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
od domku letniskowego lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypoczyn-
kowe, wykorzystywanej jedynie 
przez część roku, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obo-
wiązku zbierania odpadów ko-
munalnych w sposób selektywny 
– w wysokości 336 zł od jednej 
nieruchomości. 

6. Zwalnia się w części z opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunal-
nymi właścicieli nieruchomości na 
których zamieszkują mieszkańcy, 
którzy oświadczyli w złożonej dekla-
racji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
posiadanie przydomowego kompo-
stownika i kompostowaniu w nim 
bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne. Zwolnienie przysługuje
– w wysokości 1 zł miesięcznie 
od jednej osoby zamieszkującej 
nieruchomość. 

§ 2.
Ustala się stawkę opłaty za pojemnik 

o pojemności 120 l – jednorazowo w wy-
sokości 14 zł.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

§ 4.
Traci moc uchwała Nr III/16/2018 

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 
z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik o określonej pojemno-
ści oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty 
za rok od domku letniskowego lub od innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń i na gminnej stronie internetowej. 

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Małopolskiego 
i ma zastosowanie dla opłat począwszy od 
1 marca 2020 roku.

Rozpoczęto budowę kładki pieszo-rowerowej z Nakła w kierunku Kokuszki
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Rowery 
–  Pamięci muszyńskich Koleżanek i Kolegów

Sprzężone niedzielą
Nastoletnie nogi
I stare odrapane rowery
Nic nie wiedziały
O przerzutkach
A przerzucały
Jak na skrzydłach
Z Krynicy do Muszyny
Do Zuli Kazka i Witka
Naszą błyszczącooką
Rozwianowłosą młodość

U Trelów za furtką
Wonie lewkonii
Płomień pysznogłówek
Zielone sople ogórków
Pomidorów lampiony
A w kuchni na stole
Ciasto jabłkowe
Z cynamonem

Rdza zjadła uskrzydlone 
Rowery
Zżera pamiętanie
Nie ma już wypraw
My do nich
Do nas oni
Jedynie jak wtedy
Poprad w podskokach
Biegnie korytem czasu
Ku Dunajcowi

Szansa na powstanie rowerowej 
bazy w Piwnicznej-Zdroju 

 
Zimy z roku na rok są coraz cieplejsze 

i mniej śnieżne nawet w górach, dlatego 
kurczą się nadzieje ośrodków wczasowych 
i mieszkańców wynajmujących kwatery, na 
duży zarobek związany z wypoczynkiem 
zimowym. Nie ma śniegu, nie ma turystów 
i amatorów narciarskich przygód. Intuicyj-
ne, jak się wydaje, działanie gminy może 
w krótkim czasie przerodzić się w działania 
na szeroką skalę, co dałoby nam wszystkim 
wymierne korzyści. Jest już trasa Euro-Velo, 
dobiega końca budowa obiektów rekreacyj-
nych na Nakle, czyli w Piwnicznej tworzy 
się całkiem imponująca infrastruktura dla 
chcących aktywnie wypoczywać.

 Być może warto zrezygnować z niezre-
alizowanych przez lata planów uczynienia 
z Piwnicznej zagłębia narciarskiego i po-
stawić na stworzenia prawdziwego raju dla 
miłośników wędrówek rowerowych? Teren 
miasta i gminy, poprzez swoje zróżnicowa-
nie nadaje się do tego typu rekreacji jak 
żaden inny. Tym bardziej, że samorządowi 
udało się uzyskać aż 8,5 miliona złotych na 
budowę kolejnych tras pieszo rowerowych. 
Dofinansowanie pochodzi ze środków na 
rozwój transportu niskoemisyjnego. Dobrą 
wiadomością jest, że 8,5 mln to aż 85 pro-
cent wartości tej inwestycji. Wkład własny 
gminy będzie niewielki.

Uzyskane 8,5 mln zł przeznaczy 
się na budowę tras pieszo rowerowych 

Narty czy może rowery?
w czterech wsiach – w Kokuszce 825 me-
trów, w Młodowie – 850 metrów, w Łom-
nicy – 2885 metrów i w Wierchomli naj-
więcej – 4 tys. 130 metrów, w sumie aż 
8,69 km. Ciągi te przebiegać będą wzdłuż 
dróg powiatowych, co znacząco wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy, szczególnie tam, gdzie nie ma jesz-
cze chodników.

 Gminie udało się uzyskać dofinanso-
wanie, ponieważ wcześniej nabyła prawo 
do gruntów na planowanym przebiegu 
tras. Pomimo trudności (brak zgody kilku 
mieszkańców) udało się pokonać prze-
szkody, w czym pomogła przychylność 
kierownictwa Powiatowego Zarządu Dróg 
w Nowym Sączu i władz Wód Polskich. 
Termin rozpoczęcia prac uzależniony 
jest od ministerstwa gospodarki morskiej 
i żeglugi, do którego należy spółka Wody 
Polskie. Trzy lata to okres na jaki spółka 
ta może oddać swój teren w użytkowanie 
samorządowi, ale gmina musi mieć prawo 
do znacznie dłuższego dysponowania tymi 
terenami. Potrzebna jest zgoda ministra. 
Zastępca Burmistrza Mariusz Reśko uwa-
ża, że ten wymóg zostanie spełniony do 
marca br.. Następnie po skompletowaniu 
koniecznych dokumentów, zostanie podpi-
sana umowa z Urzędem Marszałkowskim, 
która umożliwi ogłoszenie przetargu.

 Może i my mieszkańcy gminy chętniej 
przesiądziemy się na rowery? Bo, jak się 
okazuje, Polacy pokochali rowery. Aż 78% 
cyklistów korzysta z tego środka transportu 

codziennie lub kilka razy w tygodniu, po-
konując średnio 60 km tygodniowo. 

Red

Moda na rowery opanowuje cały świat, 
wystarczy popatrzeć na ulice polskich 
miast. Jednak to nie my przodujemy w ro-
werowych statystykach. A oto kraje, w któ-
rych rowerów jest najwięcej.

W Chinach na ponad 1,3 mld ludzi 
przypada 500 mln rowerów.

W Belgii 11 mln mieszkańców i posia-
da 5 mln rowerów.

W Szwajcarii 7,7 mln ludzi ma 3,8 mln 
rowerów.

W Japonii jest 127 mln ludzi i 72,5 mln 
rowerów. Rocznie sprzedaje się tam 10 mln 
rowerów.

W Finlandii 5,3 mln obywateli ma 3,2 
mln rowerów.

W Norwegii 4,9 mln Norwegów dys-
ponuje 3 mln rowerów.

W Szwecji 9,4 mln ludzi na 6 mln 
rowerów.

W Niemczech 82 mln mieszkańców 
używa 62 mln rowerów.

W Danii na 5,5 mln obywateli przypa-
da 4,5 mln rowerów, a Kopenhaga ucho-
dzi za jedno z najbardziej przyjaznych dla 
rowerzystów miast na świecie oczywiście 
zaraz po Amsterdamie.

Rekord należy do Holandii tu prawie 
każdy z 16 mln obywateli ma swój własny 
jednoślad. 

 Na podst.: www.ibike.org/library/statistics.htm
Barbara Paluchowa

Barbara Paluchowa
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Kazimierz Ożóg

Boże, coś Polskę…
 Lata 1790-1815 należą w dziejach Polski do okresów szcze-

gólnych. Historia Polski nabrała przyspieszenia, tak wiele się 
w tym czasie wydarzyło, zbyt wiele jak na jedno pokolenie 
Polaków: obrady Sejmu Wielkiego, próbujące ratować Rzecz-
pospolitą, uchwalenie ważnej dla narodu Konstytucji 3 Maja, 
wojna polsko-rosyjska w obronie tej konstytucji, Konfederacja 
Targowicka, drugi rozbiór Polski, Powstanie Kościuszkowskie, 
trzeci rozbiór Polski, abdykacja króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego i ostateczny finis Poloniae, rozpacz, rozpacz, rozpacz, 
potem znów nadzieja związana z epopeją napoleońską, Księstwo 
Warszawskie, wyprawa wojska polskiego u boku Napoleona na 
Rosję w roku 1812, i znów klęska, wreszcie Kongres Wiedeń-
ski w roku 1815. Właśnie ten zjazd monarchów europejskich 
po klęsce Napoleona dał Polakom niewielką nadzieję, ustana-
wiając kadłubowe wprawdzie, ale nasze także z nazwy Króle-
stwo Polskie. Wtedy na kilkanaście lat wróciła na mapę Europy 
złamana militarnie, ale o wielkiej dumie narodowej i żarliwym 
patriotyzmie Polska. W morzu klęsk i upokorzeń był to mały 
sukces. Naród uległ, ale nie zapomniał o idei wolności. Zmę-
czeni bałaganem historii i ciągłymi klęskami rodacy przyjęli 
ten akt powstania Królestwa Polskiego z wyraźną nadzieją. Tę 
nadzieję wzmacniało jeszcze to, że car Aleksander I, który na 
mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego został królem Pol-
ski, choć nigdy formalnie się nie koronował, miał opinię władcy 
liberalnego, sprzyjającego Polakom. Królestwo Polskie cieszyło 
się znaczną autonomią, miało swoją konstytucję, sejm, własny 
rząd i wojsko. 

