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Drodzy Czytelnicy!

Wierchomla Wielka, fot. Alicja Paluch

 Jesień powoli schodzi z gór. Zasypuje uciekające dni ciepłymi 
kolorami opadłych z drzew liści. To idealny czas dla posiadaczy 
aparatów fotograficznych, profesjonalistów i amatorów, miłośni-
ków bezkrwawych łowów, do których służy obiektyw. Nie ma ła-
skawszej pory roku na wykonywanie zdjęć krajobrazowych.

 Jesień to czas na robienie zapasów. Zwierzęta, w tym różnej 
maści kociska, nawet te bezdomne, obrosły w tłuszcz, a przydo-
mowe piwnice w zapasy. Zapobiegliwe gospodynie dbają o to, by 
półki zapełniły się przetworami. W tym roku sypnęło grzybami 
i to one, oprócz domowych konfitur, sałatek i kiszonych ogórków, 
są ozdobą naszych spiżarni. Ludzie ładują do samochodów zaku-
pione na placu targowym i w sklepach, zapakowane w pokaźne 
worki ziemniaki, buraki, kapustę i cebulę. Jest to duży wysiłek, 
który odczuł niejeden kręgosłup i kolana. Dzieje się tak nie tyko 
z powodu przeciążeń. Jest jakaś prawidłowość w tym, że wła-
śnie jesienią nasilają się, głównie u ludzi starszych, dolegliwości 
w obrębie kręgosłupa i stawów. Każdy po pięćdziesiątce może 
tego doświadczyć, gdy upycha w bagażniku samochodu cięż-
kie worki. Widziałam, jak pewnego pana podczas tej czynności, 

zgięło tak, że nie mógł się wy-
prostować. Dobrze, że obok ba-
zaru jest przychodnia.

 Rehabilitant rzadko kiedy 
jest pod ręką, dlatego w celu 
wzmocnienia całego układu 
ruchu pomagają proste ćwi-
czenia: tzw. kocie grzbiety, czy 
automasaż kręgosłupa. Pole-
cam, bo jedno z nich wykonuję 
sama. Rozluźnia kręgi i zwalcza ból. Rano, po rozciągnięciu ciała 
i wstaniu z łóżka, możemy posłużyć się zaciśniętą w pięść dłonią, 
którą okrężnymi ruchami masujemy lędźwiową część kręgosłupa. 
To działa lepiej niż środki przeciwbólowe.

 Częstą przyczyną bólu kręgosłupa są jesienne prace porząd-
kowe w ogródkach, np. popularne grabienie opadłych z drzew li-
ści. Liście, wg specjalistów naukowców, pozostawione na zimę 
tam gdzie opadły, nie tylko poprzez zbutwienie i rozkład dadzą 
glebie wiele cennych użyźniających składników, ale będą również 
schronieniem dla wielu żywych mikroorganizmów. Liście powin-
no się usuwać, ale tylko z dróg i podjazdów.

 Z końcem października plac targowy stał się na kilka dni 
archipelagiem kolorowych wysepek chryzantemowych. Można 
było w cenie od 8 do 20 zł zakupić kwiaty związane tradycyjnie 
z Dniem Wszystkich Świętych, upamiętniające naszych zmarłych. 
W dalekiej, także kulturowo, Japonii, chryzantemami obdarowuje 
się rodzinę i przyjaciół w dniu urodzin, imienin i zdobi się nimi 
wnętrza domów, a ludzie w żałobie po utracie bliskich, w odróż-
nieniu od nas, ubierają się na biało. Co kraj, to obyczaj.

… Chryzantemy złociste, w kryształowym wazonie, stoją na 
fortepianie, budząc smutek i żal… – śpiewał Mieczysław Fogg, 
wykonując podświadomie ukłon w stronę obu kultur: europejskiej 
i wschodnioazjatyckiej.

Barbara Paluchowa
red. naczelna

Uzupełnienie
We wrześniowym numerze gazety ZP na s. 5  zdjęcia 1, 

2, 3 w układzie pionowym nadesłał autor artykułu  „Budowa  
tabernakulum”  p. Tomasz Ortyl. Zdjęcia wykonała Teresa Ortyl.

Jerzy Harasymowicz

Jesienna zaduma

Nic nie mam,
Zdmuchnęła mnie 
Ta jesień całkiem.
Nawet nie wiem
Jak tam sprawy z lasem,
Rano wstaję, poemat chwalę
Biorę się za słowa, jak za chleb.
Rzeczywiście, tak jak księżyc
Ludzie znają mnie tylko z jednej
Jesiennej strony

Nic nie mam,
Tylko z daszkiem nieba
Zamyślony kaszkiet.
Nie zważam 
Na mody byle jakie.
Piszę wyłącznie, piszę wyłącznie
Uczuć starym drapakiem.
Rzeczywiście tak jak księżyc
Ludzie znają mnie tylko z jednej
Jesiennej strony.
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Oxford był dla mnie największym marzeniem…
Rozmowa z Magdą

Zaczął się we wrześniu rok szkol-
ny, w październiku rok akademicki. Jak 
zawsze jesienią. I jest to czas nie tyl-
ko emocji uczących się i nieco innych 
emocji społeczności rodzicielskiej, ale 
i refleksji nad oświatą, młodzieżą, moż-
liwościami uczenia się w wybranym czy 
pożądanym kierunku. Jak to wygląda 
dzisiaj, jak było kiedyś. Nie wiem, czy 
ktoś w Piwnicznej, w naszej gminie, 
badał kiedyś te sprawy, czy ktoś śledził 
liczby wskazujące ilość  młodzieży po-
dejmującej studia wyższe i wszystko 
co z tego wynika. Dobrych kilka dekad 
temu z klasy w liczbie 32-36 uczniów 
kończących szkołę podstawową szkoły 
średnie wybierała połowa klasy. Z koń-
czących szkoły średnie szło na studia 
2-3 młodych ludzi, czasem ani tylu. 
Zmieniała się sytuacja społeczno-gospo-
darczo-polityczna, zmieniał się stosunek 
do nauki, do podejmowania studiów. Ilu 
młodych ludzi – piwniczan – studiuje 
aktualnie na wyższych uczelniach, ja-
kie wybierają kierunki studiów, czy ten 
wybór uwzględnia wiązanie przyszłości 
ze swoim miejscem urodzenia? Warto 
by badać od czasu do czasu te sprawy, 
mając na uwadze fakt, co wynika dla 
przyszłości naszego miasteczka, naszej 
gminy z podejmowanych aktualnie de-
cyzji młodych ludzi, wśród których są 
mający już jasno sprecyzowane i wyty-
czone cele. Jak moja rozmówczyni, jed-
na z najlepszych maturzystek w kraju, 
jedna z grona młodych wybierających 
swoją przyszłość, jedna z urodzonych 
i wyrosłych w Piwnicznej dziewcząt.

M.L. Witam Cię, Magdo. Najpierw 
oczywiście gratuluję Ci wielkiego suk-
cesu, jaki w Piwnicznej nie zdarzył się 
jeszcze nikomu. I pewnie Piwniczna jest 
dumna z takiej mieszkanki. A ja choć 
wiem, że jesteś już na wylocie, dosłownie, 
już prawie na walizkach, proszę o krótką 
rozmowę. Zaczynasz pierwszy rok akade-
micki jak wielu młodych piwniczan, ale 
to jednak nie taki zwyczajny rok, i nie 
całkiem zwyczajna studentka pierwszego 
roku. Dlaczego?

Magda: Od połowy października 
zaczynam studia historyczne na Oxfor-
dzie. To wyjątkowa uczelnia w skali 

światowej. Jedynym porównywalnym 
uniwersytetem jest Cambridge. Wyróż-
nia je osobliwy system kolegialny, ale 
też wielka niezależność, którą przyznają 
studentom. Wyraża się ona w nadzwy-
czajnie małej liczbie godzin kontakto-
wych – nauka tu to przede wszystkim 
czytanie, pisanie esejów i ich analiza 
w formie dyskusji na tzw. tutorialu. Sys-
tem tutoringu polega na tym, że każdy 
student ma swojego tutora – naukowca, 
badacza, wykładowcę, który kieruje jego 
tokiem studiów w ramach wybranego 
przedmiotu i który prowadzi cotygodnio-
we spotkania indywidualne lub w 2-3 
– osobowej grupie. W wolnym czasie 
natomiast można udzielać się w studenc-
kich klubach i stowarzyszeniach (jest ich 
do wyboru kilkaset) – czy to pieczenia 
ciast, czy tradycyjnego tańca szkockie-
go, czy np. debat.

M.L. Czyli to inny system studiów jak 
na naszych uczelniach?

Magda: Tak. I to mi bardzo odpowia-
da, mojej naturze, mojemu sposobowi 
uczenia się. 

M.L. Oxford, studia na tym uniwersy-
tecie, to przecież marzenie wielu młodych 
ludzi, ale niewielu udaje się spełnić to 
marzenie. Tobie się udało. Możesz opo-
wiedzieć jak, co potrzeba robić, aby do-
stać się na ten najbardziej prestiżowy uni-
wersytet nie tylko Anglii, ale i Europy?

Magda: O aplikacji trzeba zacząć my-
śleć już przed klasą maturalną, gdyż trzeba 
ją wysłać do 15 października w roku po-
przedzającym rok rozpoczęcia studiów. 
Składa się ją poprzez internetowy system 
UCAS i zawiera ona, oprócz podstawo-
wych informacji, referencje nauczyciela, 
który ma pozbierać od innych pedagogów 
przewidywane wyniki matur ucznia, oraz 
tzw. personalstatement – coś na kształt li-
stu motywacyjnego. Pod koniec paździer-
nika przystępuje się do egzaminu wstępne-
go, który wygląda różnie w zależności od 
przedmiotu. Później należy dosłać pracę 
pisemną, stricte naukową z zakresu wy-
branej dyscypliny. Po procesie selekcji, 
pod koniec listopada, aplikanci dostają za-
proszenia na rozmowy do samego Oxfor-
du. To najważniejszy, najtrudniejszy, a za-
razem najmniej przewidywalny moment 
całej aplikacji. Zazwyczaj przechodzi się 
od dwóch do czterech rozmów. Potem po-
zostaje już tylko czekać na wyniki, które 
ogłaszane są w połowie stycznia.

M.L. Czy było to rzeczywiście Twoje 
marzenie?

Magda: Oxford był dla mnie jednocze-
śnie największym marzeniem, jak i real-
nym celem, który sobie stawiałam.

M.L. No to jeszcze pytanie – jak je re-
alizowałaś? 

Magda: Na realizację tego marze-
nia składało się wiele moich działań na 

Magda z rodzicami Anetą i Bartomiejem
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15 października br. podpisano po-
rozumienie między Miastem i Gmi-
ną Piwniczna-Zdrój reprezentowaną 

DENTOBUS dla dzieci i młodzieży szkolnej
przez burmistrza D. Chorużyka, a Sto-
matologią Piaseczno Sp. z o.o. Stara 
Iwiczna w zakresie udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej dla uczniów w DEN-
TOBUSIE. W nowoczesnym dentobusie, 
który jest mobilnym gabinetem stoma-

tologicznym, lekarz dentysta 
będzie lakował zęby, wykony-
wał, w razie potrzeby, zdjęcie 
RTG, stawiał diagnozę stoma-
tologiczną i kierował pacjen-
ta do właściwego specjalisty 
w celu kontynuowania lecze-
nia. Wszystkie świadczenia 
udzielane dzieciom i młodzie-
ży, objętej ubezpieczeniem 
zdrowotnym w ramach NFZ, 
są nieodpłatne. Finansowanie 
na podstawie umowy zawar-
tej z Narodowym Funduszem 
Zdrowia.

