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Dzień Kobiet
Fragment wiersza M. Załuckiego

Kobiety różnią się między sobą …

Są babki miękkie, są babki twarde, 
są babki z kremem (Elisabeth Arden), 
są babki wierne (na kruchym spodzie!), 
są babki starsze (za to na miodzie), 
babki łagodne (czyli bez pianki), 
są Katarzynki i są Stefanki, 
są bezy (bez mężów) oraz małżonki, 
czyli - domowe napoleonki. 
Wybaczcie mi tę alegorię, 
nie idzie o słodycz, ani o kalorie, 
ale o ten wachlarz, czyli o to zwłaszcza, 
że Dzień Kobiet niestety zbyt sprawę upraszcza...  

8 MARCA
8 marca? Uprzejmie proszę:
Kwiat „Hyde” parkowy, ósmo marcowy
w miesiącu Marsa, jak tradycja każe,
nie tylko Wenus, ale Asterei, nie tylko Mai
ale Edycie, Kasi, Joaśce…
Przedstawić jeszcze super dziewczyny?
Czy te z Młodowa, czy te z Muszyny?

Najlepsze życzenia ósmo marcowe
Dziewczynom i (teraz już ) Paniom

                     Składa pamiętający

                                      Leszek Mikołajczyk

Kobiety z dawnych lat. Albina Widomska z koleżanką, 
lata 30 XX w.
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Drodzy Czytelnicy!
„Wszystkiego bym się spodziewała, ale że się zestarzeję? – nigdy!”

Zofi a Nałkowska

Panowie wybaczą… ale numer marcowy naszej gazety 
w dużej części poświęcamy kobietom. 

Kobieta pragnie być zawsze młoda, szczególnie ta dojrzała, 
w średnim wieku i ta starsza. Dojrzałe nieźle radzą so-

bie z problemem upływu czasu. Starszym kobietom idzie to 
znacznie trudniej. Wiele z nich uważa, że należy starzeć się 
z godnością, to znaczy: nie stosować żadnych zabiegów ko-
smetycznych poprawiających urodę i patrzeć z wyższością 
na te z lekkim makijażem, od których wygląda się o dekadę 
starzej. Starzeć się z godnością to nie znaczy, żeby wyglądać 
jak własna babcia. Nasz wygląd oddaje nie tylko nasz nastrój, 
ale stosunek do świata, do samej siebie. Starzeć się z godno-
ścią, to nie znaczy rezygnować z małych i większych przyjem-
ności (dobra książka, spacer, kieliszek wina) i zamieniać się 
w poczwarkę. To znaczy akceptować zmiany po to, żeby się 
im przeciwstawiać, na ile możemy, umiemy, na ile nam star-
cza środków, wyobraźni i rozsądku. Rozsądne starsze kobiety 
nie przedłużają rzęs, ale dobierają twarzowe oprawki do oku-
larów i dbają o uzupełnienie braków w uzębieniu. Nie malują 
się pstrokato, ale dbają o cerę. Są schludne i gustownie ubrane 
i noszą wygodne (co nie znaczy rozczłapane) obuwie. Wiele 
pań powie: muszę nosić to co mam. Nie ma dyskusji ze skąpą 
kasą. Ale nie oznacza to noszenia ubrań w nudnych beżach, 
szarościach, czy bliżej nieokreślonych kolorach. Nie ma nic 
gorszego niż starzejąca się kobieta w ponurych barwach i ze 
stosowną do tego ponurą miną. Prawdą jest, że im mniej mamy 
do wydania na ciuchy, tym bardziej trzeba pilnować tego, co 
kupujemy. Ponadczasowe bazowe i klasyczne rzeczy pozwalają 
dostosować się do każdej mody. Wystarczy barwna apaszka, 

Wolontariusze WOŚP: Kinga, Maja, Jadzia,  Sebastian

czy beret w pastelowym kolo-
rze. Tak, pastelowym – przy-
dymionym różu, popielatym 
błękicie, odcieniach banana 
itp. Starszym paniom pięknie 
jest w pastelowych barwach i w delikatnym makijażu, uzupeł-
nionym jasnym błyszczykiem na wargach, nadającym twarzy 
blasku. Błyszczyki spełniają też inną rolę. Chronią usta przed 
pierzchnięciem.

Są i takie kobiety, które opuszcza rozsądek i postanowiły nie 
zestarzeć się nigdy. Są to „malarki twarzy”. A więc grube pod-
kłady pudru, jaskrawa czerwień na ustach, czarne rzęsy, błękitne 
powieki i brwi, w kształcie skrzydła kruka. Wygląda to wręcz 
groteskowo i mocno postarza panią w słusznym wieku 60 i wię-
cej lat.

Ktoś może powiedzieć – jakie to ma znaczenie? Taki czy 
inny makijaż, czy jego brak, takie czy inne szmatki… nie zmie-
nimy się z powrotem w dziewczynę. To prawda, ale nie sta-
niemy się też staruszką szybciej niż trzeba. Rozpamiętywanie 
niepowodzeń i doznanych krzywd, zamieńmy na pozytywne 
myślenie. Aktywność budzącej się przyrody zachęca do ruchu. 
Może spacer z kijkami lub bez kijków, kilka minut rozciągają-
cej gimnastyki przy otwartym oknie. – Nie ruszam się, bo się 
starzeję, twierdzą niektóre z nas. A może właściwsze byłoby tu: 
starzeję się, bo się nie ruszam? To ma sens.

Więc ruszajmy się Drogie Panie. W makijażu, lub bez nie-
go, w starych czy nowych ubraniach, ale zawsze w wygod-
nym (byle nie rozczłapanym) obuwiu. Jeśli dodamy do tego 
życzliwe słowo, uśmiech, miłe wspomnienia, poczujemy się 
znacznie młodsze.

Barbara Paluchowa
Red. naczelna
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6 pytań do Dariusza Reśki zastępcy Burmistrza

Dariusz Reśko

Dariusz Reśko doktor ekonomii był 
Radnym Rady Powiatu w kaden-

cji 2002-2006, sekretarzem, wicebur-
mistrzem, a później przez ostatnie 8 lat 
Burmistrzem Krynicy Zdroju.

Redakcja: Jest Pan doświadczonym 
samorządowcem. Pana ośmioletnia ka-
dencja spowodowała, że Krynica stała się 
pięknym, nowoczesnym miastem. Powstały 
inwestycje podnoszące estetykę uzdrowiska 
i infrastrukturalne. A jak Pan ocenia poten-
cjał Piwnicznej?

Dariusz Reśko: Dziękuję za komple-
ment. Cieszę się, że Pani Redaktor – ro-
dowita kryniczanka – docenia moje osią-
gnięcia w Krynicy. Szkoda, że nie udało 
mi się tam dokończyć kilku projektów in-
westycyjnych. Zostawiłem ich, tych klu-
czowych, w pełni przygotowanych doku-
mentacyjnie 10, z tego 8 z zapewnionym 
dofinansowaniem z funduszy Unii Euro-
pejskiej. Nie wiadomo czy w obecnym 
układzie te zadania zostaną zrealizowane.  
Ale oczywiście teraz jestem w Piwnicz-
nej - Zdrój i to jest moje miejsce pracy. 
Ludziom można służyć wszędzie. Co do 
potencjału Piwnicznej – to absolutnie 
wspaniała gmina, o niezwykłych walo-
rach przyrodniczych, krajobrazowych, 
kulturowych, historycznych, turystycz-
nych i uzdrowiskowych. Te wszystkie 
atuty trzeba wykorzystać dla realizacji 
celów rozwojowych. Ale sam samorząd 
nie jest w stanie w sposób bezpośredni 
wykorzystać tego potencjału. Wykonanie 

części zadań oczywiście spoczywa na 
gminie, ale znacząca ich liczba musi być 
zrealizowana przez podmioty prywat-
ne – gospodarcze i instytucje społeczne, 
a gmina ma tutaj najważniejszy obowią-
zek stworzenia odpowiednich warunków 
do gospodarowania. I w ten sposób pro-
cesy rozwojowe będą przebiegać harmo-
nijnie. Trzeba też podkreślić, że specyfi-
ka gminy powoduje również określone 
ograniczenia rozwojowe, między innymi: 
rozproszona zabudowa, która powoduje 
gigantyczne koszty świadczenia niektó-
rych usług publicznych, surowy klimat, 
bariery związane z szeroko pojętą ochro-
ną środowiska, niewielka i ograniczona 
baza podatkowa, niski poziom dochodów 
gminnych itp.

Red.: Co skłoniło Pana do objęcia w na-
szej Gminie stanowiska wiceburmistrza?

D. R.: Po 16 latach pracy w samorzą-
dzie miałem inne plany zawodowe, ale 
po kilku spotkaniach z burmistrzem Cho-
rużykiem uznałem, że swoim doświad-
czeniem i wiedzą chętnie podzielę się 
z mieszkańcami Miasta i Gminy i wesprę 
w działaniach samorząd. Wyzwanie jest 
trudne, bo i sytuacja finansowa Gminy nie 
jest dobra. 

Red.: - Krynica jak i Piwniczna są miej-
scowościami uzdrowiskowymi… jak mą-
drze nimi zarządzać?

D. R.: Obydwa uzdrowiska mają po-
dobny profil gospodarczy. Ponieważ przez 
kilka lat byłem wice-przewodniczącym 
Związku Gmin Krynicko-Popradzkich, 
dzięki temu zdobyłem pewną wiedzę 
o problematyce funkcjonowania gmin 
wchodzących w jego skład. Kluczowe de-
cyzje będą należały do Rady i Burmistrza, 
bo to oni dysponują mandatem społecz-
nym. Ja według swojej wiedzy mogę zgła-
szać Burmistrzowi kwestie wymagające 
korekty, proponować to na czym znam 
się dobrze i pomagać w podejmowaniu 
decyzji.