 Nic więc dziwnego, że w roku 1816 na pierwszą rocznicę po-
wstania Królestwa Polskiego znany poeta klasycystyczny Alojzy 
Feliński, będąc wyrazicielem licznych Polaków, zwłaszcza zie-
mian, napisał podniosły utwór literacki, czyli hymn na cześć cara 
i króla Polski Aleksandra I. Ułożono do tych słów melodię i po-
wstała słynna pieśń. Oto pierwsza jej wersja:

Boże! Coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały
I tarczą swojej zasłaniał opieki
Od nieszczęść, które przywalić ją miały
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie
Naszego króla zachowaj nam, Panie!

Była to zatem pieśń na cześć zaborcy. Modlitwa o pomyśl-
ność Aleksandra, cara zaborczego mocarstwa. Śpiewano ją przy 
ważnych, oficjalnych uroczystościach. Ale za kilka lat, kiedy 
nastały lata 20. XIX wieku, i car zaczął łamać konstytucję, ktoś 
wpadł na genialny pomysł, żeby wymienić słowa „Naszego króla 
zachowaj nam, Panie” na frazę „Ojczyznę wolną racz nam wró-
cić, Panie”. Tak się stało i powstała najbardziej nośna, polska 
pieśń patriotyczna. Te słowa odmieniły losy tej pieśni i znacząco 
wpłynęły na dzieje Polski. Stało się tak, gdyż słowo jest potężną 
bronią w walce o tożsamość i wolność narodu. Słowa różnych 
pieśni działały mocniej w czasie zaborów aniżeli niejedna po-
wstańcza bitwa. W czasie Powstania Listopadowego ta śpiewa-
na modlitwa zaczęła być bardzo popularna, wtedy też ustalono 
ostateczną, śpiewaną po dziś dzień wersję. Pieśń „Boże, coś 

Polskę” stała się duchową twierdzą, potężną bronią narodu wal-
czącego o wolność. Zagrzewała do walki, integrowała w umiło-
waniu polskości naród, była wielką modlitwą o wolność. Pieśń 
w czasie zaborów była tak często śpiewana, że władze carskie 
zabroniły jej śpiewu w roku 1862, kiedy w Warszawie odbywa-
ły się wielkie manifestacje patriotyczne. Tekst ma kilka strof, 
jednak powszechnie znane są dwie. Mają one kunsztowną budo-
wę, strofa pierwsza to wielka apostrofa do Boga, aby przywrócił 
nam wolną Ojczyzną. Zatem jest to modlitwa, i co ważne, tak 
ciekawie ułożona, że to wielkie wołanie do Boga rozbudowano 
o treści ukazujące wspaniałą przeszłość Polski. Kapitalny, reto-
ryczny chwyt; Bóg opiekował się wielką Ojczyzną, pełną blasku 
i chwały. Jeśli On, Pan historii i ludzkich losów, opiekował się 
Polską kiedyś, to z pewnością przywróci Polsce wolność: 

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które pognębić ją miały
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!

Strofa druga ma już inny wydźwięk, chociaż mamy tę samą 
technikę wielkiej apostrofy, czyli bezpośredniego wołania do 
Boga, aby przywrócił wolność Polsce. Tu Ojczyzna ukazana jest 
w swoich klęskach, które jeszcze bardziej – z nieodgadnionych 
wyroków Boskich – pomnażają jej sławę. Było to wyraźne odnie-
sienie do pełnego chwały i klęsk okresu 1792-1815.

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem
Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie
Ojczyznę wolną racz nam wrócić , Panie.

 Jest to pieśń uniwersalna, bo kiedy w listopadzie 1918 roku 
Polska odzyskała wolność, zaczęto na nowo śpiewać „Ojczyznę 
wolną pobłogosław, Panie”, i znów potem, kiedy rozdarły Polskę 
dwa totalitaryzmy: hitlerowski i sowiecki, naród błagał, prosił, 
wołał w setkach różnych sytuacji „Ojczyznę wolną racz nam 
wrócić, Panie”. Po roku 1989 znowu prosimy o błogosławień-
stwo. Pamiętam, jak w stanie wojennym śpiewaliśmy w Krako-
wie tę pieśń przed demonstracją z okazji 3 Maja 1983 r. Coś 
niezwykłego, żadna inna pieśń tak mocno nie działała jak te szla-
chetne strofy.

 Kiedy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 
1918 ważyły się losy oficjalnego hymnu narodowego, oma-
wiana pieśń była bardzo poważnie brana pod uwagę. Wybrano 
jednak mazurek Dąbrowskiego – „Jeszcze Polska nie zginę-
ła.” Moim zdaniem, niesłusznie, bo wspanialszym hymnem 
byłaby pieśń „Boże, coś Polskę”. Utwór ten jest o wiele głęb-
szy ideowo, ma odniesienie do wspólnoty, do Boga i do Pol-
ski, uczy miłości ojczyzny nie tylko przez szacunek dla jej 
przeszłości, wspaniałej tradycji, ale także przez wspomnienie 
klęsk, które mogą być powodem do późniejszego zwycięstwa. 
Powstać możemy z każdej klęski. Ojczyznę wolną pobłogo-
sław, Panie!

Zamieszczamy 2 tekst P. Profesora K. Ożoga. 
Jest bardzo ciekawy

Red
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Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w akcji
Interwencje ratowników w górach na początku stycznia

• 8 stycznia, ratownicy pełniący służbę w RSR Piwniczna zostali 
poproszeni o transport chorego do karetki pogotowia z przysiółku 
Cichoniówka.

• 10 stycznia po godzinie 10 ratownicy z Piwnicznej zostali po-
wiadomieni o mężczyźnie z podejrzeniem udaru w rejonie przy-
czółku Życzanów w Rytrze. Po dotarciu na miejsce i zabezpie-
czeniu poszkodowanego został on przekazany załodze Pogotowia 
Ratunkowego.

• W ten sam dzień, chwilę przed godziną 22 do CSR Krynica docie-
ra zgłoszenie o zabłądzeniu dwóch osób w okolicach Wierchu nad 
Kamieniem. Osoby te informowały że wyszły z Łomnicy w kie-
runku Łabowskiej Hali, pobłądziły i nie są w stanie dotrzeć dalej o własnych siłach. Do działań od razu zadysponowani zostali 
ratownicy od strony Piwnicznej oraz kolejny zespół od strony Wierchomli. Równocześnie powiadomiono też pozostałych ratowni-
ków, którzy mogli wziąć udział w działaniach. Zagubieni poinstruowani przez dyspozytora wysłali na aplikację Ratunek swoją loka-
lizację. Na szczęście pierwszym ratownikom od strony Piwnicznej udało się dotrzeć do poszukiwanych. W dobrym stanie zdrowia, 
przemoczeni i mocno wystraszeni zostali doprowadzeni do miejsca gdzie udało się dojechać pojazdem na gąsienicach, a następnie 
przetransportowani do Piwniczne-Zdroju.
Numer ratunkowy w górach 985 oraz 601 100 300
Wybierając się w góry warto również mieć w telefonie aplikację Ratunek, która jak widać kolejny raz pomogła w ratowaniu ludz-

kiego życia. Na podst. inf. GOPR Grupa Krynicka

Odśnieżanie dróg w mieście i gminie 
W gminie Piwniczna-Zdrój w ostatnich dniach 2019 roku spadł obfity śnieg, szczególnie w górnych partiach gór.  
A to dopiero początek zimy.

 O to aby drogi w mieście, wsiach, osie-
dlach i te prowadzące do najwyżej położo-
nych przysiółków były przejezdne w sezo-
nie 2019/2020, dbają piwniczańskie firmy. 
Zakres obowiązków to: kolejność odśnie-
żania, odśnieżanie lub odśnieżanie i posy-
pywanie. Kto za jaką drogę odpowiada? 

W SOŁECTWIE ZUBRZYK 
– WIBRO-BET Marian Widomski os. 

Łomnickie 3 33-350 Piwniczna Zdrój.
W SOŁECTWIE WIERCHOMLA 
– WIBRO-BET Marian Widomski os. 

Łomnickie 3 33-350 Piwniczna Zdrój.
W SOŁECTWIE KOKUSZKA 
– Piotr Bołoz Kokuszka 57 33-350 Piw-

niczna Zdrój. 
W SOŁECTWIE GŁĘBOKIE 
– Grzegorz Cielecki Kokuszka 96 33-350 

Piwniczna Zdrój. 
Na OSIEDLU KOSARZYSKA – Za-

czerczk (od góry) – Świniarki (do Miechur-
skich) od drogi Zamakowisko do Lyskowej, 
droga Zaczerczyk od pomnika na Zworze, 
droga do Gorycy od drogi na Zaczerczyk, 
droga Zaczerczyk do Żywczaka, na Zama-
kowisko od drogi powiatowej, od Zamako-
wiska na Zaczerczyk, od Zamakowiska na 
Magóry (Piwowar), od Zamakowiska na 

Kowalówki – Małgorzata Kulig Zaczer-
czyk 7 33-350 Piwniczna Zdrój.

Na OSIEDLU KOSARZYSKA 
– Na Trześniowy Groń od M. Dziedzi-

ny na Polanę do Janisza oraz w k. Maślanki 
J. Wielocha L., droga na Podbukowiec od 
skrzyżowania z drogą główną w k. Polakie-
wicze, Kuligi, do Niewinnej k. O W Smrek, 
na Cichoniówkę, do Tromowej (Mamiak, 
Kożuch), na Polanę do Barnowskich – Usłu-
gi Leśne – Transport Usługi Remontowo-
-Budowlane Barnowski Marcin Kosarzyska 
155 33-350 Piwniczna Zdrój.