Do udziału w tych świadcze-
niach zgłoszona jest młodzież 
i wszystkie dzieci uczęszczające 
do szkół i przedszkoli na terenie 
naszego miasta gminy.

inf

przestrzeni lat, których nie podejmowa-
łam świadomie z tym celem zachowanym 
gdzieś z tyłu głowy, ale które ostatecznie 
ułożyły się w spójną ścieżkę prowadzącą 
mnie do Oxfordu. Były to między innymi 
udział w różnych konkursach, a szczegól-
nie Olimpiadzie Historycznej, głębokie 
poszerzenie swojej znajomości języka an-
gielskiego, publikacja artykułów w kwar-
talniku „Sądeczanin. Historia” czy wolon-
tariat w Muzeum Okręgowym.

M.L. Wiem co robisz, aby wiele umieć. 
Ale nasze zainteresowania, upodobania, 
pasje skądś się biorą. Ktoś nas czymś za-
interesował, pokazał coś fascynującego, 
podsunął lekturę, przekonał do czegoś, 
albo po prostu urodziliśmy się z taką cie-
kawością świata i szukamy sposobu jej 
zaspokojenia, szukamy wiedzy. Jak to jest 
u Ciebie?

Magda: W moim przypadku pasja wy-
płynęła chyba z jakieś naturalnej, wrodzo-
nej ciekawości świata. Nie było u mnie 
jakiegoś wydarzenia, momentu czy kon-
kretnej osoby, która mnie ukierunkowała.

M.L. Kto najbardziej cieszy się Two-
im sukcesem, kto jest dumny, kto ci 
gratulował?

Magda: Najbardziej radują się chyba 
moi rodzice i brat. Cieszę się, że mogę da-
wać im powód do dumy. Gratulacje spły-
wają też do mnie od wielu innych osób. 
Jest to niezwykle miłe, spotyka mnie wiele 
ludzkiej życzliwości.

M.L. Na temat metod uczenia się wiele 
mogliby powiedzieć uczniowie i niedawni 
maturzyści, oczywiście studenci. Ale Ty, 
dziewczyna sukcesu w tej dziedzinie, spró-
buj doradzić tegorocznym uczniom szkół 
średnich, jak się uczyć – dla dobrej oceny, 
czy dla wiedzy, umiejętności? 

Magda: Dla jednego i drugiego. Nie 
oszukujmy się, trzeba być pragmatycz-
nym – dbać o uczenie się na bieżąco 
i oceny ze sprawdzianów, bo przecież nie 
wszystko będzie nam zawsze przynosić 
przyjemność i nas pasjonować. A temu, 
co nas prawdziwie interesuje, warto po-
święcić swój czas, wyszukiwać dodatko-
we książki, blogi, wykłady na YouTubie 
czy różnorakie podcasty, szukać połączeń 
między dyscyplinami, podchodzić do 
tekstów krytycznie, myśleć… A dobrym 
sposobem na przygotowanie się do matu-
ry jest przede wszystkim pisanie poprzed-
nich arkuszy i zrozumienie jej formatu. 
Można bowiem być świetnym i napisać 

maturę kiepsko, bo to tak słabo skonstru-
owany egzamin.

M.L. Mam nadzieję, że uda się cho-
ciaż od czasu do czasu przekazywać 
czytelnikom naszej gazety, co będzie 
w Oxfordzie. A tymczasem, masz jakieś 
obawy, niepokoje, kiedy myślisz, jak to 
będzie w obcym kraju, mieście, na uczel-
ni, gdzie nie usłyszysz własnego języka, 
własnej mowy?

Magda: Nie mam żadnych obaw – pa-
trzę w przyszłość optymistycznie, z wiel-
ką ekscytacją. Nie mogę doczekać się, 
kiedy stanę się częścią tego wspaniałego, 
międzynarodowego środowiska młodych, 
żądnych wiedzy ludzi.

M.L. Przyznam, że takiej, mniej 
więcej, odpowiedzi się spodziewałam. 
Leć, dziewczyno, w otwarty świat, speł-
niaj swoje marzenia, plany życiowe 
i naukowe. Bo to przecież twoje na-
ukowe pasje Cię uskrzydlają. Życzę 
powodzenia! 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała:
Maria Lebdowiczowa
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Woda – tlenek wodoru, związek che-
miczny – występuje w stanie ciekłym, ga-
zowym (para wodna) i stałym (lód). Jest 
cieczą, która nie tylko towarzyszy nam na 
co dzień. Jest niezbędna do życia, ludzi, ro-
ślin i zwierząt. Bezcenna. Pokrywa ponad 
70% powierzchni Ziemi i stanowi około 

70% masy naszych ciał. Jest jedną z najbardziej rozpowszechnio-
nych substancji we Wszechświecie. Woda – H2O składa się z 2 czą-
steczek wodoru i jednej cząsteczki tlenu.

Ciekawostki:
• Na Ziemi jest około 1,5 miliardów sześciennych kilometrów 

wody – to 1,5 miliarda miliardów litrów, czyli 800 bilionów 
basenów olimpijskich.

• 97% wody na Ziemi jest słona. 2,1% jest zamknięta w polar-
nych pokrywach lodowych, a woda pitna to mniej niż 1%.

• Woda jest drugą najczęstszą cząsteczką we wszechświecie. 
Najczęstszą jest gazowy wodór, H2.

• Antarktyda jest bezustannie pokrywana lodem od ponad 30 
milionów lat. Obecnie na pokrywę składa się 10 000 bilionów 
ton śniegu i lodu.

• W osobie o wadze 70 kg znajdują się 42 litry wody. Dwie trze-
cie tej wody znajduje się wewnątrz komórek.

• Na pięciominutowy prysznic zużywa się średnio 200 litrów 
wody, a 8 litrów wody do każdego spłukiwania.

• Do produkcji ziaren kawy na jedną filiżankę zużywa się ok. 
200 litrów wody.

• Do produkcji 1 kg wołowiny potrzeba 15 000 litrów wody.

Remont muru rozpoczęty
Mur	 między	 ul.	 Marciszewskiego,	 a	 ul.	 Daszyńskiego,	

zniszczony w roku 2017 podczas wymiany nawierzchni 
w	 ciągu	 drogi	 krajowej	 nr	 87	 (ul.	 Daszyńskiego),	 wresz-
cie	 doczekał	 się	 remontu.	 Poprzednie	władze	 nie	 potrafiły	

Remont Remizy OSP 
w Piwnicznej-Zdroju

Zakończono realizację zadania pn. „Remont 
Remizy OSP w Piwnicznej-Zdroju”. Projekt był 
współfinansowany ze środków Województwa Ma-
łopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Re-
mizy 2019”.

W ramach projektu wyremontowano podjazd do 
garaży oraz zakupiono i wykonano montaż dwóch 
bram garażowych. Wartość inwestycji: 78	716,94	zł.

Woda – nasze być albo nie być…

rozwiązać	 tego	 problemu,	 a	 trzeba	 zauważyć,	
że	pozostawienie	w	takim	stanie	muru,	to	stwo-
rzenie	 	 nieustannego	 zagrożenia	 dla	 pieszych.	
Negocjacje	 prowadzone	 przez	 Urząd	 Miasta	

i	Gminy	z	Generalną	Dyrekcją	Dróg	Krajowych	i	Autostrad	
zakończyły	się	sukcesem.

Całość kosztów związanych z remontem muru w całości po-
kryją środki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Od-
dział w Krakowie, za co należą się podziękowania Tomaszowi Pa-
łasińskiemu – Dyrektorowi Oddziału, jego zastępczyni Agnieszce 
Wachowskiej oraz Tadeuszowi Pytce – Kierownikowi Rejonu.

inf

 

Wodospad w Kosarzyskach

• 100 litrów wody potrzeba, aby 
wytworzyć 2 kromki chleba.

• Kilogram bawełny – wystar-
czający do wyprodukowania 
jednej koszuli i pary dżinsów 
– to aż 10 000 litrów wody.

źródło: BuzzFeed

 Niestety, nie mamy szacunku 
dla tego najwspanialszego daru. 
Marnujemy wodę i nie dociera 
do nas prawda, że kiedyś, może 
za 20, 30 lat zacznie jej brakować. 
Zasoby wody na Ziemi kurczą się. 
Produkujemy za dużo, a to co się 
nie sprzeda, idzie do produkcji 
wtórnej lub utylizacji. Produkcja, 
przetwarzanie i utylizacja pochła-
niają ogromne ilości wody. Jedyne 
co możemy zrobić, to oszczędzać 
wodę, dbać by nie uciekała nie-
potrzebnie w kanał. Zacznijmy 
skromnie, od siebie. Podczas od-
wirowywania prania „łapmy” 
wodę do wiaderka. Również wodę 
z prania ręcznego nie wylewajmy 
do zlewu, lecz użyjmy jej do spłu-
kiwania ubikacji. Kiedy bierzemy 
prysznic dbajmy o to, by nie leciała ciurkiem. Dopiero po namydle-
niu i umyciu się odkręćmy kran. /B/



7

Listy do redakcji…
Droga Redakcjo

Rozgrywa się bitwa o to, jak powin-
no działać Muzeum w Piwnicznej (różne 
wpisy na waszym portalu). Uważam, że 
Muzeum jest ważną i cenną dla Piwnicz-
nej placówką, w którego posiadaniu jest 
jedyna w Polsce wspaniała kolekcja nart 
i wiele eksponatów kultury materialnej 
przodków tej miejscowości. Ale chy-
ba Muzeum nie jest własnością Gminy. 

Do redakcji

Liczy	się	tylko	handel?!
Ulica Bolesława Chrobrego jest czę-

sto nieprzejezdna. Blokują ją samocho-
dy towarowe, a chodnik jest zastawio-
ny towarem, kwiatami lub skrzynkami, 
a przy drugim stoją jeden za drugim sa-
mochody. Mamy tego dość. Nasze dzie-
ci z osiedla Uwrocie, idąc lub wracając 
ze szkoły nie mogą bezpiecznie przejść 
tą ulicą. 

Dlaczego Policja, do której należy 
obowiązek kontroli przestrzegania pra-
wa ruchu drogowego i porządku, nic nie 
robi? Chodzi przecież o bezpieczeństwo 
naszych dzieci.

Zatroskane	matki	z	Osiedla	Uwrocie
(do wiad. Redakcji)

Do Redakcji gazety Znad Popradu!

Okazuje się, że posiew zamieszczony 
w Gazecie Krakowskiej jeszcze z 22 lutego 
2007 r. pod tytułem Podzielona Piwniczna, 
funkcjonuje nadal.

Nieliczna grupa niezadowolonych 
opozycjonistów – niewątpliwie zachęcana 
przez poprzedników – postanowiła konty-
nuować zamieszanie w kierowaniu admini-
stracją terenową.