Red.: Czy uważa Pan, że można rządzić 
Gminą bez zastępcy i sekretarza Gminy? 

D. R.: W Krynicy przez 8 lat rzą-
dziłem bez sekretarza. Ale tam była 
inna struktura organizacyjna, więc 
można było realizować inny model za-
rządzania. Miałem kompetentnych 

dyrektorów poszczególnych wydziałów.  
W ostatniej kadencji funkcjonowałem też 
w zasadzie bez zastępcy, co niewątpliwie 
bardzo utrudniało procesy zarządcze. Pra-
cowałem 7 dni w tygodniu, po kilkanaście 
godzin dziennie. Ale dzięki temu mogłem 
poznać każdy obszar aktywności gminy. 
W Piwnicznej jest inaczej. Inaczej pracuje 
urząd, różnice są oczywiście w struktu-
rze organizacyjnej oraz podziale kompe-
tencji. Niewątpliwie w tych warunkach 
i w tej specyfice sekretarz i zastępca to 
stanowiska konieczne. Oczywiście mu-
szę jeszcze poznać szczegóły dotyczą-
ce struktury społecznej, własnościowej 
czy ograniczeń wynikających chociażby 
z prawa uzdrowiskowego. To jest istotne 
przy procesach decyzyjnych. Najważniej-
sze, że bardzo dobrze współpracuje mi się 
z Burmistrzem.

Red.: Czyli umiarkowany optymizm?
D. R.: Uczynię wszystko co w mojej 

mocy, aby społeczność Piwnicznej-Zdroju 
była zadowolona z moich działań. 

Red.: W takim razie od czego by Pan 
zaczął?

Mogę powiedzieć, że już zacząłem. 
Uczestniczę przecież od kilku tygodni 
w procesach zarządzania jednostką. Po-
znaję coraz lepiej Piwniczną, jej Miesz-
kańców, ich oczekiwania, problemy, spe-
cyfikę. Mam też już wyobrażenie o klu-
czowych kierunkach rozwojowych, na 
jakich wartościach powinna opierać się 
realizowana strategia rozwoju społeczno-
-gospodarczego gminy. Widzę też coraz 
wyraźniej wspomniane wcześniej bariery 
i ograniczenia w tym aspekcie. A zatem, 
po tej diagnozie - czas na działania. Re-
alizacja kluczowych inwestycji dla gmi-
ny, ale jednocześnie stały monitoring 
wydatków, aby utrzymać reżim budżetu, 
który jest w złym stanie – wysoki poziom 
zadłużenia powoduje przecież poważne 
ograniczenia i utrudnienia w realizacji 
oczekiwanych przez społeczeństwo zadań 
gminnych. Ale ja lubię trudne wyzwania, 
więc jestem przekonany, że uda nam się 
wspólnie z Burmistrzem i Radą Miej-
ską rozwiązywać sukcesywnie wszelkie 
problemy.

Dziękuję za rozmowę

Barbara Paluchowa
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VII Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
 Na podst. protokołu NR 7/2019

Sesje Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej odbyła się 1 marca 
w sali narad Urzędu Miejskiego. W Sesji uczest-
niczyło 14 radnych, nieobecna: Ewa Liber.
Sesję prowadził Adam Musialski – Przewod-
niczący Rady. 

Po otwarciu obrad Sesji przez przew. 
Rady Adama Musialskiego burmistrz
Dariusz Chorużyk przedstawił nową
sekretarz gminy Edytę Brongiel, która
przez dwie kadencje pełniła funkcję Sekre-
tarza w urzędzie w Nowym Sączu.

Nowa Sekretarz zapewniła, że 
w każdej chwili będzie dostępna i wy-
raziła nadzieję na usprawnienie pracy
Urzędu Miejskiego dla dobra mieszkańców. 

Adam Musialski podziękował do-
tychczasowemu sekretarzowi Włodzi-
mierzowi Gruceli za długoletnią pra-
cę na tym stanowisku, wiedzę i pomoc 
radnym. Następnie przedstawił wyni-
ki nominacji do tytułu Sołtysa Roku. 
III miejsce Łukasz Jarzebak – sołtys 
Łomnicy Zdroju, VI miejsce Piotr Cią-
gło – przewodniczący osiedla Miasto, VII 
miejsce Maria Piwowar – przewodnicząca 
osiedla Hanuszów. 

Po przyjęciu protokołu z V i VI Sesji 
Rady Miejskiej nastąpiło sprawozdanie 
Burmistrza z działalności międzyse-
syjnej za okres od 29 stycznia 2019 r. do 
1 marca 2019 r. Burmistrz uczestniczył 
w spotkaniach:
• Z przekazicielem spółki „Dwie Doliny” 

na temat płatności, i w tym samym dniu 
z grupą promocyjnąj.

• Z firmą REINCON, która jako pierw-
sza projektowała inwestycję na Nakle.

• W PGNiG w Krakowie na temat tzw. 
wysp gazowych. Rozważano możli-
wość postawienia takich zbiorników 
z gazem, które pozwoliłyby na tańsze 
i czystsze źródło energii. Problemem 

jest to, że wiele gminnych działek jest 
niedostępnych, a gaz dostarczany jest 
przez firmę 40 tonowymi autami. 

• Rady programowej gazety „Znad Po-
pradu”. Redaktorem naczelnym została 
ponownie Barbara Paluchowa. 

• W sprawie muru przy ul. Marciszew-
skiego. Trwają rozmowy na temat 
projektu i finansowego udziału w tym 
zadaniu. 

• Z nowym inwestorem z Wierchomli. 
Ponieważ budżet gminy nie jest zbyt 
pokaźny, każdy nowy inwestor jest 
mile widziany. 

• Z dyrektorami szkół oraz dyrektorami 
zakładów gminnych 

• Po raz trzeci z Radą Starszych. Po-
nadto sformalizowała się Rada Mło-
dzieży, która przychodzi ze swoimi 
ideami. 

• 15 lutego odbył się zorganizowany 
przez Starostę Konwent wójtów i bur-
mistrzów. Przybyli wszyscy posłowie 
Ziemi Sądeckiej. Były poruszane dwa 
bardzo ważne dla Piwnicznej tematy, 
jednym z nich jest obwodnica, drugim 
- Starostwo przeznaczyło 100 tys. zł na 
zaprojektowanie remontu Domu Wcza-
sów Dziecięcych. 
 
W swoim sprawozdaniu przew. 

Rady Adam Musialski poinformował, że 
w okresie międzysesyjnym do biura Rady 
wpłynęła korespondencja – 9 pism (znaj-
dują się do wglądu w biurze Rady) i zapro-
szenie na konferencję na temat realizacji 
projektu „Sposoby poszukiwania synergii 
pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego, 
a rozwojem społeczno-gospodarczym ob-
szaru oraz edukacja ekologiczna. 

Obecnej na sesji radnej powiatu No-
wosądeckiego Marcie Adamczyk rad-
ni zgłosili problemy z zabezpieczeniem 

potoków płynących na terenie gminy. Lech 
Maślanka – wiceprzewodniczący Rady za-
proponował, aby zrobić ogólny przegląd 
wszystkich potoków. Radna M. Adamczyk 
poprosiła, aby wioski, czy osiedla przygo-
towały pisemne informacje o stanie poto-
ków, co będzie podstawą do złożenia przez 
nią interpelacji.

PODJĘCIE UCHWAŁ
Ad. 1. Uchwała w sprawie zmiany 

w budżecie i zmiany uchwały budżeto-
wej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na 
rok 2019.

W informacji na temat projektu 
uchwały Zofia Kulig – skarbnik M i G 
omówiła zmiany w budżecie zgodnie 
z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Radny Mariusz Lis stwierdził, że 
proponowane zmiany są skandaliczne, 
argumentując: 1. Cmentarz komunalny 
w Zubrzyku, który jako jedyny mieszkańcy 
utrzymują sami, a zabrano środki na dokoń-
czenie schodów. 2. Ściąga się z środki z re-
montu sali gimnastycznej w Łomnicy-Zdro-
ju. 3. Zwiększa się ilość etatów w urzędzie,
a przyjęcie nowej pani Sekretarz prowadzi 
do dodatkowych kosztów ok. 100 tys. zł. 

Justyna Deryng – Radna zapytała, ile 
gmina ma jeszcze do zapłacenia zaległości 
z 2018 roku. 

Skarbnik Z. Kulig: Największe zale-
głości były na zadaniu budowy kanalizacji 
ok. 500 tys. zł i faktura ta została opłacona 
w miesiącu lutym. Faktury dotyczące re-
montów dróg są regulowane, dodatkowo są 
do zapłacenia faktury na kwotę ok. 3 mln 
zł z kanalizacji, których termin jest prze-
sunięty do końca marca. Zaliczka wynosi 
ponad 1,3 mln zł, pozostała kwota to udział 
gminy. Do zapłacenia są jeszcze kredyty 
(ok. 300 tys. zł.) do 31 III. 

Wypowiadali się także radni:
Kazimiera Sikorska, Krzysztof Długosz, 
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ATRAKCYJNE CENY 
INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW DOMÓW!

B IURO ARCHITEKTONICZNE

PIWNICZNA - ZDRÓJ

E-MAIL: BIURO@LINIAIFORMA.PL

W WW . L I N I A I F O R M A . P L

BIURO ARCHITEKTONICZNEBIURO ARCHITEKTONICZNE

T E L : 6 0 2  1 9 5  9 8 4
wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze
projekty wnętrz
kosztorysy inwestorskie
kierowanie robotami budowlanymi

REKLAMA

Bronisław Rusiniak, Lech Maślanka, oraz 
przedstawiciel Rady Parafialnej w Zubrzy-
ku, po czym przew. Rady A. Musialski pod-
dał pod głosowanie projekt uchwały. 

UCHWAŁĘ NR VII/38/2019 – przy-
jęto, 8 – za, 4 – przeciw, 2 – wstrzymu-
jące się. 