Na OSIEDLU ŁOMNICA-ZDRÓJ 
– Od drogi powiatowej na Króle, na 

Zagosz-Zawierch i Mróskówkę .Osiedle 
na Jarzębaki, Zabanie do Janasa, Zabanie 
do ujęcia wody na Śmigowskim , od Leśni-
czówki do os. Polanki – Dawid Gumulak 
33-351 Łomnica Zdrój 139. 

Na OSIEDLU KOSARZYSKA 
– Od Zacisza do Obidzy, Parking (część 

utwardzona), Od pomnika do Suchej Do-
liny w kierunku Zamakowisko Górne, Ba-
gnicka – Dziubiński, droga Sucha Dolina 
od parkingu do Porębskich, droga Sucha 
Dolina do Gardonia, droga Sucha Doli-
na do pomnika w k. Librów, droga Sucha 

Dolina od głównej drogi w k. i do Śmigow-
skich – LACHiT Jan Lach Sucha Dolina 21 
33-350 Piwniczna-Zdrój NIP 734 – 102-
04-96 REGON 490611014. 

Na OSIEDLU KOSARZYSKA 
– Na Rewałówkę – Piotr Grucela zam. 

Rewalówka 1 33-350 Piwniczna Zdrój.
Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej odśnieża:
– Rynek – przy U M i G, ul. Rze-

szutki – ośrodek zdrowia, plac targowy 
– schody: ul. Ogrodowa i ul. 3-go Maja, 
ul. Marciszewskiego przy podstacji po-
gotowia, ul. Kolejowa od strony placu 
Jana Pawła II i rejon skweru k/Zameczku, 
ul. Kościuszki – od strony Popradu i od 
ul. Leśnej do parku Zdrojowego, w rejo-
nie Małej Pijalni do wjazdu na Kokuszkę 
– chodnik nad potokiem Czercz i odnoga 
w kierunku ul. Szczawnickiej, ul. Daszyńskie-
go na skarpie k/figury, ul. Gąsiorowskiego 
– kładkę na Hanuszowie i przy stacji PKP 
Zdrój, most na Głębokie.

 W oczyszczalni ścieków pełnione 
są dyżury całodobowo pod numerami 
telefonu: 18 446 42 14, 18 446 40 33 lub 
18 446 40 67. I to do nich należy zgłaszać 
wszelkie uwagi.
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Szkolne pamiętanie…
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Pani Ksawerze Gromalowej, nauczy-

cielce i dyrektorce Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju w latach 1971-1990 odbyło się 
13 grudnia 2019 roku w budynku łomniczańskiej podstawówki.

 Piękna, wspomnieniowa uroczystość przywołała pamięć o postaci, w sposób nie-
zwykły związanej z losami szkoły w Łomnicy Zdroju od samego jej początku. Od cza-
sów, gdy uczono jeszcze w starym szkolnym budynku, w trudnych warunkach i niejed-
nokrotnie w prywatnych domach. Starania o wybudowanie nowej szkoły nie były łatwe 
i wiązały się z wyrzeczeniami, trudem dnia codziennego i niełatwymi wyborami. Pani 
Gromalowa całym sercem zaangażowała się w zrealizowanie tego dzieła. Trwał przy Niej 
mąż Józef, nauczyciel matematyki. Nie sposób opisywać historii wszystkich ludzi i wy-
darzeń, które doprowadziły do oddania w roku 1991 pięknego, nowego budynku szkoły. 
Nie sposób przywołać chwil osobistych i zawodowych Pani Ksawery, które przeplatały 
się nieustannie, dążąc do osiągnięcia jednego celu, jakim była nowa szkoła.

 Dziś wspominamy Panią Gromalową jako 
człowieka poświęcającego się dla innych, 
traktującego pracę jak powołanie, dopełnione 
chwilami oddanymi społeczeństwu. Szacunek, 
wdzięczność, odpowiedzialność, konsekwen-
cja to tylko nieliczne ze słów wiążących się 
z Tą postacią. Społeczność nadpopradzkiej wsi 
swój szacunek i pamiętanie odznaczyło sym-
boliczną tablicą. Z inicjatywy Pani Agnieszki 
Fiedor i Pani Joli Adamczyk, wkładem finan-
sowym wielu osób, odsłonięto w Szkole Pod-
stawowej w Łomnicy Zdroju, tablicę pamiąt-
kową poświęconą Pani Ksawerze Gromalowej.

 W uroczystości wzięło udział wielu zapro-
szonych gości na czele z burmistrzem Miasta 
i Gminy Piwniczna Zdrój, Dariuszem Choru-
żykiem i synem Państwa Gromalów, Pawłem. 
Dyrektor szkoły Bożena Maślanka, przybliża-
jąc w pięknych słowach postać Pani Ksawery, 
podkreśliła Jej zaangażowanie jako nauczy-
ciela i dyrektora, ale przede wszystkim osoby 

skromnej, szczerze wierzącej w osiągnię-
cie wyznaczonego sobie celu, wiernej swo-
im postanowieniom i samej sobie.

 Nim zasiedliśmy do biesiady, przeżyli-
śmy chwile z wierszem, piosenką i tańcem. 
Okazjonalny program artystyczny, wiążą-
cy elementy ludowości, folkloru i tradycji 
współczesnych, wprowadził w klimat daw-
nych szkolnych lat, ale nawiązał również do 
współczesności i szacunku jaki winniśmy 
nie tylko miejscu, w którym żyjemy i pra-
cujemy, ale przede wszystkim winniśmy 
sami sobie. Nie zaprzepaśćmy więc pracy 
i dobra wielu pokoleń, nie marnujmy życia 
chwil. Pozostawmy i my po sobie, piękny 
ślad na tej Ziemi…

Małgorzata Miczulska
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REKLAMA

Ten charytatywny Bieg, który na dobre wpisał się w kalen-
darz imprez i z roku na rok cieszy się coraz większym zainte-
resowaniem, szczególnie biegaczy z sąsiadującej Słowacji, ro-
zegrał się w Piwnicznej-Zdroju 8 grudnia 2019 r. Chociaż dzień 
był pochmurny i było zimno, prawie 150 osób stanęło na star-
cie liczącego 10 km biegu i marszu. Trasa biegu wiodła ulicami 
Piwnicznej i sąsiadującego z gminą słowackiego Mniszka nad 
Popradem.  

Drugą konkurencją był marsz z kijkami nordnic walking na 
dystansie 8 km. Biegacze i chodziarze postanowili w ten sposób 
pomóc w gromadzeniu pieniędzy na dokończenie budowy ośrod-
ka dla osób niepełnosprawnych „Środowiskowy Dom Samopo-
mocy” w Kosarzyskach, na którego dokończenie brakuje około 
750 tys. zł. 

Start i metę usytuowano przed Halą Widowiskowo-Sportową, 
która była bazą dla startujących i organizatorów: Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i dzieci Niepełnosprawnych 
Nasz Dom. W holu na stoiskach można było zakupić ozdoby świą-
teczne i nabyć los na loterii (nie było pustych).

O godz. 12.15 wystartowały osoby niepełnosprawne w asyście 
wolontariuszy do marszu wokół boiska. Dystans 400 m.

Zwycięzcą biegu mężczyzn został Krzysztof Jawor-
ski, który uzyskał czas 38 minut i 12 sekund. Drugi był Janusz 
Gawron, a trzeci Piotr Tokarczyk. W rywalizacji pań wygrała 
Słowaczka Simona Conkova z czasem 43:33. Druga na me-
cie była Lilianna Nazimek, trzecia Wioletta Gnutek.

W marszu nornic-walking najszybciej 8 km przeszedł Robert 
Łopuch, a wśród kobiet Malina Adamczyk.

Gośćmi imprezy byli: burmistrz Piwnicznej-Zdroju Dariusz 
Chorużyk i dyr. PFRON Marta Mordarska, i to oni wraz prezeską 
stowarzyszenia Marią Kulig po zakończeniu rywalizacji, wręcza-
li zwycięzcom dyplomy, puchary i nagrody: album Dar pamięci 
cz. II autorstwa B. Paluchowej. Imprezę na hali sprawnie prowa-
dził sprawnie radny powiatowy Marian Dobosz.

Środki w kwocie 7 tys. zł uzyskane z opłat startowych, sprze-
daży na kiermaszu i losów na loterii wesprą dokończenie budowy 
ośrodka. Po ciepłym poczęstunku (pyszna grochówka, wybór ciast 
i owoców) na głównej hali odbył się pokaz tańców cygańskich 
i ludowych, przygotowany przez podopiecznych Stowarzyszenia 
Nasz Dom. Łukasz Izworski śpiewał znane przeboje, podgrzewa-
jąc atmosferę.

W cichej stajence…
Niezwykłe Jasełka, historia zrodzenia się Bożej miłości za-

mknięta w kolorowej opowieści, rozgrywającej się w różnych 
częściach świata, wypełniła przedświąteczny czas oczekiwania na 
narodzenie Jezuska w Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju.