Trudno ponad wszelką wątpliwość 
przyjąć, że to tylko poprzednicy zabiegają 
o odwołanie obecnie sprawującego urząd 
Burmistrza. Przyczajeni pretendenci do 
objęcia ewentualnie zwolnionego stano-
wiska, wykorzystują również nadarzającą 
się okazję, do skorzystania zamieszania, 
które w odczuciu większości mieszkań-
ców naszego Miasta i Gminy, wywołali 
poprzednicy.

Referendum
Referendum	 gminne	 w	 sprawie	 odwołania	 Burmi-

strza	 Piwnicznej-Zdroju	 przed	 upływem	 kadencji,
zostanie	przeprowadzone	w	dniu	 15	 grudnia,	w	godz.	
od 7.00 do 21.00.

Komisarz	Wyborczy	w	Nowym	Sączu

Gmina powinna wspierać jego działania 
w formie dotacji zatwierdzonych przez 
radnych, (co, o ile mi wiadomo, czyni). 
Nie może wypłacać pensji kierowniczce 
Muzeum, bo nie jest ona pracownikiem 
Gminy. Jej pracodawcą jest Towarzystwo 
Miłośników Piwnicznej, które placówką 
zarządza. Uważam, że Pani B. Talar po-
winna uzgodnić z Zarządem TMP warun-
ki zatrudnienia i płacy, może na takich 
zasadach, na jakich pracował. Pan śp. 

Józef Długosz, którego miałam zaszczyt 
znać osobiście.

 Należy podziękować kierownictwu 
MGOK, dzięki uprzejmości którego 
Muzeum nieodpłatnie korzysta z me-
diów: ogrzewania i energii elektrycznej. 
Dobrze czynią, bo Muzeum to piękna 
sprawa.

Była	księgowa	
(dane osobowe do wiad. Redakcji)

Chociaż już w 2007 r. zakładano, że 
Piwniczna jest podzielona, należy pamię-
tać, że również obecnie omija się znaczące 
fakty, dotyczące rzetelnej oceny dotych-
czasowej działalności burmistrza. Należy 
mieć na uwadze, że żadna kompetentna 
jednostka nie przeprowadziła kontroli do-
tychczasowej działalności burmistrza. 

Nie można się zgodzić z apriorystycz-
ną, powziętą z góry tezą, którą ferują osoby 
niezatrudnione przecież w urzędzie Miasta 
i Gminy, że dotychczasowe działania bur-
mistrza przesądzają o niekorzystnych kon-
sekwencjach dla Miasta i Gminy.

Wypada również rozważyć, czy ini-
cjatorzy referendum to zespół profesjona-
listów, którzy posiadają tyle wiedzy i do-
świadczenia, aby mogli oceniać dotychcza-
sowe działania burmistrza?

A może chodzi tylko, najdelikatniej 
rzecz traktując, o nieobiektywne oceny, 

będące wynikiem wymagań, skierowanych 
przez burmistrza pod adresem inicjatorów 
referendum?

Nasuwa się pytanie, czy wszyscy wnio-
skujący i popierający referendum, wy-
konywali właściwie zobowiązania – pro-
wadzone oczywiście odpłatnie – na rzecz 
Miasta i Gminy?

Wnoszone przez niezadowolonych 
uwagi, nie są wystarczającą argumentacją, 
żeby uznać, iż zachodzi bezwzględna po-
trzeba wymiany Burmistrza.

Mając na uwadze wykazane wątpliwo-
ści oraz brak zdecydowanej oceny przez 
kompetentne jednostki, dotychczasowej 
działalności administracji terenowej, kie-
rowanej przez obecnego burmistrza, skła-
nia do wnikliwego rozważenia czy referen-
dum jest potrzebne.

(Imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

Zachęcamy firmy z terenu Gminy do reklamowania się na łamach gazety 
Znad Popradu. Przed nami okres świąteczny (następny numer gazety 
będzie miał zwiększoną objętość). Reklamy nie są drogie. Droższe są tylko 
te w kolorze. Więc chyba warto.    

Do 10 grudnia br. będzie można przesłać życzenia świąteczne, które 
zamieścimy w gazecie nieodpłatnie.

Red
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Przedstawiamy poniżej dostępne obecnie pro-
gramy i  instrumenty wsparcia finansowego 
skierowane do właścicieli domów jednorodzin-
nych zainteresowanych realizacją inwestycji 
związanych z  wymianą źródła ciepła, monta-
żem odnawialnych źródeł energii czy też termo-
modernizacją budynku. 

1.	 Program	 priorytetowy	 CZYSTE	
POWIETRZE
Dofinansowaniem objęte są m. in. na-

stępujące przedsięwzięcia: wymiana pieca, 
docieplenie budynku, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, instalacja odnawial-
nych źródeł energii. Wnioski przyjmowa-
ne są w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie. Nabór ciągły do 2027 roku. Infor-
macje szczegółowe na stronie internetowej 
www.wfos.krakow.pl, infolinia „Czyste 
powietrze” 502 073 066.

2.	 Program	MÓJ	PRĄD
Krajowy program dotacji do instalacji 

fotowoltaicznych do produkcji prądu na 
własne potrzeby. Program skierowany jest 
wyłącznie do osób fizycznych. Wysokość 
dofinansowania wynosi maksymalnie 

Sens życia
Co	jest	warte	starania?	(…) Może to 

bardzo po księżowsku zabrzmi, ale jednak 
kultywowanie wiary jest warte starania. 
Studiowanie, poszerzanie swojej wiedzy.  
Ja żałuję, że nie studiowałem Pisma Święte-
go czy teologii. Naprawdę mocno tego żału-
ję, bo myślę, że nie musiałbym się zmagać 
sam z różnymi sferami własnej ignorancji. 
Ludzie przecież już przedeptali te ścieżki, 
a ja szukam po dyletancku. Podbudowanie 
wiary wiedzą jest potrzebne. Można mieć 
wiedzę i być daleko od wiary – ona wiary 
nie zastąpi, ale rozumienie jest wielką po-
mocą w życiu. Patrzę więc z zazdrością na 
ludzi mających wielką erudycję. (…)

Ważne jest, by być w przyjaźni z Pa-
nem Bogiem. Warte jest też kultywowanie 
ludzkiej przyjaźni. Tylko do tego potrzebna 
jest mądrość, bo można tworzyć przyjaź-
nie, a potem ich nie pielęgnować. Sprawić 
zawód. Tym się ludzi rani.

ks.	Adam	Boniecki

Ks. Adam Boniecki pod koniec lipca br. 
skończył 85 lat.
Powyższy cytat pochodzi z książki: 
„Boniecki. Rozmowy o życiu”.

Dofinansowanie inwestycji ekologicznych
5 tys. zł, lecz nie wię-
cej niż 50% poniesio-
nych kosztów. Obecnie 
nabór do 20.12.2019 r. 
Następny nabór pla-
nowany na początku 
2020 roku. Wnioski 
i informacjew Na-
rodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie Infor-
macje szczegółowe na 
stronie internetowej 
www.nfosigw.gov.pl, tel.: (22) 45 95 990.

3.	 ULGA	TERMOMODERNIZACYJNA
Ulga pozwala na odliczenie od docho-

dów (przychodów) wydatków związanych 
z realizacją przedsięwzięć termomoderniza-
cyjnych, wymiany źródeł ogrzewania oraz 
instalacji odnawialnych źródeł energii w bu-
dynkach mieszkalnych jednorodzinnych. 
Z ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku 
PIT opłacający podatek: według skali po-
datkowej, według 19% stawki podatku lub 
ryczałtem od przychodów ewidencjonowa-
nych. W ramach ulgi termomodernizacyjnej 
można odliczyć 100% wydatków poniesio-
nych w okresie realizacji przedsięwzięcia 
(do 53 000 zł). Gdyby kwota odliczenia 
nie miała pokrycia w rocznym dochodzie 
podatnika, można dokonywać odliczeń 
przez kolejnych 6 lat, licząc od końca roku 
podatkowego,w którym poniesiono pierw-
szy wydatek. Informacji udzielają konsul-
tanci Krajowej Informacji Skarbowej tel.: 
801 055 055 lub (22) 330 03 30.

4.	 Program	 Priorytetowy	 „JAWOR” 
Poprawa efektywności energetycz-
nej – termomodernizacja budynków 
jednorodzinnych.
W ramach programu dofinansowywa-

ne są zadania takie jak: docieplenie ścian 
zewnętrznych budynków, docieplenie da-
chów, stropodachów, stropów nad ostatnią 
kondygnacją/stropów nad piwnicami, do-
cieplenie podłóg na gruncie, wymiana sto-
larki okiennej, drzwi zewnętrznych i bram 
garażowych. Wnioski przyjmowane są 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Krako-
wie. Nabór ciągły. Informacje szczegółowe 
na stronie www.wfos.krakow.pl.

Na stronie internetowej Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie znajduje 
się także oferta wsparcia finansowego in-
westycji dla przedsiębiorców i organizacji 
pozarządowych. 
	 	 	 UM

Przedszkole już było i nie wróci więcej…
Tak śpiewali uczniowie klas I w szkole Podstawowej 

nr 1 w Piwnicznej-Zdroju podczas uroczystości ślubo-
wania. Ślubowało 38 uczniów, którzy rozpoczęli w tym 
roku naukę. Wychowawczyniami klas pierwszych są pa-
nie Renata Dziedzina i Ewelina Długosz. Opiekunki wraz 
z dziećmi przygotowały autorski program. 

Podczas uroczystości pierwszoklasiści dumnie pre-
zentowali wiedzę i umiejętności, które sprawdzał pro-
wadzący i przewodniczący szkoły Arkadiusz Ściurka. 
Wszyscy odpowiadali bezbłędnie, gdyż byli doskonale 
przygotowani. Każdego pierwszaka na ucznia Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju pasował pan 
dyrektor Zenon Citak. 

Gromada uczniowska z radością przyjęła nowych kolegów, a trzecioklasiści, zgod-
nie z tradycją, wręczyli im upominki i złożyli życzenia. 

ASŁ



9

Osoby niepełnosprawne, 
seniorzy, Aktywne Pene-
lopy, a nawet wędkarze, 
mają nareszcie swoją sie-
dzibę

Przekazanie pomieszczeń po ZEASie 
w ośrodku zdrowia (ul. Rzeszutka), nastą-
piło 18 X. W zielonym gaju ptaszki śpie-
wają pod jaworem – słowa tej pogodnej 
ludowej piosnki i innych, niosły się tego 
słonecznego popołudnia z przyziemia 
piwniczańskiej przychodni. Lokal ofi-
cjalnie przekazała nowym lokatorom dyr. 
ZEAS-u Urszula Sikorska, a burmistrz 
D. Chorużyk uzupełnił pudłem z rogalika-
mi z serem stół pełen ciast, upieczonych 
przez Panie z Klubu Seniorów. Była, co 
oczywiste, prezeska Stowarzyszenia Nasz 
Dom Maria Kulig, dyr. OPS Grzegorz 
Chochla oraz ok. 40 osób. W lokalu po-
święconym wcześniej przez ks. Janusza, 
czas płynął w pogodnej atmosferze, okra-
szonej wspólnymi śpiewami i występem 
Pań ze Stow. Aktywne Penelopy, które 
przedstawiły nową wersję „Lokomoty-
wy” Tuwima o zabiegach przedłużających 
młodość i poprawiających urodę. Padło 
wiele ciepłych życzeń.