Następnie radni głosowali jeszcze 
11 uchwał: w sprawie skarg, sprzedaży 
i dzierżawy działek – Przyjęcia Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2019, 
(wypowiadali się: Czesław Tomaszewski – 
przewodniczący MKRPA, Lech Maślanka); 
– Przyjęcia programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój w 2019 r. Po wystąpieniu 
radnego Wiesława Keklaka i jego wniosku, 
zdjęto z porządku obrad 2 uchwały: w spra-
wie zmiany uchwały o sposobie i zakresie 
świadczenia usług związanych z zagospo-
darowaniem i odbieraniem odpadów komu-
nalnych oraz w sprawie zmiany uchwały 
przyjmującej Regulamin Gminnego Punktu 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piwnicz-
nej-Zdroju. W tym temacie, oprócz radnego 
Keklaka, głos zabrali: Renata Nowak – dy-
rektor MZGKiM i Sławomir Lewicki – radca 
prawny UM, który podczas trwania sesji kil-
kakrotnie udzielał radnym wyjaśnień. 

W wolnych wnioskach, zapytaniach 
i opiniach poruszano m.in. sprawy:
• Nowej strony internetowej urzędu, 

odebraniu środków na remont sali gim-
nastycznej w SP w Łomnicy i nowych 
etatów w urzędzie (Mariusz Lis).

• Powołania komisji wraz z pracowni-
kiem odpowiedzialnym za drogi, któ-
ra przejdzie po osiedlach (Stanisława 
Szkaradek).

• Pilnej kontroli okolicy mostu wiszą-
cego oraz budki kolejowej, gdzie jest 

wielkie śmietnisko i naprawie zdewa-
stowanej po zimie drogi od ul. Węgier-
skiej na Zapotok (Łukasz Maślanka).

• Remontu chodnika na Czerczu, lamp, 
które zniknęły, braku koszy na śmieci 
oraz barierek w Rynku, które kiedyś 
były kutymi łańcuchami, a teraz wyglą-
dają jak ogrodzenia dla bydła. Demon-
tażu pomnika na Równi (kto poniósł 
koszty). (Lech Maślanka) 

• Braku zainteresowania Burmistrza rolą 
sołtysów i osiedlowych w rozwiązywaniu 
problemów w mieście, ponieważ są oni 
wyłączeni z czynnych działań, oraz fatal-
nego stanu drogi do osiedli Pola, Jeziory 
i Hale. (Piotr Ciągło przew. Zarz. Osiedla 
Miasto). 

• I inne 

Odpowiedzi burmistrza D. Chorużyka: 
Radni mają do „koncertu życzeń” prawo, 
szanuję uwagi i postaram się te postulaty re-
alizować w miarę posiadanych środków fi-
nansowych. Gmina wchodzi w nowy okres 
z zadłużeniem większym o prawie 3 mln zł. 
Remont sali gimnastycznej w Łomnicy ma 
być remontem kapitalnym. Uważając się za 
gospodarza, który nikogo nie dzieli na by-
łych i obecnych i wszyscy są ważni, proszę, 
aby dać mi szansę zorientować się w tym, 
co można zrobić. Przesunięcia w budżecie 

są konieczne, dokładnie takich samych do-
konywano w poprzedniej kadencji, szukając 
środków. Być może w międzyczasie poja-
wią się nowe środki od inwestorów lub będą 
jakieś dofinansowania. Po Wielkanocy, pod-
czas wyjścia w teren razem z osiedlowymi 
i sołtysami, będzie dokonane sprawdzenie 
stanu dróg i zakresu potrzeb, a potem de-
cyzja o remontach. Wszystkiego nie uda 
się zrobić, ponieważ nie ma tyle pieniędzy 
i są wieloletnie zaniedbania. MZGKiM nie 
czekał tak jak zawsze do 15 kwietnia, tyl-
ko zrealizował pierwsze sprzątanie. Ustalo-
no zadania związane np. z naprawą ławek 
i uzupełnieniem koszy. Trzeba patrzeć po-
zytywnie, wszystko będzie poprawiane 
w miarę możliwości finansowych. Trwa 
audyt w oświacie, która generuje duże kosz-
ty ale czy racjonalne?. Po zakończeniu au-
dytu będzie informacja o jego wynikach, 
niezależnie od tego czy dyrektorzy szkół 
wykonają analizy pod kątem oszczędności, 
których szukamy wszędzie. Jeśli chodzi 
o etaty, to wg informacji sekretarza
Wł. Gruceli w poprzedniej kadencji zostały 
zatrudnione na etacie 2 osoby. Ta liczba się 
nie zmienia.

Po jeszcze kilku krótkich wystąpie-
niach radnych, Przewodniczący Rady za-
kończył obrady. 

 BAS

Dawniej w Rynku mieliśmy ładne ogrodzenie chodników...
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Marian Hemar

TESTAMENT CHOPINA 
Wiejski strumyk z Żelazowej Woli
Szumi w lewej ręce w barkaroli. 

Kiedyś kogut zapiał na podwórku, 
To on, ten sam, w tych kwintach, w mazurku. 

Księżyc po wsi włóczył się pochmurnie, 
Znieruchomiał, błyszczący, w nokturnie. 

Bocian brodzi przez dawne mokradła, 
Szuka gwiazdy co w etiudę spadła. 

W rozsypanych koralikach nutek
Pierwsza miłość i ostatni smutek.

I tryumfów rzęsiste trzepoty
I nostalgia chora na suchoty. 

Cudem jakimś wziął ojczyznę w dłonie
I przemienił ją w gorzkie harmonie, 

I przemienił ją w magiczne rytmy, 
I w melodie rzewne jak modlitwy. 

W srebrnoksięskie kropki, w czarne skróty
I przepisał ją całą w te nuty.

I zapisał w swoim testamencie
Dochowaną, powtórzoną święcie. 

A tam ona jakby coraz żywsza. 
Od prawdziwej ojczyzny prawdziwsza. 

Aż po wieku słowikami wspomni, 
Mrokiem westchnie i deszczem zasiąpi. 

I Polakom, gdy będą bezdomni, 
On muzyką ojczyznę zastąpi. 

Fryderyk Chopin         (22.02.1810–17.10.1849)

Jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskich, urodzony 1 marca 1810 r. 
w Żelazowej Woli, zmarł  17 października 1849 r. w Paryżu.

 Człowiekowi nie wystarczy żyć, tylko potrzebne mu jest, żeby miał los”
Albert Camus

 Los naznaczył Chopina piętnem geniuszu. Żył w epoce, która pozostawiła w jego świa-
domości niezatarte ślady. Urodził się w okresie napoleońskim, który był dla Polaków cza-
sem nadziei. Dojrzewał w Warszawie przedpowstaniowej. Powstanie listopadowe przeżył 
już na obczyźnie – w Wiedniu i Niemczech. Następnie osiadł w Paryżu– ówczesnej stolicy 
kulturalnej Europy – nie rozstając się jednak z myślą o Polsce. 

Culture.pl

Weroniki 
„Po trochu”…

Olszyny: przysiółek niedaleko 
Nowego Sącza, jakieś 15 minut jaz-
dy według gugla. Znana na całym 
świecie nazwa: Google – na pewno 
pochodzi od autorki, Weroniki Go-
goli, właśnie z Olszyn. Jedno „o” 
ktoś, jak zwykle, pomylił. Czeski 
błąd.

Z dawnych lat, kiedy pisywałem 
mądrze o książkach, pozostało mi 
w pamięci kilka słów. Na przykład 
takie: narrator niewiarygodny. Takim 
narratorem mogło być dziecko. Co 
ono tam wie? Ale z drugiej strony 
dziecko widzi niejedno. I dziwi się, bo 
widzi „coś” po raz pierwszy. A prze-
cież ze zdziwienia wyrasta i filozofia, 
i literatura (a bodaj religia). 

To, co staje się stopniowo powie-
ścią „Po trochu” Weroniki Gogoli, 
jest od początku relacją małej dziew-

czynki, postawionej wobec tajemnicy odchodzenia, śmierci, a i narodzin. Dziewczynka 
ma na imię Weronika. 

Najpierw odchodzi Giees: pali się całą noc i rano już go nie ma. Potem odbywa się 
(w opowieści) pogrzeb wielu motyli. To w ogródku cioci. Potem jest kuzyn i chleb od 
Gogolów, bo to wszystko prawdziwa prawda. „Ja też raz zabiłam kota, ale to z miłości, 
niechcący. Był bardzo mały i chciałam go przytulić. I przytuliłam go za bardzo.” 

W powieści Gogoli umiera więcej osób niż w „Balladynie”. Może tyle, co w dwu 
soczystych tragediach Szekspira. A że u Szekspira, choćby w „Romeo i Julii”, jest 
niemało humoru i zabawy słowami (jak i w „Po trochu”), to już widać, po jakie kate-
gorie estetyczne sięga Gogola. Są tu trwoga i litość, jest popęd młodego życia i drewno 
szkatułki dla ludzi. 

No, to już teraz wiecie, jak i o czym opowiada Dziewczynka. Albo: jak i o czym 
pisze Weronika Gogola z Olszyn.  

Nic dziwnego, że została nominowana do Nagrody Nike i że dostała nagrodę imie-
nia Conrada za debiut. Można by powiedzieć, że to pierwsza tej klasy autorka w dłu-
gich dziejach Sądecczyzny. Można by, ale się nie mówi. Żeby nie zapeszyć. 

Bardzo łatwo zapeszyć.                                                                                                                              

Witold Kaliński

Pomnik Chopina – rzeźba prof. Jana Kucza

Dawniej w Rynku mieliśmy ładne ogrodzenie chodników...
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Turniej wiedzy pożarniczej 
 

Znajomość przepisów przeciwpo-
żarowych, zasad postępowania na 

wypadek pożaru, praktycznych umie-
jętności posługiwania się podręcznym 
sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat 
techniki pożarniczej, organizacji ochro-
ny przeciwpożarowej jest nie zwykle 
ważną sprawą. Wzbogacona przez hi-
storię i tradycję ruchu strażackiego daje 
przydatną wiedzę.