Przedświąteczny apel łączący szkolną społeczność na chwilę, 
tuż przed Bożym Narodzeniem, wyciszył gwar nauki i myśli bie-
gające szkolnymi korytarzami. Piękne widowisko przygotowane 
wraz z uczniami przez Siostrę Janę, w sposób barwny i niecodzien-
ny opowiedział historię o zrodzeniu się Bożej Dzieciny. Barwne 
tańce i pląsy, wymowne stroje, radość dzieci i spontaniczność nie 
odebrały nic z prawdziwego przesłania dawnych, świętych chwil. 
Tradycja, element wychowania i nauka czerpania z czasów odle-
głych tego, co najpiękniejsze: miłości, dobroci, szacunku. Świą-
teczne życzenia popłynęły wspólnym śpiewem kolęd, których ton 
jeszcze długo brzmiał podczas klasowych wigilii. Było świątecz-
nie i uroczyście. Po raz kolejny,  poczuliśmy, że to piękny czas 
oczekiwania na Miłość, która zrodziła się dla świata…

MM

Biegowi honorowo patronował burmistrz Miasta i Gminy Da-
riusz Chorużyk, a finansowo imprezę wsparł Urząd Marszałkow-
ski Województwa  Małopolskiego – którego przedstawicielką była 
Marta Mordarska  dyrektor  małopolskiego  oddziału  PFRON. 

Zadbaliśmy o zawodników – mówi prezes Stow. Nasz Dom 
Maria Kulig – którzy mogli bezpłatnie skorzystać z badań słuchu, 
a także wykonać RR, oraz pomiar glukozy we krwi. Dziękujemy 
Paniom pielęgniarkom z Grupowej Praktyki z Piwnicznej i Łabo-
wej, a także Firmie „Słuchmed”. Szczególne podziękowania kie-
rujemy do służb mundurowych: funkcjonariuszy Policji z Nowe-
go Sącza i Piwnicznej, GOPR-u,  Straży Granicznej, ratowników 
medycznych, strażaków OSP oraz do grupy wolontariuszy: Mi-
łosza, Patrycji, Pauliny, Igora, dwóch Gabrieli, dwóch Julii, Ady 
i Natalii.

Tekst i fot. B.P.

V Bieg Mikołajów

kolędnicy z Piwnicznej  –  występ w sali widowiskowej MGOK



Fot. (s. 13-16)  B. Paluchowa

Jasełka w Łomnicy

Jasełka Stow. Nasz Dom

V Bieg  Mikołajów





Orszak Trzech Króli
6 stycznia br. w święto Objawienia Pańskiego, tradycyjnie nazywanego 

Świętem Trzech Króli, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej 
wspólnie z Parafią Narodzenia NMP zorganizował Orszak Trzech Króli. 
Już po raz czwarty Panowie - Marcin Podsiadło, Marcin Marek oraz Marek 
Krawczyk wcielili się w rolę Kacpra, Melchiora i Baltazara przybywają-
cych konno by pokłonić się Królowi Królów. Stroje dla monarchów pomo-
gła przygotować pani Krzysztofa Kluska, a korony dla członków orszaku 
dziewczyny z zespołu Małe Piwnicoki: Zuzanna i Aleksandra Rzeźnik oraz 
Joanna Maślanka. Orszak wyruszył o godz. 15:00 z placu Św. Jana Pawła 
II. Trzej Królowie wraz z zgromadzonymi udali się ulicą Kazimierza Wiel-
kiego, a następnie ulicą Jana Marciszewskiego do kościoła Parafialnego 
Narodzenia NMP. W kościele odbył się koncert zespołów: DZR Małe Piw-
nicoki, Chóru z Chmelnicy oraz RZ Doliny Popradu. 

Dziękujemy wszystkim za udział i współtworzenie tego wydarzenia. 
MGOK



Aniołki wykonane przez Alicję P.

Aniołki z pomysłem
W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju można było w okresie przed i poświątecznym podziwiać wyroby cera-

miczne, wykonane w ramach projektu Piwniczańska Akademia Seniora, zrealizowanego przez Rodzinne Stowarzyszenie Dużych i Małych 
„CHOŁPINA”. Podczas „przystanku tradycja” odbyły się warsztaty z haftu, malarstwa na szkle, tkactwa i ceramiki. Aniołki prezentowane na 
zdjęciu lepiły, według podszeptów wyobraźni, ręce osób dziesięcioletnich, jak i siedemdziesięcioletnich. Gratulujemy pomysłowości.

red
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Fot. B. Paluchowa

ul. Marciszewskiego 2018

ul. Marciszewskiego 2020

WOŚP: Rytro – Piwniczna-Zdrój 

Grają, bo lubią pomagać!
Gmina Rytro i Gmina i Miasto Piwniczna-Zdrój 28 finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowały ra-
zem. Nie po raz pierwszy. W akcję zaangażowali się osobiście 
wójt Rytra Jan Kotarba i burmistrz M i G Piwniczna-Zdrój Da-
riusz Chorużyk. Po raz kolejny do tej pięknej akcji włączyła się 
w Rytrze willa „Poprad” i „Perła Południa”, w której od 21 XII 
2019 r. wystawiono „perłową” puszkę, a w Piwnicznej HOTEL 
PIWNICZNA SPA&CONFERENCE oraz Cukiernia-Lodziarnia 
MAGDALENKA.

28 wspaniałych wolontariuszy zbierało pieniądze do puszek 
na terenie obydwu gmin. MGOK w Piwnicznej udostępnił kilka 
pomieszczeń, w których pracował Sztab i wolontariusze. Przed 
domem kultury miał miejsce mini kiermasz gadżetów 28 Finału 
WOŚP. 

Z a  p i e n i ą d z e , 
zebrane podczas 27 
Finałów WOŚP – 
a była to kwota prze-
kraczająca 1 mld zł 
– kupiono m.in. no-
woczesny sprzęt me-
dyczny do ratowa-
nia życia wcześniaków, dzieci poszkodowanych w wypadkach, 
dzieci z chorobami serca i nerek, dzieci z wadami wrodzonymi, 
nowotworowymi, ze schorzeniami laryngologicznymi. Podczas  
28 Finału 12 stycznia 2020 r. WOŚP grała dla dziecięcej medy-
cyny zabiegowej.

/B/

Szefową sztabu była Maria Mucha. 
Wspomagała ją ekipa w składzie: Marzena 
Drzewińska-Soons, Kacper Kulig, Marcin 
Pietruszka, Marcin Grucela i Agnieszka 
Fabiś.

Co było w programie od godz. 11 do 
godz. 21:00

* podczas Warsztatów „Zasiewamy zia-
renko” – najmłodsi lepili małe cera-
miczne serduszka i uczyli się jak być 
Wolontariuszem i co to jest WOŚP. 
(Prowadziła Justyna Deryng z „Folku-
shka”). Wypieczone serca trafią na li-
cytację WOŚP.

* Klub Morsów (ok. 60 osób) zanurzył się 
w przygotowanej prze strażaków prze-
rębli w Popradzie przy kładce w Zdroju 
– całe wpisowe zasiliło puszki.

* w Restauracji Czarna Owca serwowano 
baraninę przygotowaną przez Pana Klu-
skę z Kosarzysk. ok. 16.30, rozpoczął 
sie koncert Marcina Dziedziny i Beaty 
Małek. Cała kwota zebrana podczas tej 
imprezy, w tym dochód z restauracji, 
trafiła do puszek.

* Wieczorem zapalono na Rynku „Świa-
tełko do Nieba” w formie zimnych 
ogni. Przygrywała kapela Bratovie, 
a tort podarowany przez cukier-
nię lodziarnię Magdalenka, zniknął 
w mgnieniu oka.

29 828,37 zł, – to kwota jaką zebrano 
do puszek w Piwnicznej-Zdroju i Rytrze. 
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Mądrości Indian
(Siuksowie, Dakota)

• Dusza człowieka nie miałaby tęczy, jeśli oczy nie miałyby łez.

• W centrum wszechświata mieszka Duch. To centrum jest 
wszędzie, w każdym z nas.

• Słońce przychodzi, słońce odchodzi, a potem wraca. Księżyc 
przychodzi, księżyc odchodzi, a potem wraca. Człowiek przy-
chodzi, człowiek odchodzi i już nie wraca.

• Czasami trzeba usiąść obok i czyjąś dłoń zamknąć w swojej 
dłoni, wtedy nawet łzy będą smakować jak szczęście.

Wybrane z Native American

Śpiew Indian znad Amazonki 
Nie chcę żony, co by miała 
bardzo cienkie nogi, 
jakby węże jadowite, 
bo się boję, że mnie zduszą. 

Nie chcę żony, co by miała 
bardzo długie włosy, 
jakby kępa tiririki, 
bo się boję, że w nich zginę. 

Jak zobaczysz, że nie żyję, 
nie lej łez nade mną, 
niech mnie tylko opłakuje 
orzeł kararai. 

Jak zobaczysz, że nie żyję, 
w czarnym lesie mnie pozostaw, 
pancerniki się mną zajmą 
i mi grób wykopią. 

Przedruk za: Stolarek Zbigniew (wybór i przekład): „Czerwone 
oczy maski. Murzyńskie, eskimoskie, indiańskie, polinezyjskie teksty 
poetyckie”; Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa.