Redakcja przyłącza się do życzeń, aby 
to „Przytulisko” dla członków kilku stowa-
rzyszeń, nie wyłączając członków Polskie-
go Związku Wędkarskiego, służyło im jak 
najlepiej. /B/

Wybory Parlamentarne 13 października 2019 r.
Zbiorcze wyniki głosowania w obwodach 1-8 w Piwnicznej-Zdroju
Liczba uprawnionych do głosowania – 8.506
Liczba wydanych kart  – 4.846, frekwencja – 56,97%
Liczba osób biorących udział w głosowaniu w obwodach:
Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju (Rynek) – 1245, 57,53%
Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju (ul.Krynicka) – 987, 58,26%
Nr 3 w Piwnicznej-Zdroju, Kosarzyska – 502, 49,85%
Nr 4 w Głębokiem – 466, 59,97%
Nr 5 w Kokuszce – 280, 55,66%
Nr 6 w Łomnicy-Zdroju – 837, 56,9%
Nr 7 w Wierchomli Wielkiej – 360, 59,5%
Nr 8 w Zubrzyku – 169, 59,3%
 

Sejm RP
Lista nr 1 KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 293
Lista nr 2 KW Prawo i Sprawiedliwość – 3.407
Lista nr 3 KW Sojusz Lewicy Demokratycznej – 274
Lista nr 4 KW Konfederacja Wolność i Niepodległość – 257
Lista nr 5 KW Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI – 561
 

Senat RP
Durlak Wiktor – 3.071
Kogut Stanisław – 1.391

 

Kandydaci z największą liczbą głosów w listach do Sejmu RP
nr	1	PSL
Nowogórska Urszula – 81  
Pasoń Stanisław – 120
nr	2	PiS
Mularczyk Arkadiusz – 1.573
Paluch Anna – 123
Bartuś Barbara – 237 
Leśniak Józef – 109
Duda Jan – 198
Gut-Mostowy Andrzej – 284

Adamczyk Marta – 210
nr	3	SLD
Bocheński Jakub – 156  
Żytkowicz Barbara – 33
Drzewińska Marzena – 34
nr	4	KW	KWiN
Skupień Andrzej – 112
nr	5	KO	PO	.N.IPL	Z
Marczułajtis-Walczyk Anna – 219
Czerwiński Andrzej – 241

Rys. Małgosia Jakacka
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W	Ośrodku	Hodowli	Głuszca	w	Nad-
leśnictwie	 Leżajsk	widać	 symptomy	 je-
sieni	po	zachowaniu	ptaków	 i	 ich	przy-
gotowanie	się	do	zimy.	Tegoroczne	młode	
pokolenie	tych	największych	krajowych	
kuraków	wyglądem	i	masą	ciała	dorów-
nuje	już	dorosłym.	Ich	opierzenie	ma	zi-
mowe	podbicie	puchem,	a	pióra	lotek	są	
już	mocno	wybarwione	i	lśniące.

Ubarwienie ciała samców (kogutów) 
jest ciemne. Ogon (wachlarz) jest czarny 

Pierwszy	 po	 latach	 kurs	 pociągu	
ciągniętego	 przez	 zabytkowy	 parowóz	
„Las”	był	atrakcją	spotkania	zorganizo-
wanego	 przez	 Fundację	 Bieszczadzkiej	
Kolejki	 Leśnej	 w	 Majdanie	 k.	 Cisnej.		
W	 licznym	 gronie	 samorządowców	
i	 działaczy	 społecznych	 z	 Bieszczadów	
zaprezentowano	 rozwojowe	 projekty	

U głuszców widać jesień 
z białymi plamkami. Pierś czarno-zielona 
z metalicznym połyskiem, pióra skrzy-
deł  z wierzchu są brązowe, od spodu zaś 
białe, zaś nad okiem rzucająca się w oczy 
czerwona „brew” w kształcie półksiężyca 
zwana różą. Wszystko to sprawia, że kogut 
wygląda jak prawdziwy król skrzydlatej 
zwierzyny.

Samice są mniej okazale ubarwione; 
pióra na głowie, szyi i grzbiecie mają bru-
natno-żółte, zaś boki ciała i brzuch są w to-
nacji biało-rdzawo-brunatnej. Kury (głu-
szyce) mają ubarwienie maskujące, bardzo 
przydatne w czasie wysiadywania jaj, bo-
wiem zlewa się ono z otoczeniem i kura 
jest prawie niewidoczna dla drapieżnika.

Zdarza się, że dorosłe koguty tokują 
także jesienią, ale przez bardzo krótki czas, 
zaledwie kilka dni. Toki jesienne nazywa-
ne są pozornymi lub próbnymi. Młode ko-
guty, do pierwszego roku życia, nazywane 
krektunami lub krechtunami, nie tokują. 
Wydają jedynie chrapliwe, niewykształ-
cone dźwięki, nazywane krektaniem lub 
krechtaniem. Każdy z samców, młody czy 
dorosły, postawą i śpiewem zaznacza swo-
ją pozycję dopiero w wiosennych tokach, 

które są jednym z najciekawszych spekta-
kli w naturze.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Fot: Anna Bukowska

Parowóz  „Las” wrócił na tory
służące	podniesieniu	jakości	usług	biesz-
czadzkiej	 ciuchci,	 przeżywającej	 swoje	
lata	świetności.	

Przedstawiono propozycję działań, 
które w przyszłości mogą wzbogacić szero-
ko pojętą ofertę turystyczną Bieszczadów, 
ofertę krajoznawczą i parkingową, zwłasz-
cza dla coraz modniejszych kamperów. 

Trzy wagoniki ciągnięte przez dymiącą 
ciuchcię parowóz „Las”, powiozły kilku-
dziesięcioosobową grupę do Żubraczego. 
Wśród pasażerów było wielu ludzi zaanga-
żowanych we wskrzeszenie ciuchci przez 
ponad 20 laty. Widać było, że nie tylko gry-
zący dym i iskry parowozu wyciskały im 
łzy w z oczu.

Fundacja BKL powstała w lipcu 
1996 roku, a rok później na trasę Maj-
dan – Przysłup ruszył pierwszy pociąg 
wiozący turystów. Co roku rośnie liczba 
przewożonych osób, w tym sezonie znów 
szykuje się rekord ponad 150 tysięcy 
pasażerów.

Inf. (skrót) i fot: Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Od	 red.:	 Zachęcamy	 do	 wycieczek	
w	 Bieszczady.	 Te	 jeszcze	 wciąż	 na	
wpółdzikie	 góry,	 mają	 w	 sobie	 coś	
wyjątkowego,	 a	 podróż	 kolejką	 	 jest	
prawdziwą	przygodą.

Te informacje otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionej 
z gazetą Znad Popradu Regionalnej Dyrekcji 
lasów Państwowych w Krośnie. Fragmenty 
zamieszczamy.
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„Niech kwiat pokoju zakwitnie w Twoim sercu”

Z cyklu: Stare zdjęcia żyją
Chór Włościański w Piwnicznej – lata przedwojenne

Inscenizację pod takim tytułem przed-
stawili 25 października, w Szkole Pod-
stawowej w Łomnicy Zdroju, uczniowie 
klasy III wraz z reżyserem, Siostrą Janą, 
w związku z trwającym Nadzwyczaj-
nym Miesią cem Misyjnym. Afrykańska 

legenda opowiada o sile miłości i do-
broci, która potrafi pokonać zło. Piękne 
przesłanie każe nam dzielić się dobrem 
z innymi i być otwartymi na piękno i mi-
łość, które śle do nas Bóg. Główne role 
odegrały dziewczęta z DSM, a w rolę 

narratora wcielił się Mateusz. Zaprosze-
ni goście, przedszkolaki i uczniowie klas 
I-III nagrodzili występujących wielkimi 
brawami. Dziękujemy i czekamy na na-
stępne artystyczne wydarzenie .
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29	października	2019	roku	kolej-
ny	 rocznik	 pierwszoklasistów	 Szko-
ły	 Podstawowej	 w	 Łomnicy	 Zdroju	
rozpoczął	„oficjalnie”	swą	przygodę	
ze	szkołą.

Ten dzień zapadnie w sercach dosto-
jeństwem pierwszej świadomej obietnicy, 
nie tylko dla dziewczynek i chłopców klas 
pierwszych, ale także ich rodziców i zapro-
szonych gości. Piękny, lekko mroźny pora-
nek rozgrzały uśmiechy dzieci, wkraczają-
cych w szkolny świat. Chociaż za nimi już 

Ślubujemy…
przedszkolne i „zerówkowe” lata, to jednak 
dopiero teraz mogą poczuć się prawdziwy-
mi uczniami. Ponad trzydziestoosobowa 
grupa zaprezentowała się pięknie. Wiele 
wiadomości o Polsce, symbolach narodo-
wych, zasadach kultury i obyczajowości, 
które przedstawiły dzieci, świadczyło o go-
towości podjęcia rzetelnej nauki. Szczera 
chęć poznawania świata i obietnice zło-
żone na szkolny sztandar, dopełniły wa-
runków pasowania na uczniów. Ten honor 
przypadł w udziale Pani dyrektor Bożenie 

Wędrówka przez życie w parze z drogą i bliską osobą, jest ła-
twiejsza i bezpieczniejsza, bo możemy na tej drugiej, wybranej 
przez nas i poślubionej na dobre i złe osobie polegać, mieć w niej 
oparcie. 50 lat to szmat czasu, obfitującego w radości i smutki, 
zwycięstwa i porażki. I to wszystko dzielone we dwoje. Oni to 
wszystko przeszli, cieszyli się razem, smucili i pokonywali roz-
liczne trudności. Dali życie następnym pokoleniom, chronili ro-
dzinę, która jest prawdziwym skarbem – opoką i schronieniem. 
Czy jest coś bardziej piękniejszego i wartościowszego w naszym 
życiu? Ważne, by ten wspólny czas przeżyć jak najlepiej, co obra-
zuje zwrotka wiersza „Jest taka ścieżka”:

Jak zagoniony zwierz pędzi świat.
Co krok zarasta wędrówki ślad.
Gdy odejdziemy, czy o nas ktoś
powie: w porządku był z niego gość!

Z najlepszymi życzeniami długich i spokojnych lat wspólne-
go życia!

Redakcja	ZP

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jako nagrodę dla 
osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Został 
ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odznacze-
niach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych 
ustawą z 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 25).

 Nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oby-
watelom polskim. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi wojewodowie.

W tym roku na terenie objętym działalnością Urzędu Stanu 
Cywilnego w Piwnicznej-Zdroju aż 27 par obchodziło jubileusz 
Złotych Godów. Jednak z uwagi na różne przeciwności losu świę-
towało z nami 22 X br. w restauracji „Majerzanka” 18	par	(7 par 
z Rytra). Medale Prezydenta RP wręczał burmistrz Piwnicznej-
-Zdroju Dariusz Chorużyk, wójt gminy Rytro Jan Kotarba oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej w Piwnicznej Adam Musialski. 
Dodatkiem do medalu były listy gratulacyjne, pąsowe róże i bom-
boniery. Do wspólnego obiadu przygrywała Kapela „Bratovie”: 
Adam Gumulak, Maciej Jeżowski, Taduesz Bołoz.