W dniu 14.03.2019 w Szkole Podsta-
wowej Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju odbyły 
się gminne eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który ma 
na celu popularyzację i pogłębianie wśród 
dzieci i młodzieży wiedzy pożarniczej. Na 
poziomie Gminy organizatorem turnieju 

był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Piwnicznej-Zdroju. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 
nie udałoby się zorganizować turnieju na 
właściwie wysokim poziomie bez dobrej 
współpracy i dużego zaangażowania szkół 
funkcjonujących na terenie Gminy. Zgod-
nie z regulaminem, w turnieju mogą brać 
udział uczniowie szkół podstawowych 
(grupa I), gimnazjalnych (grupa II) i po-
nadgimnazjalnych (grupa III). 

Tym razem w turnieju udział wzię-
li uczniowie zakwalifikowani do grupy 
I i II ze wszystkich szkół w terenu Miasta 
i Gminy Piwniczna-Zdrój. Łącznie było to 
dziewiętnaścioro uczniów (w tym osiem 
dziewczyn), z tego w grupie I sześcio-
ro, w grupie II trzynaścioro. Zwycięzcą 
w grupie I został Paweł Pawlik ze Szko-
ły Podstawowej w Kosarzyskach (SP NR 
2 w Piwnicznej-Zdroju). Drugie miejsce 
zajął Jakub Bołoz z tej samej szkoły, nato-
miast trzecie miejsce zajął Kacper Długosz 
ze Szkoły Podstawowej NR 1 w Piwnicz-
nej-Zdroju. W grupie drugiej zwyciężył 
Jakub Żywczak ze Szkoły Podstawowej 
w Łomnicy-Zdroju, drugie miejsce zajęła 
Aleksandra Kulig z SP w Kosarzyskach, 
trzecie Patrycja Długosz z SP w Głębo-
kiem. Uczestnicy turnieju musieli się wy-
kazać znajomością zagadnień związanych 
z historią pożarnictwa, aktualnymi aspek-
tami ochrony przeciwpożarowej, jak też 
z organizacją jednostek OSP. 

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali 
upominki, które zostały ufundowane przez 
Burmistrza Piwnicznej-Zdroju oraz Staro-
stę Powiatu Nowosądeckiego, natomiast 
za pierwsze trzy miejsca (w każdej z grup), 
były nagrody i dyplomy. Ponadto uczniowie, 
którzy zajęli pierwsze miejsca w swoich gru-
pach, zakwalifikowali się do udziału w eli-
minacjach powiatowych OTWP w Nowym 
Sączu, zaplanowane na dzień 4 kwietnia br. 

 Zwycięstwo w eliminacjach powiato-
wych daje możliwość udziału w elimina-
cjach wojewódzkich. W imieniu Burmi-
strza nagrody wręczyła Sekretarz Gminy 
Pani Edyta Brongiel, natomiast Starostwo 
reprezentował Członek Zarządu Rady Po-
wiatu Pan Marian Dobosz. 

Warto zaznaczyć, że geneza OTWP się-
ga lat 70-tych ubiegłego wieku, jednakże 
z różnych przyczyn od ponad trzydziestu 
lat, z małymi wyjątkami, na terenie naszej 
Gminy, turniej nie odbywał się. Zarząd Od-
działu Miejsko-Gminnego Z OSP RP ma 
nadzieję, że powrót do zwyczaju przepro-
wadzania podobnych turniejów w Gminie, 
wpisze się na stałe w program działalności 
OSP i wszystkich szkół na naszym terenie. 

Organizacja Turnieju jest formą po-
dziękowania szkołom za zaangażowanie. 

Czesław Tomaszewski
Komendant Oddziału Miejsko-Gminnego 

Związku OSP RP w Piwnicznej-Zdroju

fot. Anna Wowk

Nie wypalajmy traw!
Nie krzywdźmy żywych istot.
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Dobra energia z drewna

Uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju uczestniczą w ogól-
nopolskiej kampanii społecznej: „Dobrze cię widzieć”, realizowanej przez Fundację 
Narodowego Dnia Życia w ramach projektu „Bezpieczna droga”. 

Głównym celem podejmowanych działań jest poprawa bezpieczeństwa niechronio-
nych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. Samo bycie 
widocznym na drodze, nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa, jeżeli dziecko nie wie, 
w jaki sposób powinno poruszać się w ruchu ulicznym. Tu nieoceniona jest rola osób 
dorosłych, w tym opiekunów i nauczycieli, którzy nauczą najmłodszych prawidłowych 
zachowań poza domem. Troska o bezpieczeństwo dzieci na drogach powinna prowadzić 

Drewno do suszenia powinno się 
układać w dwóch kierunkach, na po-
dłużnych belkach na spodzie stosu,  
co zapewni jego stabilność. Ponadto belki 
chronią drewno przed zamoknięciem.

/b/ na podst. opr.: Lasy Państwowe
Ciekawostki: 1/3 powierzchni Polski 

stanowią lasy. Średni wiek drzewostanów 
w lasach państwowych kształtuje się na po-
ziomie 59 lat.

Nie wiadomo na jak długo star-
czą zasoby paliw kopalnych, takich 
jak ropa czy węgiel. Na pewno ich 
zapasy są ograniczone – w odróżnie-
niu od drewna, które jest surowcem 
odnawialnym. Wielu mieszkańców 
posiadających kominki, zaopatruje się 
w drewno na sezon zimowy krótko po 
sezonie grzewczym, wiosną lub wcze-
snym latem.

A co wiemy o drewnie jako paliwie?
• Drewno po ścięciu ma wilgotność oko-

ło 80 %. Wysuszone, w zależności od 
gatunku ma od 15 – 55 % wilgotności. 
Mokre, świeże drewno rąbie się łatwiej 
niż suche. Porąbane drewno najlepiej 
ułożyć (korą do dołu) w przewiewnym 
i zadaszonym miejscu.

• Drewno do palenia w kominku powin-
no być zdrowe i suche. Daje wtedy 
najwięcej ciepła i jest najzdrowsze dla 
środowiska. Dym ze spalania takiego 
drewna jest przeźroczysty.

• Drewno mokre lub zagrzybione daje 
mniej ciepła, a przy spalaniu wydziela 
niezdrowe substancje. Mokre drewno 
daje szary dym.

Drewno w kominku powinno się rozpa-
lać zawsze od góry. Taki sposób znacząco 
ogranicza wytwarzanie dymu, a więc smo-
gu. Ponadto pozwala zaoszczędzić więcej 
energii i obniżyć koszty ogrzewania.

Jakie drewno jest najlepsze na opał. 
Z pewnością gatunki liściaste mają więk-
szą wartość opałową.

Pod względem łupliwości: najłatwiej 
się rąbie sosna i buk. Łatwo się rąbie: dąb, 
brzoza, olcha. Najtrudniej porąbać świerk 
i grab. Czas suszenia graba, buka i dębu – 
ok. 2 lat. Pozostałe gatunki suszy się ok. 
jednego roku.

Cechy spalania: najwięcej ciepła daje 
i długo się pali grab i dąb. Długo pali się 
buk. Brzoza, sosna, olcha i świerk palą się 
szybko, a świerk strzela przy spalaniu.

Warto wiedzieć, że bilans dwutlenku 
węgla podczas spalania drewna jest zero-
wy – wydziela się go tyle, ile drzewo po-
chłonęło podczas wzrostu. Spalanie drew-
na w odpowiednio wysokiej temperaturze 
redukuje szkodliwe substancje zawarte 
w dymie, a popiół drzewny jest pełnowar-
tościowym nawozem naturalnym. Jeśli 
drewno jest dobrze przygotowane, nie trze-
ba również obawiać się o smog.

O bezpieczeństwie jeszcze raz… do kształtowania takich nawyków i postaw 
wśród dzieci, aby w przyszłości, jako mło-
dzi ludzie, potrafili bezpiecznie i mądrze 
uczestniczyć w ruchu drogowym.

W ramach projektu współfinansowane-
go ze środków Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Minister Sprawie-
dliwości, wszyscy uczniowie polskich szkół 
podstawowych, otrzymali od organizatorów 
kamizelki odblaskowe. Trwa również ogól-
nopolska kampania medialna, uwrażliwiają-
ca rodziców na problem odpowiedzialnego 

korzystania z dróg przez dzie-
ci. Nauczyciele zaangażowa-
ni w akcję mają możliwość 
przeprowadzenia ciekawych 
zajęć w oparciu o scenariusze 
lekcji nt. bezpieczeństwa na 
drodze. 

Podjęte działania z pew-
nością przyczynią się do 
wyrobienia nawyku właści-
wych zachowań wśród dzieci 
i wyczulenia ich na drogowe 
niebezpieczeństwa. 

Małgorzata Miczulska
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Listy do redakcji…
Czekaliśmy na to!

Przywrócono Redakcję miesięczni-
ka „Znad Popradu”, tę, która opracowy-
wała gazetę do połowy roku 2016. Jest to 
bardzo radosna wiadomość dla mnie i my-
ślę, większości mieszkańców. Czasopi-
smo było kiedyś dla nas źródłem szerokiej 
informacji, dowiadywaliśmy się z nie-
go co dzieje się w gminie, a także było 
miejscem, forum, na którym społeczność 

miejscowa mogła się wypowiedzieć (tak-
że krytycznie) i dyskutować na tematy 
dotyczące bliskich nam spraw. Długi czas, 
bo w czasie całej minionej kadencji nie 
było takiej możliwości, brakowało nam 
rzetelnych informacji, ciekawych artyku-
łów, pięknych zdjęć, w które obfitowało 
jakże profesjonalnie wydawane „Znad 
Popradu”. 