Porzucone…
Na terenie Piwnicznej były ostatnio widziane 3 bez-

domne psy. Zdezorientowane chodziły po Rynku i ulicach 
węsząc. Nie chciały jeść tego, co litościwi ludzie zostawiali 
im po wyjściu ze sklepów. Przypominamy więc, że:

- zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zapewnie-
nie opieki bezdomnym zwierzętom należy do obowiąz-
ków Urzędu Gminy, dlatego jest to pierwsza instytucja, 
do której należy zgłosić znalezienie bezdomnego psa
– jeśli urzędnik odmówi opieki nad bezdomnym psem na-
leży zażądać datowanej i podpisanej odmowy na piśmie
– nie dajmy sobie wmówić, że skoro znaleźliśmy psa to on 
jest już nasz. Owszem, można zadeklarować przetrzymanie 
u siebie psa, do czasu odnalezienia przez Urząd Gminy jego 
właściciela lub do czasu znalezienia dla psa domu stałego, ale 
za zwrotem poniesionych kosztów na wyżywienie i opieki we-
terynaryjnej.  Bezdomny pies jest pod opieką gminy do czasu 
znalezienia dla niego właściciela.

Zwierzę bezdomne, w świetle prawa cywilnego, jest rzeczą 
znalezioną i jeżeli w gminie nie ma schroniska, ani przecho-
walni znalezionych zwierząt, należy zwierzę zgłosić do staro-
sty powiatowego – na co wskazuje wykładnia prawa Kodeksu 
Cywilnego dokonana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Red

W 2016 r. w Polsce w schroniskach dla zwierząt przebywało 112 727 
psów, 29 621 kotów oraz 118 koni. W województwie małopolskim 
w 2016 r. adoptowano 4 592 psów i 1 889 kotów.
Źródło: http://kurier.pap.pl/depesza/180751/

Mała Indianka Photo by Alexander J. Ross, Calgary, Alberta

fot R. Grucela
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Konkurs „Piwniczańska Ekologia” 
rozstrzygnięty!

Konkurs na plakat „Piwniczańska Ekologia” organizo-
wany przez Bank Spółdzielczy w Piwnicznej-Zdroju spotkał 
się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów szkół 
znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, do 
których był kierowany. 

Celem jego organizacji była edukacja ekologiczna i przede wszyst-
kim zrozumienie przez najmłodszych konieczności ochrony środo-
wiska w miejscu zamieszkania. Ze względu na bardzo duży odzew 
dzieci, Zarząd Banku zdecydował, że nagrodzi aż trzech uczniów! 

I tak zwycięskie plakaty wykonali: Hubert ze Szkoły Pod-
stawowej w Wierchomli, Malwina ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Piwnicznej-Zdroju oraz Wiktoria ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Piwnicznej-Zdroju (Kosarzyska). 

Mikołaj z OPS   
 
 Dobro to jedna z nielicznych rzeczy, które się pomnaża, kie-

dy się nim dzieli. W ślad za dobrem idzie radość. Właśnie tę, jak 
co roku 6 grudnia św. Mikołaj rozdaje każdemu, kogo spotka na 
swojej drodze.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej Zdroju dzięki 
współpracy i pomocy wielu ofiarodawców, zorganizował poda-
runki dla 43 dzieci. 

Aby móc dotrzeć z paczkami do wszystkich domów w naj-
dalsze zakątki piwniczańskich gór, ratownicy pełniący służbę 
w RSR Piwniczna wcielili się w zaprzęg Świętego. 

W napełnienie worka Mikołaja pięknymi podarunkami za-
angażowało się wiele osób i firm – ludzi o wielkim sercu: Lody 
Koral, wydawnictwo RTCK, Delikatesy Centrum w Piwnicznej, 
Ulotki.net, PF PARTNERS, Nadleśnictwo Piwniczna oraz wielu 
prywatnych darczyńców. 

Przesłaniem Akcji Mikołajkowej jest ukazanie wartości dzie-
lenia się, wspólnego przeżywania radości w gronie najbliższych, 
podtrzymanie tradycji. Naszym celem jest również zachęcanie 
Rodzin do celebrowania wydarzeń, które zbliżają wzajemnie do 
siebie, w myśli, że to, co najważniejsze, dzieje się w domu. 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w realizację 
III Akcji Mikołajkowej. Niech uczynione dobro, wróci do Was 
podwójnie. 

Krystyna Wrońska

Do Pana Boga
- w sprawie ojca
I żebyś mu dał tam to wszystko
co do budowy domu potrzebne
a więc belki bukowe i modrzewiowe deski
a więc szuter z Czercza czerpany i kamień
na podmurówkę, co nad Grucelów gospodarką
i do pomocy kilku znających się przydziel
żeby ciesielka była jak ta
w niedokończonym domu na ziemi
a do pieców nikogo tylko Franka Porębskiego
- kamyczkowe piece Franek postawi tak, że największe
Wiatry od łez padołu wiejące ciepła nie przepędzą

I żebyś dał

a jeżeli chodzi o to gdzie jak i co
w środku ustawiać, to z materiałem spieszyć się nie musisz

z życiem się szybko uwinę, przyjdę i wspólnie już z ojcem

zrobimy co potrzeba

17.01.br. Janusz Wojciechowski Prezes Zarządu oraz Beata 
Chruślicka Członek Zarządu Banku odwiedzili trzy zwycięskie 
szkoły w celu wręczenia nagród, jakimi były tablety dla zwycięzców, 
dla szkół wsparcie finansowe oraz słodycze dla pozostałych uczniów. 

Zwycięskie prace znajdą się na banerach, plakatach i ulotkach pro-
mujących „Eko kredyt” – kredyt celowy przeznaczony między innymi 
na wymianę pieca, zakup i instalację paneli fotowoltaicznych, ter-
momodernizację. Warunki kredytu są bardzo korzystne – bez prowi-
zji, bez opłaty przygotowawczej, oprocentowanie jedyne 4%.   

W celu zapoznania się ze szczegółami oferty zapraszamy 
do placówek Banku, gdzie pracownicy udzielą niezbędnych 
informacji.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!
Natalia Głąb

fot R. Grucela
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Ze starych zapisów wynika, że  inicjatorem 
założenia pierwszej szkoły w Łomnicy Zdro-
ju był Tomasz Bołoz – wójt wsi. W tym celu 
gmina Łomnica w 1863 roku wystawiła nowy 
budynek szkolny. Jednak z powodu złych opinii 
mieszkańców na temat szkolnictwa, większość 
Rady zdecydowała, aby budynek wydzierżawić 
na karczmę – w tym samym roku tj. 1863.

Dopiero w 1881 r. „c. k. Inspektor okręgo-
wy Wielmożny Pan” Ludwik Małecki otworzył 
pierwszą szkołę. Dom, który był wybudowany 
z myślą o szkole i zamieniony na  karczmę zo-
stał zniszczony przez biesiadników. Rada gmin-
na zobowiązała się, że budynek naprawi i do-
dano jeszcze kawałek ziemi na ogród szkolny. 
Z roku na rok chęć posyłania dzieci do szkoły 
wzrastała tak, że po upływie 4 lat rada szkolna 
przyznała drugą siłę nauczycielską na 2 lata. 
Źle podjęta decyzja z dnia 19 października 1887 r. do zniesienia 
klasy równorzędnej doprowadziła do braku komfortu nauczania. 
Złączone dzieci w jednej małej sali około 95 osób nie mogły się 
pomieścić. Część uczniów siedziała w ławkach, pozostali siedzieli 
na wolnych miejscach, reszta stała, a nauczyciel nie miał możli-
wości poruszania się  po klasie. 28 października 1887 roku Rada 
gminna uchwaliła jednogłośnie, że musi powstać nowy większy 
budynek szkoły. 

Mieszkańcy Łomnicy, chcąc pomóc swoim dzieciom w edu-
kacji i pozyskać środki na  budowę szkoły, pisali prośby do najja-
śniejszego cesarza Franciszka Józefa I oraz do  właściciela lokal-
nych dóbr – barona niemieckiego pochodzenia Liebiga. (…) 

Pomocy udzielili także podwójci Tomasz Toczek i Michał 
Jarzębak z rady szkolnej miejscowości. Pomagał i kierował bu-
dową leśniczy Adolf Adamowski, który pracował bez  wynagro-
dzenia, a nawet narażał się swoim chlebodawcom. Właścicielem 
Łomnicy był  baron Liebig, który zatrudniał leśniczego w swo-
ich lasach. 