Złoci	 jubilaci,	 którzy	 zaszczycili	 nas	 swoją	 obecnością	 to	
Państwo:

• Wanda i Jan Broniszewscy
• Elżbieta i Jan Buczek

Jubilaci w złocie i diamentach…
• Anna i Władysław Buczek
• Maria i Władysław Chałak
• Maria i Franciszek Dulak
• Barbara i Ryszard Jurczyńscy
• Władysława i Eugeniusz Kulig
• Stanisława i Władysław Kulig
• Wiktoria i Stanisław Miechurscy
• Józefa i Józef Padula
• Paulina i Kazimierz Pająk
• Maria i Antoni Piwowar
• Danuta i Zygmunt Porębscy
• Władysława i Bronisław Pustułka
• Janina i Wincenty Smyda
• Joanna i Gustaw Szwala
• Maria i Jan Wnęk
• Jadwiga i Bolesław Wójtowicz

Diamentowe Gody (60-lecie pożycia małżeńskiego) obcho-
dzili: Jadwiga i Jan Dąbrowscy, Elżbieta i Bronisław Jarzęba-
kowie, Stefania i Michał Keklakowie, Stefania i Władysław 
Rusiniakowie.

	Kamila	Jarek 
Zastępca	Kierownika	USC	

Miasta	i	Gminy	Piwniczna-Zdrój

Maślance. Chwila to była podniosła i peł-
na nieskrywanych emocji. Zaraz potem 
w dłoniach przejętych uczniów zagościły 
prezenty, przygotowane przez rodziców, 
a także starszych kolegów z klasy trzeciej. 

Gratulujemy Wychowawcom, Pani Be-
acie Polakiewicz i Pani Sabinie Kulig wspa-
niałych pierwszaków, za których cała szkol-
na społeczność będzie trzymać kciuki przez 
kolejne osiem lat… i jeszcze o jeden dzień 
dłużej .

Tekst	i	fot.	Małgorzata	Miczulska



Szkoły Podstawowe: 
w Łomnicy-Zdroju
(fot. M. Miczulska)

i Piwnicznej-Zdroju
(fot. B. Paluchowa





Fot. Teresa Ortyl

Z Ł O T E
G O D y

Fot. B. Paluchowa

Kapela Bratowie



Fot. A. Lebdowicz 
i B. Paluchowa
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„Dalej	 jazda	 Panie	 Gazda”	 to	 nie-
zwykła	 podróż	 Czesława	 Mozila	 i	 Gó-
rali	Nadpopradzkich	 Szlakiem	Kultury	
Wołoskiej	 w	 Beskidzie	 Sądeckim.	 Od-
wiedzają	 oni	 miejsca	 dzisiaj	 już	 zapo-
mniane,	na	których	pasterze	od	wieków	
wypasali owce. 

- Teledysk ma pokazać to, co u nas 
piękne ale zapomniane i niedostępne dla 
odwiedzających nasz region turystów. 
Na szczęście muzyka i tradycja góralska 
żyje w sercach dzieci i młodzieży, która 
zaangażowała się w powstanie tego utwo-
ru – powiedziała Monika Florek, prezes 
Stowarzyszenia Górale Karpat, które jest 
autorem projektu stworzenia teledysku. 
Wsparcie Czesława Mozila, który napisał 
muzykę i wystąpił razem z dziećmi jest nie-
ocenionym wkładem w promocję naszego 
regionu i bardzo mu za to dziękujemy! – 
dodaje Monika Florek.

W nagraniu udział wzięło blisko 70 
dzieci z dziecięcych zespołów regional-
nych: Bystro Kicora (Przysietnica), Dzie-
cięcy Zespół Regionalny Małe Piwnico-
ki (Piwniczna-Zdrój) i Rytrzoki z Rytra. 
Sceny do teledysku były kręcone w Sta-
rym Sączu, Rytrze, Piwnicznej-Zdroju 
i Wierchomli.

Słowa do utworu „Dalej jazda Panie 
Gazda” napisał Michał Zabłocki (m.in. 
autor testu „Cichosza” dla Grzegorza Tur-
naua), muzykę sam Czesław Mozil.

Wspólny utwór muzyczny Czesława 
Mozila i nadpopradzkich górali powstał 
jako pierwszy w ramach projektu „Artyści 
na Szlaku Kultury Wołoskiej”, którego 
pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Górale 
Karpat. 

Realizację projektu wsparły gminy: 
Stary Sącz, Rytro i Piwniczna-Zdrój, 
a także Hotel Wierchomla

Ski & Spa Resort, Hotel Czarna Owca 
w Piwnicznej-Zdroju i poseł Elżbieta 
Zielińska. 

Projekt zrealizowano przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopolskiego 
w ramach konkursu ofert z turystyki pn. 
„Małopolska Gościnna”.

Czesław Mozil i Górale Nadpopradzcy 
na Szlaku Kultury Wołoskiej

Stowarzyszenie Górale Karpat to gru-
pa mieszkańców z Nadpopradzia, która 
od ponad 10 lat działa w regionie. Człon-
kowie wywodzą się z różnych środowisk, 
mają różne doświadczenia życiowe i za-
wodowe, ale łączy ich miłość do regionu 
i troska o jego dziedzictwo kulturowe.

Do najważniejszych projektów na-
leży szereg działań na rzecz powrotu 
pasterstwa (organizacja konferencji 

„Pasterstwo szansą Sądeczczyzny”, po-
wrót czarnych owiec na nadpopradzkie 
hale) oraz szereg działań mających na 
celu zachowanie kultury ludowej i pa-
sterskiej oraz tożsamości kulturowej 
mieszkańców w odniesieniu do współ-
czesności (imprezy folklorystyczne, 
warsztaty folkowo-jazzowe „Rytmy zie-
mi” a także kilka płyt w tym „Cysto gó-
rolsko muzyka”). 

www.goralekarpat.pl
Dodatkowych informacji dla mediów 
udziela Urszula Lis (tel. 501 189 770) 
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Z MYŚLĄ O MŁODYCH
 W dzisiejszych czasach bez konta – ani rusz! Dlatego, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom Bank Spółdzielczy w Piwnicznej-Zdroju 
wprowadził do swojej oferty promocyjny rachunek oszczędnościowo- 
rozliczeniowy dla aktywnych do 30 roku życia.
Bezpłatne prowadzenie konta, dostęp do bankowości internetowej 
bez opłat, darmowe przelewy internetowe i wypłaty bez prowizji ze 
wszystkich bankomatów w kraju – to oferta Banku Spółdzielczego 
w Piwnicznej-Zdroju dla młodych Klientów. 
 Po dokonaniu płatności bezgotówkowych przy użyciu karty na łączną 
sumę jedynie 150 złotych w miesiącu, konto jest całkowicie bezpłatne! 
Rachunek możesz założyć w bardzo prosty sposób i korzystać z niego 
od czasu uzyskania pełnoletniości, aż do 30 roku życia. 

 Zapraszamy do naszych placówek: 
Centrali Banku w Piwnicznej-Zdroju przy ul. Rzeszutka 2, tel. (18) 44 64 018

oraz Filii Banku w Rytrze 146, tel. (18) 44 69 634 

REKLAMA

Urszula	Lis
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Dezyderat
Poezja indiańska (fragment)

… „Przyjmij pogodnie to co lata niosą, bez goryczy 
wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha, aby 
w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie. Lecz nie 
dręcz się tworami wyobraźni, wiele obaw rodzi się ze znużenia 
i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie. 
Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa 
masz prawo być tutaj i czy jest to dla ciebie jasne czy nie, nie 
wątp, że wszechświat jest taki, jaki być powinien. 

Tak więc bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz o jego 
istnieniu, czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są twoje 
pragnienia: w zgiełku ulicznym, w zamęcie życia, zachowaj 
pokój ze swą duszą. Z całym swym zakłamaniem, znojem 
i rozwichrzonymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny. 
Bądź uważny, staraj się być szczęśliwym”. 

Istnieje również wersja jakoby tekst pochodził z 1692 roku. 
Jest to efekt pewnego nieporozumienia. Pastor kongregacji 
w Baltimore, trafiwszy w latach 50-tych na tekst „Dezyderatu” 
nieoznaczonego autorstwa, dołączył go do zbioru tekstów 
kontemplacyjnych przeznaczonych dla swojej parafii. Zbiór ten 
zawierał adnotację „Old St. Paul’s Church, Baltimore A.C. 1692.”, 
która pojawiała się potem w kolejnych odpisach tekstu i została 
zinterpretowana jako miejsce i data powstania „Dezyderatu”.

Wierzenia Indian Ameryki Północnej
Dzisiejsze pokolenie 60 i 70-latków w czasach młodości fascynowało się życiem, 

obyczajami i wierzeniami Indian zamieszkujących rozległe prerie Ameryki Północnej. 
Popularnością cieszyły się filmy o tej tematyce i książki np. Karola Maya – Winnetou, Old 
Shatterhand, Czarny Mustang i inn. W co wierzyli Indianie?

Od		Wakan	Tanki	–	„Wielkiej	Tajemnicy”	przychodzi	wszelka	moc	i	mądrość.	
W	 mitologii	 Indian	 Północnoamerykańskich	 Wakan	 Tanka	 to	 boska	 siła	
przenikająca	świat,	pierwsza	Istota	i	stwórca	wszechświata.	Siuksowie	nazywają	
go	Wielkim	Duchem.	Wg.	mitu	 o	 stworzeniu	 świata	Wakan	Tankę	wspierały	
cztery	 bóstwa:	 Inyan	 (Skała),	 Maka	 (Ziemia),	 Skan	 (Niebo)	 i	 Wi	 (Słońce).	
W	podobny	sposób	określali	swoje	bóstwo	Kici	Manitu	Algonkinowie	(pld.	wsch.	 
tereny	USA	i	Kanada)

Plemiona indiańskie wytworzyły własną niepowtarzalną kulturę, a ich członkowie 
kierowali się w życiu zasadami moralnymi nieobcymi i nam.

Zachowało się sporo myśli oraz przysłów. Są mądre. Oto niektóre z nich:
Czejenne:
• Nie sądź swojego sąsiada, dopóki nie przejdziesz dwóch 

księżyców w jego butach.
• Jeśli człowiek jest mądry jak wąż, może stać się równie 

nieszkodliwy jak gołębica.
Komancze:
• Wszyscy umarli są równi.
• Dzielenie się i dawanie to ścieżki Boga.
Pueblo:
• Ceń młodość, ale ufaj starości.
Siuksowie:
• Ze wszystkimi rzeczami i we wszystkich rzeczach – 

jesteśmy krewnymi.
• Słuchaj, bo inaczej twój język uczyni cię głuchym.
Apacze:
• Każde życie jest cieniem przemykającym po trawie, 

i niknie w zachodzie słońca.
Crazy Bull  Tatanka Witko Oglala 

Siuksowie 1899 r.Indiańska rodzina

Tipi i indianin na koniu

Opr. B.P. 
(na podst. mat. z internetu)
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Bukiet dla nauczyciela
Jesień pięknieje nie tylko ciepłymi barwami kolorowych liści, ale także ciepłem serc 

i uścisków wdzięcznych dzieciaków, które z okazji Dnia Edukacji Narodowej ślą swym 
nauczycielom najpiękniejsze bukiety.

I tego roku w Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju Dzień Nauczyciela upłynął 
w serdecznym nastroju, na spotkaniu pokolenia nauczycieli, wspomnieniem powraca-
jącego w lata nauki, z tymi, którzy na co dzień obcują ze gwarem szkolnych korytarzy 
i radosnym śmiechem dzieci. Uroczysta akademia zgromadziła całą szkolną społeczność 
i rodziców. 