Cała redakcja gazety to przecież wspa-
niałe, uznane poetki i animatorki kultury 
(Piwniczna poetkami stoi), i całe to grono, 
pod przewodem Pani Barbary Paluchowej 
sprawiało, że czekało się na nowe wydanie 

gazety i z niecierpliwością dopytywało Re-
daktorek, co się dzieje, jeżeli czasem spóź-
niało się jej wydanie.

To dobra decyzja Urzędu Miasta, ga-
zeta lokalna jest przecież jedynym sposo-
bem dotarcia z informacjami o regionie do 
szerokiego grona czytelników, co dla upo-
wszechniania postaw obywatelskich wśród 
mieszkańców jest nieodzowne. 

A Redakcji życzymy powodzenia, wy-
trwałości, obfitości tematów do opisywa-
nia i satysfakcji z niełatwej przecież, ale 
jakże pożytecznej pracy!

                          Krystyna Stendera

Redakcja Znad Popradu

Od 17 .02 do 10.03.2019 r. przebywa-
łam na leczeniu uzdrowiskowym w sana-
torium „Limba” w Piwnicznej-Zdroju. 

Po 12-to godzinnej podróży pociągiem 
wysiadłam na przystanku PKP w Piwnicz-
nej-Zdroju. Wcześniej, już za Krakowem, 
pojawiły się wzniesienia porośnięte lasa-
mi, a w okolicach Starego Sącza, wijący 
się w dolinie Poprad. Ze mną wysiadło 
dwoje ludzi w wieku, gdzieś po pięćdzie-
siątce, również ze sporymi walizkami. 
Podobnie jak ja, rozglądali się dokoła. 
Domyśliłam się, że pewno też do sanato-
rium. Zapytani potwierdzili. Ale jak tu do-
stać się do „Limby”. Było około południa. 
Ani żywej duszy. Myśleliśmy, że skoro 
rozpoczyna się nowy turnus, to na podróż-
nych będą czekać taksówki. Nic bardziej 
mylnego. Pojawił się jakiś przechodzień. 
Zapytany o drogę do sanatorium, wska-
zał ulicę na tzw. Równi, a stamtąd przez 
most. Zapytany o taxi, skierował nas stro-
mą uliczką w górę do rynku. Poszliśmy 
pieszo i po przejściu mostu na Popradzie 
skręciliśmy w lewo, a potem drogą znów 
pod górę (zgodnie ze strzałką wskazującą 
dojście) do sanatorium. Z wielkim trudem 
udało się nam pokonać tę odległość. Do-
datkowy kłopot stanowiły ciężkie bagaże 
z zimowymi ubraniami.

Z proponowanych ośrodków sanato-
ryjnych wybrałam Piwniczną. Jechałam 
tu, aby odpocząć i nabrać sił. A przede 
wszystkim napatrzeć się na góry. Uważam, 
że są zawsze piękne, niezależnie od pory 
roku i pogody. Zmieniają się, gdy wzejdzie 
słońce i oświeci szczyty, albo przeniesie się 
w dolinę. 

Mogłabym tak o wodzie i chlebie, 
z okna na góry, patrzeć… patrzeć… po-
dziwiać wspaniałą panoramę. Dzięki zor-
ganizowanym wyprawom na szlaki gór-
skie, mogliśmy poznawać bliżej nieznane, 

ponad 50 lat. W zespole są starsi i młodsi, 
których łączy jedna pasja – umiłowanie tra-
dycji i obyczajów - niematerialnej kultury 
przodków. Aby to wszystko ocalić od za-
pomnienia, potrzebny jest niemały wkład 
pracy i poświęcenie. Występ zespołu kura-
cjusze nagrodzili gromkimi brawami. 

Wędrując po szlakach napotykaliśmy 
tablice upamiętniające ludzi i wydarzenia. 
Zgodnie z myślą kardynała Stefana Wy-
szyńskiego … „gdy pamięć ludzka zawo-
dzi, zaczynają pamiętać tablice”.

Na leczeniu sanatoryjnym nie jestem 
po raz pierwszy. W ośrodkach, gdzie by-
łam poprzednio, organizowano nie tylko 
wycieczki, ale też spotkania muzyczne 
i poetyckie, które cieszyły się powo-
dzeniem, bo przecież im szersza oferta 
rozrywki na turnusie, tym lepiej. Jest to 
okazja do promowania „swoich” i ich 
twórczości. Tego zabrakło w Piwnicznej 
Nie doczekaliśmy się, chociaż prosili-
śmy, spotkania z mieszkającą w Piwnicz-
nej znaną poetką. Ponieważ w moim ro-
dzinnym Drezdenku (Lubuskie), działam 
w kulturze, a poezja Pani Barbary Paluch 
ma wymiar uniwersalny, postanowiłam 
w tym roku zorganizować spotkanie z tą 
poetką w naszym Domu Kultury i w na-
szych szkołach.

Maria Borenstein

PS. Personel sanatorium, jadłospis i ro-
dzaje zabiegów można tylko pochwalić. 
I uwaga! obydwa tomy „Daru pamięci” 
powinny być na recepcji sanatorium „Lim-
ba” i w innych pensjonatach do wglądu, 
lub do wypożyczenia kuracjuszom do po-
koju, a nie tylko w miejscowej bibliote-
ce. Wydawnictwa zawierają kompendium 
wiedzy o Piwnicznej i okolicach, gdzie 
ciekawe opowieści rodzinne (i nie tylko) 
ubogaciła Autorka setkami pięknych, uni-
katowych fotografii, sięgających XIX w. 
i współczesnych.

M.B.

Maria Borenstein

zmieniające się krajobrazy. Podziwiać 
skupiska domostw przycupnięte pod lub 
na zboczu lub w rozległej dolinie. Do tego 
trzeba dodać ciekawe narracje przewodni-
ka. Wędrując, zatrzymywaliśmy się, słu-
chając opowieści o historii danego miej-
sca od zarania dziejów do teraźniejszości 
splecionch losami osób, rodzin. Dużo tego 
było. Mijaliśmy przydrożne kapliczki: 
małe, większe, mniej lub bardziej okaza-
łe. W różnych miejscach – na samotnym 
drzewie, w lesie, na turystycznych szla-
kach. Jak pisała Pani Maria Lebdowiczo-
wa w albumie „Dar pamięci II „ autor-
stwa Pani Barbary Paluchowej :… „figury 
święte lub krzyże w drewnianej obudowie, 
czasem kryte tylko skromnym daszkiem, 
miejsce modlitwy lub pobożnych wes-
tchnień, chwil ciszy i refleksji nad losem, 
życiem, problemami tymi pojedynczymi 
każdego człowieka i tymi społecznymi, 
środowiskowymi”. Wieczorami, korzysta-
jąc z wolnego czasu, przeczytałam również 
I cz. „Daru pamięci” pogłębiając wiedzę 
o regionie. Zawsze lubiłam posłuchać do-
brego ludowego grania. Zwłaszcza folklor 
górali, przyciąga barwnymi strojami, gwa-
rą, muzyką i żywiołowym tańcem. Z wiel-
kim zaciekawieniem oczekiwaliśmy na 
występ RZ „Dolina Popradu”, działającego 
przy tutejszym Domu Kultury, istniejącego 
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Ewenement
Wiadomo, że książka jest ponad-

czasowym dobrodziejstwem ludzkości. 
Kontakt z nią zaczyna się od dzieciń-
stwa i trwa niezmiennie przez całe życie. 
Książka pozwala się wyizolować w smut-
ku, czy radości oraz przenieś myślami 
tam, dokąd sięga wyobraźnia.

Różnorodność tematyki, która skupia 
czytelników spragnionych nowych – często 
nawet podobnych opowieści, powoduje wy-
dzielanie się grup zainteresowania. Bardzo 
często styl pisania kształtuje wśród czytelni-
ków, zwolenników poszczególnych twórców.

Józef Ignacy Kraszewski należy do gru-
py pisarzy, których charakteryzuje niespo-
tykana pracowitość.

Dość przypomnieć, że jego dorobek 
twórczy nie sprowadza się wyłącznie do 
szeroko rozumianego pisarstwa. Był rów-
nież malarzem i grafikiem.

Nie są to wprawdzie udowodnione fakty 
(może ktoś prowadzi takie badania), ale ist-
nieją wśród czytelników kolekcjonerzy wy-
danych powieści J. I. Kraszewskiego. Napi-
sał ich przecież ponad dwieście pięćdziesiąt.

Ze wstępnego rozpatrzenia się w te-
macie zbierania twórczości J. I. Kraszew-
skiego nasuwa się wniosek, że kontynuacja 
wznowienia wydań zbiorowych – w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX 
wieku – jego dzieł przez Ludową Spół-
dzielnię wydawniczą w Warszawie, mo-
głaby i obecnie stanowić atrakcję na rynku 
poszukiwanej książki.

W wyniku braku stosownych działań 
w tym kierunku dochodzi do dość osobli-
wych zdarzeń, które nie świadczą dobrze 
nawet o pobieżnej znajomości twórczości 
J. I. Kraszewskiego przez środowisko an-
tykwariuszów. Poszukując w INTERNE-
CIE możliwości nabycia tytułów autorstwa 
J. I. Kraszewskiego, można się natknąć na 
powieść „BITWA POD PŁOWCAMI” - 
J. I. Kraszewski, Wydawnictwo: Minister-
stwo Obrony Narodowej, Warszawa 1954, 
Wyd. II – Nakład 20 000 egz. Wojskowa 
Drukarnia w Łodzi.

Już na wstępie owej „powieści”, nie-
znany autor (nie miał odwagi podpisać 
swoich wywodów) podaje: „Tomik Bitwa 
pod Płowcami zawiera fragmenty powie-
ści J.I. Kraszewskiego pt. „Jelita”.