(…) Ze szkoły jednoklasowej powstała dwuklasowa, pro-
wadził ją Feliks Stańczykiewicz z  żoną Wandą, która zastąpiła 
Rozalię Popielówną. 12 grudnia 1924 roku Kuratorium Okręgu 
Szkolnego w Krakowie postanowiło o reorganizacji dwuklasowej 
publicznej szkoły powszechnej w Łomnicy w 4-klasową. (…)

Kierownikiem w czasie wojny był pan Wroniewicz, który 
wraz ze swoją żoną (rodzice znanego doktora wsi Zbigniewa 
Wroniewicza) wzięli pod swoje skrzydła opiekę nad  szkołą, 
gdzie w miarę swoich sił i możliwości przekazywali wiedzę. 
W latach 30 w  szkole uczyły siostry Stankiewiczówne – Janina, 
Antonina i Stanisława. W latach 40 uczyła pani Barnowska z Ha-
nuszowa, która jest bardzo miło wspominana przez moją bab-
cię. To były ciężkie czasy. Kiedy wybuchła wojna, starsze dzieci 
szły kopać okopy, a w szkole zostawały tylko młodsi ucznio-
wie. Przez to wielu uczniów nie zakończyło nauki. Dzieci często 
opuszczały lekcje ze względu na wiele obowiązków domowych 
– prace w polu, opieka nad  młodszym rodzeństwem, pilnowanie 
domostwa. (…)

Z opowieści mojej babci i wujka dowiedziałem się, że szko-
ła w Łomnicy Zdroju w  okresie, który pamiętają, czyli lata 

Historia pierwszej szkoły w Łomnicy Zdroju – (fragmenty)

wojenne i powojenne wyglądała następująco.  Miała 5 klas i jed-
no wejście, kancelarię i duży hol. Zbudowana jest z drewna, 
które zostało dane przez gminę. W dużej klasie była scena, na 
której odgrywano np. jasełka, a tak to prowadzone były w niej 
zajęcia. Na korytarzu i w salach stały piece kaflowe, które opa-
lane były drewnem, a później węglem. Podłogi były drewniane, 
a strop ocieplony był gliną, która pomieszana była z plewami 
ze zboża. Kancelaria była przeznaczona dla kierownika szkoły 
i nauczycieli. (…)

Kiedy nastały czasy komunistyczne, znikła religia ze szkół. 
Koło plebanii powstała salka, gdzie ksiądz uczył religii. Moi 
rodzice pamiętają czasy, gdzie na lekcje religii musieli chodzić 
wcześnie rano przed lekcjami do salki katechetycznej koło ple-
banii. Ze ścian usunięto krzyże, a na ich miejsca powieszono ob-
razy z portretem Stalina. Dzieci musiały uczyć się  o  Stalinie 
i Bierucie.

Po wojnie woźną w szkole była pani Eugenia, którą nazywano 
stróżką. Później to stanowisko objęła Stefania Toczek, która dbała 
o porządek w szkole. Stanowisko kierownika objął Józef Groma-
la, później dyrektorem została jego żona, która miała lepsze wy-
kształcenie od męża. Z opowiadań wywnioskowałem, że Państwo 
Gromala byli wspaniałymi edukatorami całym sercem oddanymi 
nauce, byli surowi i wymagający, ale  bardzo dobrze umieli prze-
kazać swoją wiedzę. Widząc ogromna biedę w szkole i  utrudnio-
ne warunki nauczania, pani Ksawera Gromala wyszła z inicjatywą 
wybudowania nowej, większej szkoły. Starała się o pieniądze, po-
zwolenia, jeździła po Polsce, aby szkoła w  Łomnicy Zdroju miała 
godne warunki. Dzięki pomocy naczelnika gminy pana Cyconia 
udało się dostać spory kawałek ziemi i pozyskać pieniądze na re-
alizację planu i budowę nowej szkoły. W okresie budowy szkoły 
uczniów było już tak wielu we wsi, że stara szkoła nie mieściła ich 
wszystkich. Dzięki ogromnemu wysiłkowi i uporowi Pani Ksawe-
ry Gromalowej udało się otworzyć nową dużą i jak na tamte czasy 
nowoczesna szkołę, która funkcjonuje od 1990 roku.  A budynek 
starej szkoły został sprzedany w ręce prywatne, jednak po dzień 
dzisiejszy stoi i wygląda z zewnątrz tak jak w okresie, kiedy cho-
dzili do niego uczniowie. 

Marcin Bołoz  kl. VI a
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Fot. B. Paluchowa

FRASZKI
Adam  Decowski 

Skromne marzenia
Niektórych marzenia kończą się na tym,
by nic nie robić, a być bogatym.
 

Materialistka
Uruchamia swoje żądze,
ale tylko za pieniądze.

O prokreacji
Dzisiaj w prokreację
wkracza nowa era:
Dziecko z in vitro
ojciec z komputera.
 

Na Lachów
Nie odejdą Lachy
od pełnej fl achy.
 

Na Laszki
Czasem nawet Laszki
pociągają z fl aszki.
 

O bliźnim
Nawet karpiom ości
bliźni pozazdrości.
 

Pewnik
Żeby na drugi świat trafi ć
nie trzeba znać geografi i.

Koza w szkole…
Pojawiła się 18 grudnia 2019 r. w Głębokiem, podczas szkolnej wigilii 

połączonej ze wspólnym śpiewaniem kolęd.
Była to premiera występu kolędniczego tzw. „Kozy kolędniczej” przygo-

towanego przez p. Beatę Miechurską w ramach działalności koła literackiego 
klas VI. Pomysł zrealizowany był we współpracy z rodzicami i nauczycielką 
muzyki p. Joanną Gumulak. Do projektu zaangażowali się absolwenci: Wioletta 
Barnowska ze szkoły w Głębokiem, jako instruktorka tańca regionalnego oraz 
Michał Ogórek ze szkoły w Łomnicy-Zdroju – taniec i wsparcie w prezentowa-
niu kolęd i pastorałek.  

Ponadto jako sekundzistka wystąpiła Aniela Kulig z Rytra – członkini 
Doliny Popradu, a na basach przygrywała Izabela Miejska z RZ Dolina Popradu, 
pracownik sekretariatu szkoły w Głębokiem.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Urzędu M i G 
Piwniczna-Zdrój, Stowarzyszenia Młodów-Głębokie, RZ Dolina Popradu, OSP 
Głębokie, redaktor naczelna gazety „Znad Popradu”, MGOK w Piwnicznej, 
sołtys Młodowa oraz Rada Rodziców.

Doskonałym zakończeniem uroczystości było wspólne spożywanie przy 
wigilijnym stole regionalnych potraw.

Kolejny występ KÓŁKA LITERACKIEGO z programem kolędy miał miej-
sce 20 stycznia 2020 r. na gali Małopolskiego Konkursu Literacko-Historycznego 
w Krakowie. Ostatnia prezentacja przedstawienia odbyła się z okazji Dnia Babci 
i Dziadka.

Zajęcia koła literackiego oraz koła artystycznego finansowane są z tzw. 
godzin do dyspozycji dyrektora.

B.M.
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Przelotnym ptakiem wspomnień przy-
siada czasem przy mnie postać księdza 
prałata Ludwika Siwadły. Uczył mnie sto-
sunkowo krótko, ale chwile te zapadły się 
w szkolną łąkę przeżyć uroczystą, solenną 
pieczęcią. Wysoki, przystojny, prawie za-
wsze w sutannie i w birecie lub w berecie 
na głowie, nosił się dla nas dzieciaków 
pozornie oschle i wyniośle, ale my tępawa 
pasieka nie dawaliśmy też za wiele powo-
dów do miodu Nauczycielowi. Podręczniki 
do religii były mało ciekawie opracowane 
a religia, tendencyjnie, na ostatniej lekcji 
kiedy to zmęczenie i sprawy ziemskie wy-
dawały się ważniejsze od duchowych. Ja 
zjednałam sobie Jego uśmiech łaskawości, 
gdy jedyna w klasie wiedziałam, że słynne 
„Pochodnie Nerona” to obraz Siemiradz-
kiego, a pozostało mi to zapewne po naszej 
szkolnej wycieczce do Krakowa. Potem 
dopiero dowiedziałam się, że ks. Siwadło 
prócz teologii na UJ studiował również 
historię sztuki i był wyczulony na piękno 
słowa i pędzla. Z wyglądu i upodobań ary-
stokrata, o pięknych wymownych rękach, 
choć powściągliwych gestach, nosił się do 
przesady skromnie, w pocerowanych, wy-
służonych swetrach. Był mistrzem kazań 
okazjonalnych, czy to pogrzebowych, czy 
ślubnych; zwięzłych, logicznych, bez pato-
su, często z mądrym cytatem z poezji, jak 
ten z Asnyka o ptaszku co siedzi na drzewie 
i ludziom się dziwuje, że najmędrszy z nich 
nie wie, gdzie się szczęście znajduje... .

Nawroty wspomnień…  marzenia się spełniają
Moja właściwa sympatia do księdza 

Siwadły narosła dopiero po latach, kiedy 
wyjechałam do Anglii, w pajęczynie – On 
się tego taktownie domyślał – różnych po-
wikłań życiowych (w tym politycznych). 
Nosiłam na sobie piętno braku ślubu ko-
ścielnego, ale On wytrawny spowiednik 
i ludzka słuchalnica, nie pytał, nie inda-
gował, nie oceniał, nie korygował zatu-
szowań. Zapraszał w odwiedziny, pytał 
o świat, o Anglię. Wiem, że znal angiel-
ski i jeszcze lata wcześniej podarował mi 
miniaturowy modlitewnik w tym języku, 
wierny towarzysz moich podróży. Od-
nosiłam wrażenie, że momentami wyry-
wał  się w marzeniach do innego świata, 
gdy tymczasem, powołanie, „służba nie 
drużba”, przykuwała Go do wymogów 
szarego piwniczańskiego dnia, z ludzką 
bidą i gospodarczo-ideologiczna opre-
sją za czasów komuny, którym to klesz-
czom dzielnie i taktycznie stawiał czoła, 
o czym pisze prof. Józef Długosz w Mo-
nografii. Za jedną rzecz, a mianowicie za 
podróż do Ameryki Południowej – Brazy-
lia, Meksyk, jestem księdzu Siwadle nie-
zmiernie wdzięczna. Na nieoczekiwane 
zakończenie pracy w PAN AM dostałam 
bilet dookoła świata, do natychmiastowe-
go wykorzystania i szczerze mówiąc oble-
ciał mnie strach…podróż z 9-letnim syn-
kiem. Zwierzyłam się z tej obawy księdzu 
Proboszczowi, a ten prawie bez namysłu 
wyrzekł „lecieć, lecieć”, z radością jakby 
za mnie i za siebie, tym bardziej, że Jemu 
osobiście, miłośnikowi sztuki i klasycy-
zmu, życie podróży poskąpiło. 