W humorystycznym nastroju, przy dźwiękach instrumentów i tonie piosenek,  pa-
dły miłe słowa wdzięczności dla Pań i Panów, a także wszystkich pracowników szkoły. 
Dyrektor Szkoły Pani Bożena Maślanka, podkreśliła trud pracy i odpowiedzial-

Z wdzięcznością bez granic
W szkole młody człowiek uczy się, jak funkcjonować 

społecznie. Poznaje siebie i świat. Podczas tej drogi towarzyszą 
mu nauczyciele. Każde szkolne doświadczenie czyni ucznia 
bogatszym o przeżycia, wiedzę i umiejętności. Samorząd 
Uczniowski przygotowując program artystyczny z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, pragnął wyrazić wdzięczność za te lata 
wspólnego bycia, wspólnego doświadczania. 

W piątkowy poranek do świetlicy szkolnej przybyli zaproszeni 
goście: p. burmistrz Dariusz Chorużyk, pani dyrektor ZEAS – 
u Urszula Sikorska, przedstawicielki Rady Rodziców p. Ela Bołoz  
i Alicja Maślanka. Na salę przyszli świętujący pedagodzy wraz ze 
swoimi uczniami oraz pracownicy oświaty.

Pierwsze życzenia skierował do nauczycieli Bburmistrz, który 
określił ich pracę jako bardzo ważną i w istotny sposób wpływającą 
na dalsze życie wychowanków w społeczeństwie, w tym 
także w lokalnej społeczności. Panie z Rady Rodziców na 
ręce dyrekcji złożyły podziękowania za trud wychowania 
i nauczania czasami niesfornych młodych ludzi 
i życzyły wytrwałości i licznych sukcesów. W imieniu 
swoim i pracowników dyrektor Zenon Citak serdecznie 
podziękował za pamięć o pedagogach. Pochwalił pracę 
całego zespołu, który robi wiele, by uczniowie mogli 
wszechstronnie się rozwijać, by społeczność lokalna 
mogła się integrować, by kultura i historia małej ojczyzny 
przekazywana była przyszłym pokoleniom. 

W czasie I części programu artystycznego Samorząd 
Uczniowski głosami przewodniczących klas składał 
podziękowania i życzenia dyrekcji, nauczycielom, pani 

sekretarce,  pani woźnej, panu konserwatorowi, paniom 
dbającym o czystość w budynku szkoły. Starsi wykorzystali 
słowa poetów, by wyrazić wdzięczność bez granic, natomiast 
młodsi zachwycili tańcem. 
W drugiej części do radosnego świętowania na scenie 

zaproszeni zostali nauczyciele, którzy wzięli udział w szkolnej 
familiadzie. Naprzeciw siebie stanęły dwie drużyny. Pierwszą 
kierował pan dyrektor, drugą – pani dyrektor. Pedagodzy 
odgadywali odpowiedzi  uczniów, którzy wcześniej wypełniali 
ankiety i przedstawiali swe opinie. Drużyny otrzymywały punkty. 
Publiczność żarliwie kibicowała swoim ulubieńcom. Wygranymi 
okazali się wszyscy nauczycie, a nagroda? 14 października – dzień 
wolny od zajęć dydaktycznych. 

Po wspólnej zabawie wszyscy powrócili do klas, by móc dalej 
świętować Dzień Nauczyciela. Jak? Pedagodzy prowadzili lekcje, 
a uczniowie aktywnie brali w nich udział. 

Samorząd Uczniowski pragnie gorąco podziękować paniom 
Irenie Koszkul, Renacie Dziedzinie i Monice Przybyle za pomoc 
w przygotowaniu uroczystości. Wsparły nas także panie Lidia 
Maziarz i Lidia Łomnicka.    

Anna	Stanczak	–	Łomnic

ność zawodu 
n a u c z y c i e l a , 
a także mądrość świadomej edukacji, która przyniesie owoce 
w młodzieńczym i dorosłym życiu. 

Słonecznikami zakwitła sala, gdy wdzięczność uczennic 
i uczniów rozsypała mocno żółte kwiaty w dłoniach nauczy-
cieli. Trwają do dziś swą barwą i siłą podziękowania w sercach 
ukochanych nauczycieli…

MM
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Oszczędzajmy!	 To	 hasło	 nigdy	 nie	
straci	 na	 aktualności.	 Bo	 oszczędzać	
warto.	Aby	 było	 ono	 łatwiejsze,	 Bank	
Spółdzielczy	w	Piwnicznej	wprowadził	
dla	 swoich	 aktualnych	 i	 przyszłych	
klientów	 nowy	 projekt:	 Rachunek	
Systematycznego	 Oszczędzania.	 Ten	
rachunek	 od	 typowej	 lokaty	 różni	 się	
tym,	że:

•	 Na	lokatę	wpłacamy	środki	jednora-
zowo	na	określony	czas	–	1,	3,	6,	12	
i	 więcej	miesięcy.	 Dalsze	 wpłaty	 nie	
są	możliwe,	a	wypłata	środków	z	lo-
katy	przed	końcem	zadeklarowanego	
okresu,	czyli	przed	terminem	,	powo-
duje	utratę	odsetek.

•	 Wpłaty	dowolnej	kwoty	na	rachunek	
systematycznego	oszczędzania	doko-
nywane	 mogą	 być	 w	 każdej	 chwili	
(np.	co	miesiąc)	,	a	wypłat,	bez	utraty	
odsetek	i	dodatkowych	opłat,	można	
dokonać	co	kwartał. 

Rozmowa red. z  Prezesem Banku Spółdziel-
czego w  Piwnicznej-Zdroju p. Januszem Woj-
ciechowskim 

Październik miesiącem oszczędzania!
wejście w życie unijnej dyrektywy PSD2, 
która wprowadziła między innymi tak 
zwane „silne uwierzytelnienie”. Zmia-
nę tę odczuli przede wszystkim posiada-
cze bankowości elektronicznej oraz kart 
zbliżeniowych. Dotychczasowe Tokeny 
RSA wygasły, ponieważ nie spełniały wy-
mogów nowej dyrektywy, w ich miejsce 
wprowadziliśmy nowość – aplikację na 
telefon, która pełni funkcję Tokenu – To-
ken Asseco MAA. Wykorzystywana jest 
ona do autoryzacji przelewów w banko-
wości internetowej oraz logowania się do 
niej. Ponadto posiada dodatkową funkcje 
– dostajemy informacje o zmianie salda 
rachunku. Drugim sposobem autoryzacji 
jest hasło SMS.

Jeżeli chodzi o karty zbliżeniowe, to 
od 14 września 2019 roku będziemy mu-
sieli częściej podawać kod PIN przy płat-
nościach bezstykowych, niezależnie od 
kwoty dokonywanej transakcji. Zmiany 
wydają się być nieduże, ale musimy wziąć 
pod uwagę to, że objęły one całą Unię Eu-
ropejską, dopiero wtedy możemy sobie 
wyobrazić ich skalę. 

Red.: Czy Bank Spółdzielczy w Piw-
nicznej – Zdroju jest dla każdego?

J. W.: - Oczywiście, że tak. W swojej 
ofercie posiadamy szeroki wachlarz ra-
chunków, lokat oraz kredytów. W ostat-
nim czasie wprowadziliśmy promocyjny 
Rachunek oszczędnościowo – rozlicze-
niowy dla aktywnych do 30 oku życia. 

Każda osoba, która nie ukończyła 30 
roku życia może założyć sobie taki ra-
chunek, którego prowadzenie jest cał-
kowicie bezpłatne, w pakiecie Klient 
otrzymuje dostęp do bankowości interne-
towej i darmowe przelewy. Karta debe-
towa VISA lub Mastercard, zbliżeniowa 
lub tradycyjna, jest również bezpłatna, 
pod warunkiem wykonania transakcji 
z użyciem karty za łączną kwotę 150 
złotych w miesiącu. Uważamy, że jest to 
idealna propozycja dla młodych, którzy 
wyjeżdżają na studia do dużym miast, 
lub dopiero rozpoczynają swoją karierę 
zawodową. 

W związku z licznymi pytaniami Na-
szych Klientów o rachunek oszczędno-
ściowy, również wprowadziliśmy taki 
do naszej oferty. Każdy z niego może 
skorzystać.

Red.: Bank i kredyty, czyli oferta dopa-
sowana do potrzeb…?

J. W.: - Jeżeli chodzi o kredyty, to 
chciałbym wytłumaczyć jedną, podsta-
wową rzecz – czym jest RRSO, o którym 
w ostatnich czasach jest tak głośno. Jest 

Red.: Jakie zmiany miały miejsce 
w ostatnim czasie w Banku?

Janusz Wojciechowski: - Jeżeli mówi-
my o zmianach, to przede wszystkim mu-
simy tutaj wziąć pod uwagę to, co Bank 
oferuje Klientom. W ciągu ostatnich kilku 
lat tych zmian było bardzo dużo, co nie 
zawsze widać na zewnątrz przy bieżą-
cej obsłudze klienta. W tym roku duży 
wpływ zarówno na nas – pracowników, 
ale przede wszystkim na klientów, miało 
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to rzeczywista roczna stopa oprocento-
wania, czyli ten prawdziwy, rzeczywisty 
koszt kredytu, który musi ponieść kredy-
tobiorca. Do niego zalicza się wysokość 
oprocentowania kredytu prowizję oraz 
inne koszty. W naszym banku często ofe-
rujemy kredyty, które posiadają bardzo 
niskie RRSO i są to kredyty sezonowe. 
Obecnie w naszej ofercie posiadamy 
kredyt gotówkowy „Piwnicańską pożyc-
kę”. Jest to bardzo bezpieczny kredyt, 
nasz Bank nie ukrywa żadnych kosztów, 
wszystko jest przejrzyste i jasne, a ewen-
tualne wątpliwości wyjaśniają pracowni-
cy naszego Banku.

W odpowiedzi na potrzeby miesz-
kańców i w trosce o środowisko, Zarząd 
z myślą „miejscowy pieniądz na miej-
scowe cele” wprowadził do oferty „Eko 
kredyt”, udzielany dla klientów, którzy 
chcą skorzystać z programu „Czyste po-
wietrze”. Uważamy, że w obecnych cza-
sach należy przykładać szczególną uwa-
gę do ochrony środowiska, szczególnie 
w miejscowościach uzdrowiskowych 
takich jak Piwniczna–Zdrój, nie tylko po 
to, aby przyciągnąć turystów, ale również 

w trosce o mieszkańców, ich zdrowie i ja-
kość życia. 

Red.: Jest Pan najmłodszym w Mało-
polsce Prezesem Banku..

J. W.: - Rzeczywiście tak jest i może 
dlatego cenię sobie możliwość wprowa-
dzenia różnych nowości, np, technologicz-
nych usprawniających obsługę klienta. Do 
naszej oferty stale wprowadzamy nowe 
usługi, w ostatnim czasie udostępniliśmy 
możliwość dokonywania szybkich przele-
wów PayByNet. Możliwe jest również do-
konywanie płatności przy użyciu telefonu 
komórkowego, smartwatch.