Należy przypomnieć, że powieść „Jeli-
ta” składa się z dwóch tomów, a każdy tom 
z rozdziałów. Żaden tom ani rozdział nie jest 
opatrzony przez autora tytułem. Dowolność 
korzystania autorów „tomiku” zatytułowa-
nego „Bitwa pod Płowcami” jest co naj-
mniej osobliwa. Wprowadzenie nie ma bez-
pośredniego związku z powieścią autorstwa 
J. I. Kraszewskiego, a nawet fragmentem 
tej powieści, który by przez autora był za-
tytułowany „Bitwa pod Płowcami” Autorzy 
opracowania przypisali je J. I. Kraszewskie-
mu. W ramach zaskakujących kombinacji, 
postanowili wykorzystać i „powiększyć” 
dorobek twórczy pisarza. Ich oddziaływanie 
ideologiczne sprowadziło się do jak najbar-
dziej zasadnego wskazania wartości patrio-
tycznych. To jedyny plus tej sprawy.

Już WIRGILIUSZ mawiał „Non omnia 
possumus omnes” (nie wszystko możemy 
wszyscy) i przestrzegał „Quinquid agi, pru-
denter agas et respice finem!” (cokolwiek 

czynisz, czyń 
roztropnie i patrz końca). Przytoczone sen-
tencje powinny być znane zarówno autorom 
wymienionego „tomiku”, jak również pra-
cownikom antykwariatów, którzy obecnie 
handlują tym i temu podobnymi opraco-
waniami. Ich podstawowym obowiązkiem 
powinna być znajomość treści związanych 
z książką, którą mają sprzedać. (…) Niezro-
zumiałym jest jednak, że przez ponad pół wie-
ku nikomu nie przyszło na myśl, żeby przed-
stawioną niedorzeczność skorygować…  
A przecież - „Large et non intellegre ne-
legere est” (czytać i nie rozumieć jest to 
niedbalstwo).

We wstępie do omawianego opracowa-
nia, nieznany autor użył dobrze odbieranego 
w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia 
sformułowania „patriotyzm mas ludo-
wych”. Można domniemywać, że autorzy 
tego tomiku postawili sobie za punkt honoru 
pokazać młodemu żołnierzowi – wywodzą-
cemu się w przeważającej większości ze śro-
dowisk robotniczo-chłopskich – jak to jego 
przodkowie, już w XIV wieku, dbali o obro-
nę granic naszej ojczyzny. Cel oczywiście 
bardzo szczytny i szlachetny! Nasuwa się 
jednak pytanie: czy cel uświęca środki?

Może znajdzie się jednak jakaś organi-
zacja wydawnicza, która po upływie ponad 
65 lat od wydania niefortunnego „tomi-
ku” zechce okazać „szczerą” skruchę na 
rzecz prawdy i kolekcjonerów twórczości  
J.I. Kraszewskiego?

(…) Po upływie 65 lat od wydania oma-
wianego tomiku, nazwisk jego autorów nie 
powinno się wymieniać, w myśl sentencji: 
„De mortus aut bene aut nihil” (o zmar-
łych należy mówić albo dobrze albo nic)

Bogusław Indyk
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FRASZKI
Adam Decowski

* * * 
Chociaż o drogę nikogo nie pyta,
zawsze bezbłędnie trafi do koryta. 

Moja prośba
Jan Izydor prosił was panie
byście nie mówiły doń: „Ja – nie”.
Ja za to was błagam,
mówcie do mnie: „A – dam”.

Zdaniem kobiet
Nie nadaje się na męża
Ten, co ma w kieszeni węża.

Jerzy Paluch

O pochlebcy
Pochwały i komplementy
ma dla tych, co są na „Górze”.
Jak trzeba, bez wazeliny
wlezie do d…y „figurze”.

Przed świętami
Jakie najlepsze masz wypieki – Kasiu?
No, te na twarzy, jak cię widzę Jasiu.

Marian Hemar

Wariant 
Chrześcijańska zasada 
dla dobrych katoliczek:  
gdy ciebie pocałują, 
nastaw drugi policzek. 

Modlitwa
Daj, bym nie błagał nadaremnie.
Napraw ten świat! Zacznij ode mnie.

Na przymilniaka
Merda uśmiechem, merda miną,
merda giętkim głosem i grzbietem.
Mógłby być bardzo miłą psiną,
gdyby nie był wstrętnym facetem.

Jacek Kaszyński

Dylemat
Rzekła do mnie moja niewiasta,
bym pianę ubił do ciasta.
Dylemat Hamleta mam przez to gadanie:
bić albo nie bić? Oto jest pytanie.

Zaczynam od listka lub kwiatka…
Mieszkanka Piwnicznej Zdroju Magdalena Marciszewska z d. Dulak kocha 

haftować. Ale nie tylko. Szyje, wyplata na tzw. desce (dawny sposób tkania) i na 
tzw. grzebieniu rękawice, szaliki i czapki z wełny lub innej włóczki. Wykonuje też 
bombki choinkowe i inne ozdoby, także szydełkowe oraz okolicznościowe kartki, 
haftem matematycznym i qullingiem.

Jednak najbardziej lubi poświęcać swój czas na to, co jest najbliższe jej sercu – ha-
ftowaniu. W jej pracowitych rękach powstają serwety, obrusy i cudne gorsety. Wzory 
aplikacji wymyśla sama podczas haftowania.

- Zazwyczaj zaczynam od kwiatka lub listka – mówi pani Magda. Jest to fanta-
styczna twórcza praca. Nigdy nie wiem, jaki będzie efekt końcowy. Powstają rzeczy 
niepowtarzalne. Nad ostatnim gorsetem – z haftem w róże – pracowałam ponad 200 
godzin, czyli około 3 miesiące. Zużyłam na to 300 m. mocnych nici do szycia skóry 
i około 60 tysięcy sztuk koralików w trzech rozmiarach (1, 1,5 i 2 mm).

Każdy gorset szyję z aksamitu. Wykrój gorsetu wykonałam 5 lat temu. Po wykona-
niu haftu i wyszyciu patek podszywam gorset cienką bawełnianą podszewką. Takich 
niepowtarzalnych wzorniczo gorsetów wykonałam przez te 5 lat 10, głównie dla pań 
występujących w RZ „Dolina Popradu”. 

Na pytanie: skąd brać na to wszystko czas, pani Magda odpowiada: to jest kwestia 
dobrej organizacji oraz krótkiego snu. Czasu musi starczyć nie tylko na pasję, ale rów-
nież obowiązki domowe, od czasu do czasu na opiekę nad wnukami, no i inne zajęcia: 
wolontariat w Stowarzyszeniu „Nasz Dom”, prowadzenie Klubu Seniora i organizacja 
wyjazdów na pielgrzymki, wycieczki krajoznawcze, do kina lub teatru. A tu jeszcze 
trzeba spotkać się na warsztatach dawnego rękodzieła w Domu Kultury w Piwnicznej 
i w świetlicy w Łomnicy Zdroju, pobiegać z kijkami i poćwiczyć fitness W dodatku 
mąż Adam ciągle upomina się o pierogi (ulubione ruskie), które też mi dobrze wycho-
dzą. Wolny czas wykorzystujemy na wspólne wyjazdy.

Życie w każdym wieku daje dużo możliwości. Jest ciekawe i piękne.
Barbara Paluchowa

Wir Festiwal
Szkoła Tańca WirDance po raz kolejny organizowała 

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego i Nowoczesnego 
Wir Festiwal 2019. Wydarzenie odbyło się 2 i 3 marca 2019 
r. w Hali Widowiskowo – Sportowej Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu. 

W konkursie wzięły udział baletnice trenujące w naszym ośrodku kultury pod okiem 
instruktor Ludmiły Krzyk. Pierwsze miejsce w swojej kategorii zajął duet: Gabrysia 
Mróz i Weronika Lisowska. Grupa młodsza i starsza zajęły drugie miejsca w swoich 
kategoriach. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. TO

Jeśli ktoś z Czytelników rozpozna na tym zdjęciu swoją babkę lub prababkę, prosimy o informację. - Red.





W świecie  k o l o r ó w …
Małgosię Jakacką, piwniczankę, dziewczynę autystyczną można spo-

tkać wyłącznie z jej mamą Józefą… Razem chodzą do sklepów, do domu 
kultury, biblioteki. Obie żyją jakby w dwóch światach ściśle splecionych 
ze sobą. Świat Małgosi to świat pełen kolorów i dzięki niemu może żyć 
radośnie. Wizje kolorowego świata przenosi pędzlem na papier, bo Mał-
gosia maluje. I to dobrze.

A na początku płakała, krzyczała i była agresywna, bez możliwości kon-
taktu wzrokowego i słownego. Przez 5 lat jeździły do Warszawy do Cen-
trum Zdrowia Dziecka na rehabilitację, która była kontynuowana w domu. 
Dziewczynka, poddana rehabilitacji od 4 roku życia, zaczęła rozumieć co 
się do niej mówi i mówić. Nauczyła się pływać, jeździć na rowerku, w zimie 
narty doszły i łyżwy. Mając 9 lat zaczęła uczęszczać do szkoły specjalnej 
w Żorach, w „klasie życia”, najpierw 2 godziny dziennie, potem 4 godziny. 
W tym czasie mama czekała na korytarzu, gotowa w każdej chwili wejść do 
sali i pomóc córce przezwyciężyć lęki, które dziewczynkę osaczały.

Dalszy etap rehabilitacji polegał na malowaniu obrazków, najpierw 
w Żorach, potem w Piwnicznej. Na warsztatach terapii zajęciowej zaczęła 
też wyszywać, i nauczyła się gry na cymbałkach i na kybordzie. Postępy 
w nauce i drobne nagrody sprawiały Małgosi wielką radość. Rozwinęła się, 
ale wciąż boi się świata. Ma swój własny i na tym etapie rozwoju pozosta-
nie. I chociaż kontakt z nią nie jest łatwy, ciągła rehabilitacja, oraz miłość 
i cierpliwość matki i najbliższych sprawia, że czuje się bezpieczna. Czuje, 
że jest kochana.