Pierwszy raz znalazłam się w zaka-
markach plebanii jako mała dziewczynka 
recytując wiersz na prymicje ks. Zdzisła-
wa Lisowskiego. Ostatni raz chyba jakoś 
po podróży do Brazylii, dzieląc się z sę-
dziwym Duszpasterzem wdzięcznymi 
wrażeniami. Był zadowolony, że mi dodał 
skrzydeł, wypytywał o echa polskiego 
Papieża w świecie, temat zawsze sercu 
najbliższy. Wiele osób na ziemi sądeckiej 
i w Piwnicznej, choć to syn ziemi bocheń-
skiej, zawdzięcza Mu promień opieki du-
chowej i materialnej. Takoż narodziła się 
nasza dorosła już przyjaźń, kiedy po la-
tach, gdy mnie już stać na to było, dorzu-
całam grosik do Jego kasy zapomogowej, 
z którego to źródła tuż po wojnie, ratował 
i moją dalszą rodzinę.  Dobro wyzwalało 

dobro, pozwalało przełamać konwenanse 
i odwiedzać starego mądrego Nauczy-
ciela w sutannie i czerpać ze studni Jego 
spostrzeżeń. Spogląda dziś na to wielki 
krzyż od Bucznika i mądre, inteligentne 
oczy jego Inicjatora z pamiątkowej tabli-
cy w naszym kościele. Żałuję, że za mało 
było tych spotkań, że zabrakło czasu, by 
Go odwiedzić w Jego ostatniej samot-
ni, w Jego samozesłaniu?,  porozmawiać 
o sztuce i „quo vadis” w życiu i o tym, 
jak się wznieść ponad kłody często „brat 
bratu” rzucane. Z ziąbu kościelnych mu-
rów przywołuję Jego ciepły, skupiony, 
powściągliwy głos; mówi klasycznie, 
wymawia poprawnie bez przesadnego 
-ę, -ą. Słyszę Jego aktorsko-sceniczne „ł” 
– dźwięk dziś coraz rzadszy i zaniedba-
ny, niesłusznie przypisywany tylko tym 
zza Buga. Rąbka tajemnicy i odpowiedzi 
na pytanie, komu ksiądz Ludwik Siwadło 
zawdzięczał klasyczne podwaliny, uchyla 
Jan Bielatowicz – wybitny krytyk literacki 
na emigracji, który w swej „Książeczce” 
świetnie, z poczuciem humoru odtworzył, 
odmalował klimat, tamtej, wspólnej z ks. 
Ludwikiem Siwadłą szkoły. A szkoła to 
była! … 

Staroklasyczne gimnazjum im. K. 
Brodzińskiego, wychowanka tarnowskiej, 
hetmańskiej wszechnicy, przedstawicie-
la literatury sentymentalizmu. Lista wy-
chowanków tej szkoły imponująca: Józef 
Bem, Józef Szujski, ks. Józef Stolarczyk, 
gen. Marian Kukiel, Stefan Jaracz, Mie-
czysław Jastrun, Jan Bielatowicz i prawie, 
że mu rówieśny nasz trzydekadowy pro-
boszcz Piwnicznej *. Łaciną władali lepiej 
niż żargonem tarnowskim, chłopcy za pan 
brat ze starszą siostrą w kulturze – greką, 
a stamtąd  już krok do judaizmu, czasów 
Chrystusowych i zrozumienia naczyń po-
łączonych w przenikaniu kultur świata... 
Niechaj powraca do mnie lśniący orzeł 
w sutannie tęsknoty i upomni się o modli-
twę w przelaniu na papier. Napisawszy te 
słowa coś mnie tknęło – prawie nigdy tego 
nie robię – by popatrzeć w kalendarz, czy 
to nie dzień Jego imienin. Był to dzień Lu-
dwiki. Pogłaskana symbolem zrozumia-
łam, że to Jego patronka „dopilnowała” 
by powstał ten spłachetek wspomnienia.
*również obecny proboszcz ks. Krzysztof Czech                                                                            

Krystyna Kulej 
15 marca 2003dziadek i babcia – rzeźba Wł. dudki
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Krystyna Kulej

Lata mijają nieubłaganie, wspomnienia podpinają się jak 
winogrona pod serce wokół okrągłych rocznic i modlitw przy 
kapliczkach. Czasem podpala je iskra westchnienia kogoś mi 
nieznanego a bliskiego epoką  dawnego Proboszcza. 1) ,,Pani 
kochana, On tem pogorzelcom, a było tego luda kilkanaścio-
ro, som w plecoku prowiant na Kokuske na drugi dzień po 
pożarze przyniósł, i chołpke jom pumóg  łodbuduwać. To był 
prowdziwy kapłan z powołaniem”. 2) A jak my śli do wojska, 
a było nos cosi łośmiu chłopa, to nos poborowych zaprosiuł 
na specyjalną msze wiecorną, a potem, uwierzy pani, na ple-
banie. Patrzema, na stole kołoc, herbata i łojcowska przy stole 
rozmowa. A było to przecie za głębokie kumuny, to nos prze-
szczegoł przed tem co nos ceko, zeby wiary łojców i ducha nie 
postradać”. Serdecznych westchnień, jak Nadpopradzie długie 
i wysokie, można by mnożyć naręcza. Rozumiał ludzkich serc 
zawiłości, ludzkich losów meandry i religijnej chandry niko-
mu nie przydawał,  szczególnie matkom i tym bezbronnym, 
maluczkim w ich łonie poczętym choćby i przed  ślubem.

Miałam jednak żal do ks. Siwadły za to, że dał się uwieść 
nowatorstwu i w ślad za kościołem w Krynicy zastąpił sta-
ry ołtarz główny nowoczesną mozaiką warszawskiej artystki 
Marii Hiszpańskiej-Neuman.

Na szczęście szansa na powrót wyśnionego ołtarza sprzed 
lat, harmonizującego z resztą wystroju góralskiego kościoła, 
rośnie z dnia na dzień. Ponoć jeszcze na starej ambonie głos  
tradycją zapłonie. Mamy wszak artystów, dał Pan Bóg talenta, 
wróci i kazalnica przez pomyłkę zdjęta.

12.12.2012

Czekasz Matko na oltarz
Czekasz Matko na ołtarz, dawny piwniczański 
Próbowali Ci znaleźć zastępcze przytułki 
A Tobie się kłania główny Anioł Pański 
I znosi Cię na skrzydłach z witrażowej półki 
 
Zakwitniesz jak lilija w nowych wyrzeźbieniach 
Matko serc naszych w siedmiokrotnych odpustach 
Przyjmiesz na Twych stopniach szepty uwielbienia 
I paciorki próśb naszych ,,wstaw się ...” bo bez Ciebie pustka 
 
Syn Twój Cię obejmie mozaiką swych ramion 
Owce przy źródle słów Jego będą wielbić Pasterza 
Z Twojej prawej i lewej uśmiechnie się aniol 
I dzwonem radosnym rozkołysze się wieża

Październik 2012

Drewniane domki z myślą 
o wiośnie
W lasach trwa wieszanie nowych i czyszczenie starych budek dla ptaków. 
Przez okres zimy z  nowymi skrzynkami powinny oswoić się sikorki, 
dzięcioły czy przylatujące wczesną wiosną szpaki, które są najczęstszymi 
ich lokatorami. 

Wspieranie ptaków ma duże znaczenie zwłaszcza na obsza-
rach, gdzie zachwiana jest równowaga przyrodnicza. Sztucz-
ne dziuple dla ptaków powinny być wykonywane z surowego 
drewna iglastego, bez żadnych dodatków typu blacha, plastik 
czy płyta pilśniowa, ptaki bowiem niechętnie wyprowadzają 
lęgi w otoczeniu syntetycznych materiałów. Ochronie dziupla-
ków służy też pozostawianie 
starych drzew z dziuplami, 
stąd mniejsze ilości budek 
wywieszanych obecnie głębo-
ko w lasach. 

- Ciekawostką jest, że 
wiesza się też budki o średni-
cy otworu wlotowego 3,5 cm 
przeznaczone dla wróbli, 
których populacja sięga za-
ledwie pięciu procent tej, 
jaka była jeszcze 20 lat temu. 
– Najczęściej zamieszkuje 
te budki mazurek, czyli nasz 
wróbel górski. Trzeba pamię-
tać, że każdy gatunek prefe-
ruje inną średnicę wlotu, na 
przykład sikorki do 3 cm, 
szpak około 5 cm, a tylko ko-
waliki potrafią sobie zamu-
rować błotem większy otwór, 
dopasowując go do swoich 
wymiarów. Z kolei krętogłów 
jest zdolny do wyrzucenia 
szpaka z budki i zasiedlenia 
jego gniazda.