Bardzo dla mnie ważne jest utrzymanie 
na wysokim poziomie zaufania klientów 
do naszego banku. Tak się dzieje, co widać 
po ilości środków depozytowych. Najważ-
niejsze jednak jest bezpieczeństwo powie-
rzonych nam środków, gwarantowanych 
przez Państwowy Fundusz Gwarancyjny. 
Warto nam zaufać.

Należy pamiętać, że kapitał Banku 
Spółdzielczego w Piwnicznej – Zdroju, jak 
i wszystkich innych banków spółdzielczych 
jest w stu procentach polski. Na kapitał 

składają się udziały wpłacane przez człon-
ków Banku, którzy w zdecydowanej części 
są mieszkańcami naszej i okolicznych gmin. 
Można zatem powiedzieć, że jest to NASZ 
BANK w dosłownym tego wyrażenia zna-
czeniu. Misją Banku Spółdzielczego w Piw-
nicznej – Zdroju jest działanie w interesie 
swoich członków, z poszanowaniem inte-
resów wszystkich klientów. Bank wspiera 
wysiłki na rzecz rozwoju regionu, wspiera 
również działalność społeczno – kulturalną. 
Nie jest nam obojętne dzielenie się dobrem. 
Bank chętnie wspiera akcje charytatywne, 
pomaga osobom niepełnosprawnym, star-
szym oraz najmłodszym, mając w pamięci 
słowa Jana Pawła II „Człowiek jest wielki 
nie przez to co posiada, lecz przez to, kim 
jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi”.

Uważamy, że współpraca pomiędzy 
Bankiem i mieszkańcami będącymi oso-
bami fizycznymi oraz przedsiębiorcami 
wspomoże rozwój naszej gminy. 

Dziękuję za rozmowę.

Barbara Paluchowa
 

Coelho
   

Rabbi Yannai zwykł mawiać: - Nie znamy sposobu wyjaśnie-
nia powodzenia niegodziwców czy cierpień prawych. Wszystko 
co możemy, to zadać sobie pytanie, czy sami staramy się być pra-
wi. Rzeczywistość jest bardziej złożona, niż byśmy chcieli i nie 
może być owinięta w kolorowy papier, obwiązana złotą wstążką 
moralnego pouczenia. Rzeczywistość wykracza poza naszą wizję 
dobra i zła oraz tego, co jest słuszne, a co nieprawe. Rzeczywi-
stość powinna być tym, czym jest, a nie czymś zgodnym z naszym 

wyobrażeniem. Gdziekolwiek możemy walczyć o sprawiedli-
wość, będziemy o nią walczyć. I nawet kiedy błądzimy w naszym 
rozumieniu prawdy, pozwólcie robić nam to jak najlepiej.

Z książki „Mądrość żydowskich mistyków”

Paulo Coelho – brazylijski pisarz i poeta. Autor m.in. książek: 
„Alchemik”, „Podręcznik wojownika światła”, „Pielgrzym”, 
„Alef” i innych
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Zaczyna cię drapać w gardle? 
(przepisy domowe)

***
3 cebule i 2 ząbki czosnku posiekać drobno. Zalać ½ szklanki miodu (najlepszy lipowy). Następnego dnia przecedzić i spożywać 

po jednej łyżce stołowej 3-4 razy dziennie.
***

Do ½ szklanki miodu dodać łyżkę kurkumy w proszku. Wymieszać dokładnie, odstawić na 2 dni. Spożywać 1 łyżeczkę dziennie.

***
Do szklanki przegotowanej wystudzonej wody dodać łyżeczkę soli, łyżkę wody utlenionej i kilka kropel jodyny. Wymieszać. 

Płukać gardło 1-2 razy dziennie.

„Życie składa się z powitań i pożegnań ...”
Wiktor Hugo

2 października 2019 roku odeszła od nas Urszula	Burtak – wielo-
letnia dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Piwnicznej-Zdroju, wybitna 
i wspaniała pedagog, polonistka, wychowawczyni wielu pokoleń piwni-
czańskiej młodzieży, profesjonalistka i pasjonatka.

Od 1971 r. kierowała Szkołą  w Piwnicznej. Współpracowała z żołnie-
rzami WOP z placówki położonej na terenie naszego miasta. Za osiągnię-
cia w wychowaniu obronnym i rozwijaniu Harcerskiej Służby Granicz-
nej we współpracy z Karpacką Brygadą WOP, Zbiorcza Szkoła Gminna 
w Piwnicznej pod jej kierownictwem otrzymała w 1974 r. medal Komisji 
Edukacji Narodowej. W latach 2000-2017 Urszula Burtak była przewod-
niczącą zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy 
ZEAS Piwniczna-Zdrój.

Żarliwość, życiowa mądrość oraz wysoka kultura osobista czyniły 
z Niej osobę powszechnie lubianą i szanowaną, która na zawsze pozosta-
nie w sercach uczniów, wychowanków, koleżanek i kolegów z pracy.

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Panią Dyrektor i składamy 
kondolencje rodzinie, przyjaciołom i znajomym.

Dyrekcja	i	nauczyciele
Szkoły	Podstawowej	Nr	1

	w	Piwnicznej-Zdroju

Otwarcie harcówki w Szkole Podst. w Piwnicznej-Zdroju

Od lewej: Urszula Burtak dyr. SP, zuchy: Maciek Gumulak, Radosława 
Głowania, Tadek Ogórek, Wacek Mróz, druhna Krystyna Leśniak

Rząd pod ścianą, od lewej; mężczyźni nn, Stanisława Koszkul drużynowa, 
nauczycielka, Michał Łomnicki; hm Andrzej Głuc komendant hufca 
ZHP Nowy Sącz; hm Ewa Pietrusińska zca kom. Chorągwi ZHP Kraków; 
Stanisława Szkaradek; po lewej Stanisław Bogucki.
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Szlakami kurierów
Piękna pogoda dopisała uczniom i nauczycielom, którzy 17 

października wyruszyli w góry. Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 
1 w Piwnicznej – Zdroju zorganizowała we współpracy z Miejsko 
– Gminnym Ośrodkiem Kultury Rajd Szlakami Kurierów przez 
Zielone Granice. W tym roku te działania wsparły: Rada Rodzi-
ców i Szkolny Klub Górski „Kicarz”. 

Plenerowa impreza miała na celu uczczenie 101. Rocznicy Od-
zyskania Niepodległości przez Polskę, upowszechnienie tematyki 
historycznej wśród młodzieży, poznanie walorów krajobrazowych 
okolic Piwnicznej – Zdroju.

 Młodzi ludzie o poranku wyruszyli ze swymi opiekunami na 
trasy. Podczas wędrówki szlakami, które kiedyś przemierzali kurie-
rzy, zbierali trawy i liście, by z nich skomponować bukiety. Gdy do-
szli do punktu zbiórki, czyli Pomnika Kurierów, w zadumie czekali 
na rozpoczęcie się krótkiego programu artystycznego. Wędrowców 
przywitał burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna pan Dariusz Cho-
rużyk, który podkreślił, jak ważna jest pamięć o tych, którzy nara-
żali swe życie, by wszyscy teraz mogli cieszyć się wolnością. Dy-
rektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury pan Piotr Maślanka 
przedstawił krótki rys historyczny, w którym wytłumaczył, na czym 
polegała działalność kurierska, jakie zagrożenia czyhały na patrio-
tów, którzy przez piwniczańskie lasy przedzierali się do Węgier. 
Następnie dyrektor Zenon Citak podziękował wszystkim za przy-
bycie. Podkreślił istotną rolę szkoły w kształceniu postaw patrio-
tycznych poprzez atrakcyjne dla młodzieży formy zdobywania wie-
dzy o historii. Wspomniał także o dobrej współpracy z rodzicami, 
która umożliwia podejmowanie takich działań. Po wystąpieniach 

Wanda	Łomnicka-Dulak, regionalist-
ka, poetka, ponad 30-letni członek ZR Do-
lina Popradu, ambasadorka folkloru i kul-
tury górali nadpopradzkich, otrzymała III 
Nagrodę im. Romana Reinfussa. Nagroda 
przyznawana jest przez Zarząd Wojewódz-
twa Małopolskiego za wybitne i szczegól-
ne osiągnięcia w dziedzinie zachowania 

delegacja organizatorów oddała hołd poległym poprzez złożenie 
kwiatów przy pomniku i zapaleniu symbolicznego znicza, po czym 
reprezentacje klas składały jesienne wiązanki. Następnie szósto-
klasiści w programie artystycznym przygotowanym przez panią 
Ewę Maślankę wspomnieli mieszkańców naszej małej ojczyzny i 
ich działalność kurierską. Imiona i nazwiska tych, którzy szlakami 
szli niezależnie od śmiertelnych zagrożeń, od pogody, niosły się po 
pobliskich górach. Franciszek Musiał… Michał Łomnicki… Jan 
Podstawski… Szum drzew komponował się z muzyką i słowami 
żołnierskich piosenek wieńczących występ młodzieży. 

Po zakończeniu części oficjalnej strudzeni wędrowcy przeszli 
do miejsca, gdzie czekały mamy z Rady Rodziców. Rozdawały 
pyszne kiełbasy, częstowały gorącą herbatą. Po posiłku i odpo-
czynku wszyscy z weną wyruszyli do domów, by tam opowiedzieć 
o działalności i poświęceniu kurierów…

Anna	Stanczak	-	Łomnicka

Wanda Łomnicka laureatką III stopnia nagrody im. Romana Reinfussa
lokalnej tożsamości kulturowej w Mało-
polsce. Kandydaturę Wandy Łomnickiej-
-Dulak zgłosił Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury Piwnicznej-Zdroju.

 Gala wręczenia nagród odbyła się 
na Zamku w Dębnie w poniedziałek 
7 października 2019. Laureaci odebrali 
nagrody z rąk Anny Pieczarki, członka 

Zarządu Województwa Małopolskiego. 
Galę prowadziła Monika Gubała dyrek-
tor Departamentu Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Promocji UMWM. 
W imieniu MGOK gratulacje laureatom 
złożył dyrektor Piotr Maślanka.

 Nagroda Województwa Małopolskie-
go im. Romana Reinfussa ma charakter 

indywidualny i przyznawana 
jest za całokształt dokonań 
oraz za realizację wartościo-
wych projektów na obszarze 
Małopolski.

TO

Od	 red.: Już drugi rok 
z rzędu  to wysokie wyróżnie-
nie przypada ludziom kultury 
z Piwnicznej. W roku 2018  II 
Nagrodę Woj. Małopolskiego 
im. R. Reinfussa otrzymała  
poetka i art. plastyczka Barba-
ra Paluchowa. Ówczesna re-
dakcja Znad Popradu „zapo-
mniała” o tym poinformować.
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Dzień dobry, Uczennice i Uczniowie!

fRASZKI
Jerzy Paluch

Fraszka	o	spadku
po dziadku

Spytał raz wnuczek swego dziadka:
- Co pozostaje po człowieku?
A dziadek na to odpowiedział:
- Zazwyczaj pół szufl ady leków?

Ryzyko

Branie kogos na języki
ryzykowne, bracie, siostro.
Ktos może byc niejadalny,
przyprawiony ostro!

To	smutne

To bardzo smutne, gdy naród się dzieli
na niosących pomoc i... donosicieli.

O awanturniku

Czy to nad Popradem, 
czy nad ciepłym fi ordem,
gdzie by się nie znalazł,
tam zawsze „drze” mordę.
Awantury są o „nic”,
aż pusty śmiech bierze...