B. P.

N A S Z E  M Ł O D E  A R T Y S T K I



SARA GUMULAK ur. 1995 r. w Krynicy Zdroju. Absolwentka 
Liceum Plastycznego im. Antoniego Kenara w Zakopanem, studentka 
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 

Zainteresowanie malarstwem zaczęło się już od najmłodszych lat, ponieważ 
malowała od 6 roku życia. W miarę dorastania powoli zaczęły ją interesować inne 
dziedziny sztuki, takie jak rzeźba i architektura, dlatego w wieku 16 lat postanowiła 
opuścić mój dom rodzinny w Łomnicy-Zdroju i podjąć naukę w Liceum Plastycznym 
w Zakopanem. Po 4 latach u „Kenara”obroniła dyplom w dziedzinie grafiki warszta-
towej, wykonując serie drzeworytów. Liceum pomogło zdobyć warsztat, by móc 
kształcić się dalej. Ponieważ bardzo interesuje ją historia sztuki i ochrona dziedzic-
twa kulturowego naszych przodków,
postanowiła podjąć 6-letnie studia 
w specjalności Konserwacja i Restaura-
cja Zabytków na Akademii Sztuk Pięk-
nych we Wrocławiu, gdzie aktualnie 
mieszka i studiuje. 

N A S Z E  M Ł O D E  A R T Y S T K I



Nasze piwniczańskie bociany były zawsze usmolone dymem wydobywającym się z wy-
lotu komina, na którym od 17 lat budowały gniazdo. Dlaczego ptaki upodobały sobie komin 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Uwrocie” w Piwnicznej-Zdroju, nie wiadomo. Może dlatego, 
że według tradycji te ptaki przynoszą szczęście, że spotkały tu przyjaznych ludzi, wśród 
których czują się bezpiecznie, a może dlatego, że komin dawał ciepło wyklutym pisklętom 
i nigdy żadne z nich nie zamarzło.

Tak było do zeszłego roku. Część mieszkańców osiedla postanowiła pozbyć się jednak 
kłopotliwego sąsiada, który śmieci i hałasuje. Jego odchody są żrące, brudzą okna, balkony 
i podobno niszczyły komin, którego fragmenty zaczęły się sypać i zagrażały mieszkańcom, 
szczególnie dzieciom. 

Każdy chce żyć w miarę komfortowo. Aby rozwiązać bociani problem, po remoncie ko-
mina, zamontowano 50 m dalej wysoki na 12 m. słup z platformą pod gniazdo. Na platformie 
znalazła się zbudowana przez bocianią parę konstrukcja z patyków i mchu, którą przeniesiono 
z komina. Koszt zakupu i montażu słupa pokryła sp. mieszkaniowa „Uwrocie”, a koszt nowej 
platformy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, oddz. terenowy w St. Sączu

Przyzwyczajenia ptaków zmienić trudno. Czy uwrociańskie bociany zaakceptują nowe 
miejsce lęgowe? Mieszkańcy bloków i kierownictwo Spółdzielni ma taką nadzieję.

Rok temu bociania para doczekała się trójki potomstwa. Jak będzie w tym roku?... 
Barbara Paluchowa

Według danych w oparciu o wyniki przeprowadzonego w 2014 roku międzynarodowego 
spisu bociana białego, polska populacja tych ptaków nie przekracza 45 tys. par lęgowych
i jest nawet o 15-20 proc. mniejsza niż 10 lat wcześniej. W roku 2018 było ich jeszcze mniej.

Nowe bocianie gniazdo
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Obwodnica Piwnicznej-Zdroju… NIEPRęDKO!
Przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej i bu-

dowę zarówno obwodnicy Piwnicznej-Zdroju zostały unieważ-
nione. Decydującym czynnikiem była cena zaproponowana przez 
oferentów za wykonanie zadania. Znacznie przekraczała ona kwo-
tę, którą GDDKiA zamierzała wydać na ww. inwestycje. 

Na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Piwnicznej-
-Zdroju w ciągu drogi krajowej 87. złożono cztery oferty, zawiera-
jące ceny od 2 637 120,00 zł do 4 597 740 zł. Natomiast Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierzała przeznaczyć na 
to zadanie 1 915 725,00 zł. Najniższa cenowo oferta przewyższała 
planowaną kwotę o 721 395,00 zł.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały 
unieważnione zgodnie z ustawą Pzp art.93 ust.1 pkt 4: „Zama-
wiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną prze-
wyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfi-
nansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć 
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Wkrótce mają zostać ogłoszone nowe przetargi na wyżej wy-
mienioną inwestycję.

 Na podst. art. Natalii Sekuły DTS 7. marca br..

Olejki na …
Zbliża się wiosna i sezon letni - czas polowań na ludzi przez… 

kleszcze. Coraz więcej osób po prostu się szczepi. Ale są inne 
naturalne sposoby, aby się w jakiś sposób przed atakami tych 
groźnych pajęczaków zabezpieczać. Są to naturalne olejki zapa-
chowe, którymi można skrapiać ubrania lub wcierać je w skórę.

1. Lawenda – lawenda słodko pachnie, ale insekty nienawidzą 
tego zapachu!

2. Mięta polej – mięta polej należy do rodziny jasnotowatych 
i często jest trująca dla insektów.

3. Trawa cytrynowa – ten olejek pochodzi z tropikalnej trawy 
cytrynowej, zawiera więc sok cytrynowy. Można go nakładać bez-
pośrednio na skórę i świetnie sobie radzi z kleszczami i wszami.

4. Eukaliptus – wykorzystaj niewielką ilość tego olejku, aby 
zniechęcić insekty. Badacze potwierdzili, że działa, a ponadto wi-
docznie zmniejsza opuchliznę po ugryzieniu oraz infekcje.

5. Limonka – ten olejek odstrasza insekty i kleszcze. Poleca się 
stosowanie go na ubrania i skórę!

Olejki można kupić w każdej aptece, drogerii czy przez internet. 
Nie są drogie i starczą na długo.

B

Dziecięce talenty
Twórczy marzec zaprosił do Szkoły 

Podstawowej w Łomnicy Zdroju dziecięce 
talenty. Mali artyści zaprezentowali swoje 
piosenki w koncercie: „To śpiewali nasi Ro-
dzice”, a uzdolnienia muzyczne, literackie 
i akrobatyczne w konkursie: „Mam talent”.

Pierwszy, sentymentalny mini koncert 
przywołał wspomnieniem przeboje Maryli 
Rodowicz, Aleni, zespołu Bajm i innych. 
Tony brzmiały łagodnie, ale i pewnie. 
Rodzice uczestniczący w spotkaniu z roz-
rzewnieniem wsłuchiwali się w przeboje 
swoich młodych lat. To był koncert inny 
niż wszystkie. Uczniowie klas I-III, zanim 
wybrali ulubione utwory mamy i taty, za-
poznani z ich muzycznym klimatem. Były 
rodzinne opowieści, wspomnienia, była też  

wielka radość, bo tu wszyscy okazali się  
zwycięzcami.

Nieco inny charakter – konkursowy, 
miał przegląd: „Mam Talent”. Tu popisy 
nie miały końca. Dziewczynki i chłopcy 
z klas I-III zaprezentowali się w kilku ar-
tystycznych kategoriach. Były zmagania 
wokalne, instrumentalne, recytatorskie 
i taneczne. Kategorie indywidualne i ze-
społowe. Wrażeniom i emocjom nie było 
końca. Jury, w składzie wytrawnych pe-
dagogów i rodziców, miało ciężki orzech 
do zgryzienia. Ale wybór został dokonany. 
W dłoniach, nie tylko  zwycięzców, zago-
ściły nagrody i pamiątkowe dyplomy.

O tym, że w dzieciach 
drzemią niezwykłe talenty, 
wiedzą z pewnością wszy-
scy, ale nie wszyscy po-
trafią „zaprosić” ten talent 

na scenę. Dziękujemy organizatorom i sponsorom nagród, 
a w szczególności ks. Proboszczowi Janowi Mirkowi i firmie 
Usług Transportowo-Drzewnych p. Rafała Wiejackiego. 

Małgorzata Miczulska
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Baba – wyrychtuwano (wyszyko-
wana), wypacykuwano (wymalowa-
na), wytrymuśno (wyelegantowana), 
wypindrzono, wyperfunuwano, ele-
gantno, popaniato, wyśminkuwano, 
zgrywula, pancia, damula, paniusia, 
udawacka, pudernica, mosie za cejco.

Baba – łodziono na ser mater, na-
korpano (ubrana na cebulkę), łotupno 
(brzydka) jak śmierć na chorągwi, jak 
stępno środa, szajtawo (nogi w iks), 
kackuwato (kołysząc sie w prawo 
i lewo), seplula (sepleniąca), wyszwę-
da (obieżyświat), frajerka (naiwna).

Baba – oblojdra, flura, ciućma, hulej-
maryna (bez manier), cimra (gapowata), 
ciamciu ramciu, paprula, (niehigienicz-
nie gotująca), hadziajka (nieokrzesana), 
bejdula (głupia), koza (o młodej dziew-
czynie), siksa, straszydło, niedośpiołka 
(powolna, zaspana), pyskula, bajcora, 
chadra, przemądrzołka, smocyca, zgaga, 
zołza, franca zbolało, pieronica, wyja-
dacka (pyskata cwaniara), jojcydło, pła-
kula, mamrula, waryjatno, piekielnica, 
kciwula (chytrus), pinda, jędzula, łosa, 
chodocora, gonicha, latawica, włóka, 
tłuk, pokuśnica, kokocha, guślorka.