Duże znaczenie ma wy-
wieszanie budek dla więk-
szych ptaków, np. dla sów 
oraz dla żyjących w leśnej 
głuszy nietoperzy, takich jak 
borowiec wielki, nocek duży 
czy kilka gatunków mrocz-
ków. Często zdarza się, że 
ptasie domki są zasiedla-
ne przez popielice, myszy 
leśne, dzikie roje pszczół, osy 
i szerszenie.

Za kilka miesięcy bę-
dzie można już obserwować 
nowych lokatorów leśnych 
osiedli.    
                             
Tekst i zdjęcie: Edward Marszałek
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Co kochają a czego nie lubią, jak wy-
obraźnia może kreować życie – o tym 
i wielu innych ważnych sprawach rozma-
wiała piwniczańska młodzież z pisarzem 
Andrzejem Pacułą podczas warsztatów 
literackich, które odbyły się 11 grudnia 
2019 r. w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy Piwnicznej-Zdroju w ramach Dys-
kusyjnego Klubu Książki.

- Podczas warsztatów chciałem poka-
zać młodzieży, że słowo jest kluczem do ich 
wyobraźni, a wyobraźnia to źródło rozwoju 
i wszelkiej kreatywności w ich życiu – po-
wiedział Andrzej Pacuła, pisarz, poeta, saty-
ryk, dramaturg i scenarzysta w jednej osobie.

Słowa, które mają moc
(warsztaty literackie z pisarzem 
Andrzejem Pacułą)

* * *

„W małym kinie, nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. Nie ma już seansów w małym 
kinie, w małym, niemym kinie „Petit Trianon”…  śpiewał Mieczysław Fogg

Tego samego dnia po południu Andrzej Pacuła spotkał się w bibliotece z grupą piw-
niczan, zainteresowanych jego twórczością literacką. W trakcie swobodnej rozmowy 
przedstawił swoje ostatnie dzieło – książkę biograficzną „W starym kinie Stanisława  
Janickiego”, z cyklu AUTOBIOGRAFIE OPOWIEDZIANE. Jest to arcyciekawy wywiad-
-rzeka z człowiekiem wielości dziedzin, jakimi się ten krytyk filmowy, historyk polskiego 
i światowego kina, scenarzysta i  autor popularnego programu telewizyjnego „W Starym 
Kinie” zajmował w ciągu długiej, prawie 65-letniej działalności twórczej. Książka liczy 
532 strony, lecz jej objętość nie stanowi problemu dla koneserów dobrej literatury. W tekst 
wplecionych jest mnóstwo fotografii: Janicki w różnych odsłonach życia prywatnego i za-
wodowego, przeważnie w charakterystycznych ciemnych okularach.

Spotkanie z Andrzejem Pacułą było dialogiem, prowadzonym błyskotliwie przez pisa-
rza z Krakowa i cenną wskazówką, jak w sposób naturalny i otwarty nawiązywać bezpo-
średni międzyludzki kontakt, i zachęcać do przyjaźni z książką.

BP

Andrzej Pacuła (1954), poeta, satyryk, dramaturg i scenarzysta, eseista, autor filmów 
i książek biograficznych i książek dla dzieci. W latach 1981-1988 artysta „Piwnicy pod Ba-
ranami”. Od roku 2012 współredaguje (z Janem Poprawą) rocznik kulturalny „Piosenka”, 
poświęcony kulturze piosenki i piosence w…kulturze.

Pisarz był niezwykle pozytywnie za-
skoczony zaangażowaniem, otwartością 
i szczerością młodzieży biorącej udział 
w warsztatach. Spotkanie było również 
niezwykle fascynującym wydarzeniem 

dla uczestników, czego dowodem jest 
fakt, że już następnego dnia rano przyszli 
do biblioteki zapytać o kolejne warsztaty 
z pisarzem.

MK
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Dzień dobry Uczennice i Uczniowie
Przypuszczam, że w roku 2020 p. n. e. również 

działo się coś ciekawego, np. na Krecie, a co wyda-
rzy się w roku 2020 n. e. – zobaczymy.

Szczęśliwego Nowego Roku!

Zagadnienia:
1. Porównaj: Eka, dvi, tri, czatur, pańca…,  

(sanskryt) z : 1, 2, 3, 4, 5,… – po polsku.
2. Grasica i tymozyny – intensywność działania, 

w zależności od wieku.
Do zobaczenia

Leszek Mikołajczyk

Konkurs Kolęd i Pastorałek
Piwniczna-Zdrój, 16.01.2020 r.
 

Piwniczanka z nagrodą
Piwniczanka otrzymała  prestiżowy 

tytuł Superbrands 2020! Jest to wyróż-
nienie, które co roku przyznawane jest 
na podstawie badania konsumenckiego 
oraz głosowania Rady Marek. Nie po-
zostało nam nic innego, jak podzięko-
wać za okazane nam, po raz kolejny, 
zaufanie 

Gratulujemy! red

Organizatorem Konkursu był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Piwnicznej-Zdroju

A występy dzieci oceniała, biorąc pod uwagę – walory głosowe, 
muzykalność, poczucie rytmu, dobór repertuaru, ogólny wyraz arty-
styczny – komisja w składzie:
Wanda Łomnicka-Dulak, Izabela Miejska, Sławomir Biel

Wyniki:
W kategorii przedszkola i zerówki:
I m. –  Aleksandra Bogaczyk
I m. –  Paweł Rzeźnik
II m. –  Faustyna Kowalska
W kategorii klasy I - III:
I m. –  Liliana Gumulak
II m. –  Weronika Lisowska
III m. –  Alicja Szczęśniak
Wyróżnienia: Magdalena Cięciwa, Klara 
Hołowacz, Martyna Stanczak i Agnieszka 
Lisowska
W kategorii klasy IV – VI:
I m. –  Martyna Koszkul
I m. –  Nikola Baran
II m. –  Weronika Polakiewicz
III m. –  Kinga Pancerz
Wyróżnienia: Zuzanna Słowik, Gabriela 
Dominik, Lilianna Sarzała i Anna Sokołowska
W kategorii klasy VII – VIII:
I m. –  Julia Kulig
II m. –  Marta Fiedor
Wyróżnienia: Alicja Stec i Klaudia Bołoz

Fot. arch. MGOK

Kolędnicy starsi

Kolędnicy młodsi
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Fot. Tomasz Łakoma

Świąteczne tradycje z góralskim przytupem
Melodyjnym śpiewem, akompaniamentem ręcznie wy-

rabianych instrumentów oraz pasjonującymi opowieściami 
wypełniła się konferencyjna sala w Rytrze. Dziesiątki osób 
odkrywały mało znane świąteczne zwyczaje Górali spoza 
Podhala.

7 grudnia 2019 r. na zaproszenie Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Piwnicznej-Zdroju, do Rytra z wielu miejsc Małopolski 
zjechali przedstawiciele różnych grup Górali. Celem ich podró-
ży była prezentacja zapomnianych lub nieznanych, poza kilkoma 
gminami, bożonarodzeniowych tradycjii. Górale Biali, zamiesz-
kujący okolice Łącka, pokazali swoje szopki i na oczach widzów 
zrekonstruowali świąteczny zwyczaj odwiedzania domostw przez 
młodzież. Górale Nadpopradzcy szczegółowo opowiedzieli o weł-
nianych rękawicach furmańskich, jakich próżno szukać w innych 
częściach regionu. Obejrzeć można było również rekonstrukcję 
zagórzańskiej szopki z pajtokami, a także przekonać się, jak na 
Spiszu wyglądało chodzenie z Betleyemkiem.

Górale do Rytra przyjechali w pięknych strojach, z wieloma 
instrumentami oraz ręcznie wykonanymi dekoracjami i akceso-
riami. Skutecznie przenieśli widzów do wnętrz wiejskich kościo-
łów czy na wiejskie podwórza, gdzie pośród padającego śniegu 
śpiewano kolędy.

Wartość seminarium podniosły ciekawe eksperckie wystą-
pienia. Zespół badaczy pod kierunkiem dr Łukasza Sochackiego 

(Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego) w przystępny sposób zaprezentował efekt prac zespo-
łu swojego i dr Agnieszki Bednarek-Bohdziewicz (Uniwersytet 
Gdański). Wspólnie podczas ostatniego lata przeprowadzili oni 
dziesiątki rozmów z Góralami zamieszkującymi dolinę Popradu 
w okolicach Piwnicznej-Zdroju i Rytra. Na podstawie skrupulat-
nej analizy materiałów źródłowych powstała fascynująca opo-
wieść o tej grupie Górali. 

Zgromadzeni na konferencji mogli wysłuchać również mini-
wykładu Przemysława Zielińskiego (agencja reklamowa Wielka 
Radość) o sposobach na promocję góralskich skarbów. Szczegól-
nie zainteresowani prelekcją byli uczestniczący w spotkaniu sa-
morządowcy: Wójt gminy Rytro i Burmistrz Piwnicznej-Zdroju, 
małopolscy radni, reprezentanci Lasów Państwowych i przedsta-
wiciele Związku Podhalan.

Część z samorządowców wzięła udział w panelu dyskusyjnym 
„Jak wykorzystać góralskie skarby do rozwoju edukacji regional-
nej, turystyki i przedsiębiorczości?”.

Organizatorem Seminarium był Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Piwnicznej-Zdroju. 

Działanie zrealizowane zostało w ramach projektu pt. 
„Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopol-
ski” (współfinansowanego ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Małopolskiego n a lata 
2014-2020).
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