Czy nie lepiej by było
usiąść i drzeć pierze?

***
Śnieg spadł
Świat zbladł.

Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju 
otrzymała dofinansowanie:

1. na	zakup	nowości	wydawniczych w 2019 r. ze środ-
ków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 9	350,00	zł. 
Celem programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek 

publicznych. 

2. na zakup	trzech	zestawów	komputerowych z programu „Kraszewski. Komputery 
dla bibliotek 2019” w kwocie 10	200,00	zł.	
Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinfor-

matycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych 
dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych 
gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” jest szóstą edycją programu, 
poprzednie zrealizowano w latach 2012, 2013, 2015, 2016 oraz 2017. MW

Na piwniczańskim Rynku

Rolnictwo komórkowe, to nie polowanie na mamuty, albo okropna rzeźnia, czyli 
jesteśmy jednak ludźmi w XXI wieku. Ponieważ (cyt.): „już funkcjonuje kilkadziesiąt 
firm, które zajmują się wytwarzanej laboratoryjnej wołowiny”, być może możliwa byłaby 
obecnie hodowla komórkowa miesa mamuciego (poprzez „ożywienie” zamrożonej tkan-
ki znalezionych okazów). Niedobory białek (protein) są groźne.

Zagadnienie
1) Średniowieczne klasztory francuskie (budowle) w Nowym Jorku. Czy w ich murach 

były jakieś skrytki?
Do zobaczenia. Leszek	Mikołajczyk
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Z  żyCIA  PARAfII

Ogłoszenia duszpasterskie 

• Tydzień Misyjny wpleciony w Nadzwy-
czajny Miesiąc Misyjny rozpoczął się 
w niedzielę 20. X. br.. W naszej parafii Sło-
wo Boże wygłosił kapłan ze Stowarzysze-
nia Misji Afrykańskich; zaś zebrane ofiary 
zostały przeznaczone na misyjne potrzeby 
Kościoła.

 • Nabożeństwo różańcowe celebrujemy 
w świątyni codziennie, o godz. 16:30.

 • Kalendarze rolnicze w cenie 25 zł oraz 
papieskie z pięknymi zdjęciami św. Jana Pawła II można nabyć u lektorów, 
przy wyjściu z kościoła.

• Europejskie Spotkanie Młodych prowadzone przez wspólnotę braci z Taize 
odbędzie się w tym roku we Wrocławiu, w dniach: 28 XII 2019 r. – 1 I 2020 
r. Organizujemy wyjazd, aby wziąć udział w tym błogosławionym dziele. Za-
checamy młodych ludzi w wieku: 16 – 30 lat do twórczej aktywności. Zapisu 
można dokonać w kancelarii lub u ks. Mateusza, do dnia 6 XI włącznie.

Msze Święte

Kościół	Parafialny

Dni	Powszednie
6.30, 8.00, 19.00 
[17.00 od 01.10 do wielkanocy]

I	sobota	miesiąca  
18:00 – Plac Św. Jana Pawła II 
[Maj – Październik]

Niedziele	i	Święta
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
[17.00 od 01.10 do Wielkanocy]

Święta	zniesione
7.00, 8.30, 10.00, 16.00, 19.00 
[15.00, 17.00 od 01.10 do wielkanocy]

Kaplica	w	Kokuszce

Niedziele	i	Święta – 9.00
Święta	zniesione – 17.00 
[16.00 od 01.10 do Wielkanocy]

Z cyklu: Stare zdjęcia żyją
Pustelnik, fot. lata powojenne

• Księdzu Adamowi Fijołkowi ze Stowarzyszenia Misji 
Afrykańskich dziękujemy za misyjne świadectwo wiary 
oraz ewangeliczne uwrażliwienie. 

• Dziękujemy raz jeszcze za piękne wieńce żniwne.

• W Uroczystość Wszystkich Świętych, którą przeżywali-
śmy w piątek - 1 listopada, Msze święte były sprawowane 
wg porządku niedzielnego (godz. 7:00; 8:30; 10:00; 11:30 
i 17:00) oraz dodatkowo na cmentarzu. Najświętsza Ofiara 
w kaplicy cmentarnej rozpoczęła się o godz. 14:00, następ-
nie procesja i modlitwa za naszych bliskich zmarłych.

• W dniach: 1 – 8 XI można zyskać odpust zupełny lub cząst-
kowy za zmarłych pod zwykłymi warunkami, tj. „Wierzę 
w Boga”, „Ojcze nasz”, modlitwa w intencjach Ojca świę-
tego, Komunia święta, czystość serca oraz nawiedzenie 
cmentarza.

• Na Różaniec za zmarłych wraz z wypominkami zapra-
szamy przez cały listopad, o godz. 16:30. Skorzystajmy 
z tych wielkich darów Kościoła, pamiętając w modlitwie 
o naszych bliskich zmarłych i ofiarując im to, czego naj-
bardziej potrzebują.

• Klerycy, lektorzy i młodzież zbierali ofiary do puszek, jako 
pomoc dla WSD w Tarnowie: 1 XI – na Cmentarzu komu-
nalnym; 2 XI – na Starym Cmentarzu. Bóg zapłać.

• Nabożeństwo za zmarłych pochowanych na Starym Cmen-
tarzu zostało odprawione w Dzień Zaduszny, 2 XI, po 
Mszy św. o godz. 8:00.
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Pod znakiem MGOK

Moja pasja – gołębie…
 
Tak może o sobie powiedzieć każdy hodowca tych niezwykle 

mądrych i zwinnych ptaków.

 Hodowcy	 gołębi	 pocztowych	 z	 Sekcji	 Piwniczna,	 która	
jest	 częścią	 Polskiego	 Związku	 Hodowców	 Gołębi	 Poczto-
wych	Okręg	Nowy	 Sącz,	Oddział	Krynica,	 zakończyli	 sezon	

Dziękujemy Etno Polska!
Przygody	ciąg	dalszy.
Ci, którzy zaczynali swoją przygodę w „Małych Piwnicokach” 

mając sześć lat obecnie są już prawie pełnoletni, a mimo to nie 
zamierzają rozstawać się z zespołem. To chyba najlepszy dowód, 
na to jak ważną odgrywa on rolę. Wartość zespołu doceniło Na-
rodowe Centrum Kultury, które w ramach programu EtnoPolska 
dofinansowało zakup elementów ubioru nadpopradzkich górali 
dla Piwnicoków. 

Stroje wykonywali m.in. 
Lidia	Pustułka	– spódnice (8 sztuk), bluzki (8sztuk), gorsety 

8 sztuk)
Magdalena	Rychtarczyk – kamizelki (8 sztuk)
Studio	Krawieckie	Koronus – kubrak obszyty karakułami 

(10 sztuk), gunie (5 sztuk) i komplet męskiego stroju słowackie-
go spisza

Wiesław	Kramarz – pasy wąskie (8sztuk), torba (2 sztuki)
Stanisław	Gabryś – kierpce (15 par)
Stanisław	Jarząb – korale (28 sztuk) i czapki (4 sztuki).
Piotr John – kapelusz góralski (12 sztuk)

Na początku października nastąpiło uroczyste przekazanie 
członkom zespołu elementów stroju. Radość była ogromna. Przy 
tej okazji zarówno młodsi jak i starsi mieli okazję dowiedzieć się 
jak powstają oraz jak należy o nie dbać. W pełnej krasie moż-
na było zobaczyć nadpopradzkich górali między innymi podczas 
V Kongresu Kultury Regionów w Nowym Sączu podczas widowi-
ska: W progu. Opowieść z TAMTEJ strony. 

TO

sportowy	 2019	 r.	W	 PZHGP	 jest	 ponad	 45	 000	 hodowców.	
Okręg	Nowy	Sącz	zrzesza	1495	hodowców,	a	w	zawodach	bie-
rze	udział	ponad	90	000	gołębi.	W	Oddziale	Krynica	 jest	74	
hodowców,	a	w	zawodach	bierze	udział	ponad	6	000	gołębi.	Do	
Sekcji	Piwniczna	należy	26	hodowców,	a	w	zawodach	startuje	
około	2000	gołębi	

 Rozdanie nagród, które w imieniu Burmistrza Miasta i Gmi-
ny wręczał radny Rady Miejskiej Dariusz Łomnicki oraz Prezes 
Oddziału Krynica Ryszard Adamczyk odbyło się w dniu 19 paź-
dzienika 2019 r. 

 W tym roku nasi hodowcy uzyskali dobre wyniki w lotach go-
łebi dorosłych. Tradycyjne mistrzostwo – Michał Rusiniak VI miej-
sce, Baran-Śmigowski IX m. Typowane gołębie – Michał Rusiniak 
VIII miejsce, Baran – Śmigowski IX m. Loty gołębi rocznych – 
Bartlomiej Rusiniak VIII m, Kazimierz Fidowicz IX miejsce. 

Sekcja	Piwniczna
Loty	gołębi	dorosłych	tradycyjne	nagrody	puchary:
1. Michał Rusiniak  mistrz
2. Baran - Śmigowski I vicemistrz
3. Grzegorz Skorupa  II vicemistrz
4. Tokarczyk - Pulit I przodownik
5. Tomasz Pustułka II przodownik
Loty	gołębi	dorosłych	typowane	nagrody	puchary:
1. Michał Rusiniak  mistrz
2. Baran - Śmigowski I vicemistrz
3. Tomasz Pustułka  II vicemistrz
Najlepszy lotnik hod. Michał Rusiniak gołąb nr obrączki 

PL-233-15-5029
Najlepsza lotniczka hod. Tomasz Pustułka gołąb nr obrączki 

Pl-167-14-22555
Najlepszy roczny hod. Bartłomiej Rusiniak gołąb nr obrączki 

Pl-230-18-5642
Pierwszy z lotu Wolfsburg I hod. Tomasz Pustułka gołąb 

nr obrączki PL-232-15-2712
Pierwszy z lotu Wolfsburg II hod. Czesław Dominik gołąb 

nr obrączki PL-230-17-1428
Najlepsza drużyna z lotu Wolfsburg I/II Michał Rusiniak 
Loty	gołębi	młodych	tradycyjne	nagrody	puchary:
1. Kazimierz Fidowicz  mistrz
2. Zenon Smutek   I vicemistrz
3. Janusz Kotarba  II vicemistrz
4. Tokarczyk - Pulit  I przodownik
5. Czesław Dominik  II przodownik
Loty	gołębi	młodych	typowane	nagrody	puchary:
1. Kazimierz Fidowicz  mistrz
2. Bartosz Zięba  I-vcemistrz
3. Zenon Smutek  II-vcemistrz
Najlepszy lotnik – hod. Tokarczyk – Pulit, gołąb nr obrączki 

Pl-DE-19-651945

SUPER	 PUCHAR	 w kat. LOTY GOŁĘBI DOROSŁYCH 
I MŁODYCH SEKCJI PIWNICZNA (sezon 2019)	 otrzymał 
Michał	Rusiniak.

 Nagrody ufundował burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna 
Dariusz Chorużyk oraz Zarząd „Piwnicznka“ Spółdzielnia Pracy 
w Piwnicznej Zdroju, za co wszyscy hodowcy bardzo dziękują.

Kazimerz	Fidowicz



Fot. B. Paluchowa