Baba – cycato, dupiato, brzuchato, 
pucato (o pulchnych policzkach), roze-
zarto (lubi jeść), tyka (wysoka), putyr-
ka (niska i pękata), beka (otyła), nad-
uta (zarozumiała), kwolipięta, piękno 
jak jagoda, cudo, śprycha, loska, prze-
spanka (panna z dzieckiem), robotno, 
bogobojno.

Baba /dziopa – dziopecka, dziopi-
na, frajerecka.

Baba (babka) – babcysko, staro-
cie, kruchotka, potyradło (popycha-
dło), ladaco, skarucha, nieboga.

Krystyna Kulej 
Nadpopradzka dawność

PYSZNOŚCI FIT do chrupania i picia
(z selera naciowego i buraków)

Sałatka z selerem naciowym,
ogórkiem kiszonym i jajkiem

SKŁADNIKI
• seler naciowy – 150 g
• ogórki kiszone – 300 g
• 2 jajka
• cebula – 1 sztuka
• jogurt naturalny – 150 g
• 1 łyżeczka musztardy
• sól i pieprz do smaku

Jajka ugotowane na twardo i przestudzone, ogórki i cebulę pokroić w kostkę. Wymieszać 
z jogurtem, musztardą i szczypiorkiem. Przyprawić solą i pieprzem.

Wartość energetyczna sałatki – 360 kcal
Wartość energetyczna 1 porcji (1/3 sałatki) – 120 kcal

Buraczany zakwas 
Naturalny napój probiotyczny, który doskonale wzmacnia organizm, reguluje trawie-

nie, a na dodatek doskonale smakuje.
Buraki kisimy w naczyniu, które nie będzie reagowało z kwasem. W kamionko-

wym lub ceramicznym garnku albo dużym słoju. Naczynie należy wcześniej wyparzyć 
i osuszyć.

• 6-7 średnich buraków
• 4-5 ząbków czosnku
• kilka liści laurowych
• kilka ziaren ziela angielskiego
• szczypta gorczycy, sól 
Do każdego litra przegotowanej wody dodać płaską łyżeczkę soli. Pozostawić do 

ostygnięcia. Buraki obrać i pokroić w plasterki albo w kostkę. Dodać liście laurowe, ziele 
angielskie, gorczycę i przekrojone w poprzek główki czosnku. Zalać wodą.

Naczynie przykryć czystą ściereczką lub gazą i odstawić na 5-7 dni w ciepłe miej-
sce. Jeśli na powierzchni pojawią się białe plamki, zebrać je łyżką i wyrzuć. Gotowy za-
kwas przecedzić przez gęste sito lub gazę i przelać go wyparzonych butelek. Zakwas 
można przechowywać w lodówce przez ok. 2 tygodnie.

Pić 2 razy dziennie, rano i po południu, po pół szklanki.
Aby ugotować barszcz, połączyć zakwas z bulionemz warzywnym lub grzybowym, 

doprawić do smaku solą, pieprzem, szczyptą cukru i majerankiem. 
Nie wyrzucać kiszonych buraków. Można je wykorzystać do przygotowania 

pysznej sałatki.

Odchudzający koktajl  pietruszkowy
• jeden pęczek natki pietruszki
• jedna cytryna
• jeden świeży ogórek
• szklanka wody
Umyć pod bieżącą wodą pietruszkę, obrać i pokroić w plastry ogórek. Oba składniki, 

sok z wyciśniętej cytryny i wodę miksować w blenderze od 3 do 5 minut.
Pić szklankę koktajlu codziennie rano. Kuracja powinna trwać maksymalnie pięć dni. 

Po takim okresie należy zrobić organizmowi dziesięciodniową przerwę. 
Po upłynięciu tego czasu można powrócić do stosowania koktajlu.

O BABIE
(Fragmenty)
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Nie mylić z perswazją!

W dzisiejszych czasach szczegól-
nie łatwo paść ofiarą tego typu 

nieuczciwych sztuczek. Otaczający nas 
chaos informacyjny sprzyja szerzeniu 
nieprawdziwych, trudnych do zweryfiko-
wania opinii i argumentów, które mogą 
wpłynąć na nasze postępowanie. Aby nie 
ulec wpływom różnej maści manipulato-
rów, warto poznać najczęściej stosowane 
przez nich techniki przekonywania, czyli 
reguł.

Reguła wzajemności mówi, że każdej 
osobie, która wyświadczyła nam jakieś 
dobro, trzeba się odwdzięczyć.

Aby uchronić się przed takim sposobem 
manipulacji, zanim przyjmiemy prezent za-
stanówmy się, czy osoba, która go wręcza 
robi to ze szczerych pobudek, czy może jej 
uprzejmość jest podejrzana i może chcieć 
w zamian coś więcej.

Reguła zaangażowania i konse-
kwencji

Kolejna technika manipulacji wyni-
ka z powszechnej dla ludzi cechy, aby za 
wszelką cenę dążyć do zgodności swoich 
działań z powziętą wcześniej decyzją.

Żeby nie ulec manipulacji warto przed 
podjęciem jakichkolwiek działań rozwa-
żyć, czy kurczowe trzymanie się zasad ma 
w danym przypadku sens.

Społeczny dowód słuszności
Posługiwanie się społecznym dowodem 

słuszności to jedna z najpopularniejszych 
technik manipulacji. Zasada jej działania 
opiera się na przekonaniu, że dane zacho-
wanie jest słuszne o tyle, o ile inni ludzie 
w taki sam sposób postępują.

Słysząc takie argumenty nie uznawaj-
my ich automatycznie za słuszne, lecz 
pytajmy o ich źródło. W dobie internetu 
sprawdzenie prawdziwości danej informa-
cji jest dziecinnie proste i nie zajmuje wię-
cej niż kilka minut.

Reguła lubienia i sympatii
Jednym z najprostszych sposobów prze-

konania kogoś do swoich racji jest… zaprzy-
jaźnienie się z nim. Ludzie z reguły chętniej 
ulegają wpływom osób, które znają i lubią.

Jak bronić się przed takim sposobem 
manipulacji? Trzeba być wyczulonym na 
pochlebstwa i próby przypodobania się.

Reguła autorytetu
Aby obronić się przed wpływem fał-

szywych autorytetów warto zadać sobie 
dwa pytania: „Czy dany autorytet jest 
naprawdę ekspertem w danej dziedzi-
nie?” oraz „Czy można obdarzyć go za-
ufaniem?”. Głębsza analiza może pomóc 
nam oddzielić rzeczywisty autorytet od 
pustego symbolu.

b-int

 Manipulacja to zbiór metod mających za zadanie nakłonienie osoby lub grupy osób do realizacji celów manipulatora. 
Ofiara manipulacji nie ma świadomości, że użyto wobec niej podstępu i często jest przekonana, że na jej zachowanie nie miały 
wpływu żadne czynniki zewnętrzne. Tymczasem jest wprost odwrotnie – manipulacja to nierzadko starannie zaplanowana 
strategia, która ma przynieść określony skutek.

„Perełki”
Z zeszytów szkolnych

• W miastach ekologię zatruwają ludzie 
rurami wydechowymi.

• Kijanka różni się od żaby tym, że nie 
jest do niej podobna

• Mickiewicz urodził się w latach 1789 
– 1855.

• Chciałbym iść w ślady mistrzów ta-
kich jak Chopin i Moniuszko, dlate-
go postanowiłem uczyć się grać na 
mandolinie.

• Synowie bogatej szlachty wychowywa-
li się w łonach piastunek, które opowia-
dały dzieciom straszne opowieści.

Kumak – żaba pod ścisłą ochroną
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W piątek 8 marca …
w Sali Widowiskowej Domu Kultury odbyło 

się spotkanie z Jadwigą Marzec autorką  książ-
ki  „Marzenia nie liczą lat”’. Obecna była rów-
nież bohaterka biografii, sądecka malarka Grażyna 
Kulig, oraz recenzentka książki  Izabela Zubko. 
Pani Grażyna przywiozła kilkanaście swoich prac 
– portretów kobiet, które stały się naturalną sceno-
grafią spotkania.

Stanisławie Widomskiej – piwniczańskiej po-
etce prowadzącej uroczystość, udało się bardzo 
naturalnie i spontanicznie pokierować rozmową 
w kierunku wspomnień; smutnych i wzruszają-
cych, ale także anegdot związanych z książką. 
Dzieci z przedszkola nr.1 pod kierunkiem Da-
nuty Maślanki i Agaty Przepióry przedstawiły 
program artystyczny związany z Dniem Kobiet, 

REKLAMA REKLAMA

Opowieść, która daje nadzieję
„Marzenia nie liczą lat” to najnowsza książka sądeckiej 

pisarki i poetki Jadwigi Marzec. Bohaterką rozmów pełnych 
emocji jest malarka Grażyna Kulig, również sądeczanka. I nie by-
łoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie jej życie, które mogło-
by posłużyć na scenariusz filmowy. 

Grażynę Kulig – jak pisze Leszek Mazan – Ostatnią 
Czarodziejkę Nowego Sącza, los rzucił nad Dunajec w roku 
1958. W rodzinnej Wielkopolsce jej ojca zgilotynowali Niemcy, 
a nieuleczalna choroba zabiła matkę. Z marzeń nie zrezygnowała 
nigdy. A rysowała i malowała „od zawsze”. 

W książce znajdziemy zapis pięknie przeżytych chwil, a także 
wiele ciekawych zdjęć. Pamięć jest tutaj jakby kluczem, do intym-
nej i dającej otuchę podróży. Bo jak inaczej powiedzieć, jeśli dra-
maty i zmartwienia otwierają drogę, która pokazuje piękny sens 
trwania i dbania o dobro rodziny. 

Jest także list pożegnalny, napisany przez ojca pani Grażyny 
z celi śmierci, pełen mądrości i troski. Jest dla mnie relikwią – 
mówi artystka. W rocznicę jego śmierci czytam go i całuję. Józef 
Blewoński pisze w liście: Każdy człowiek ma dwie natury, dobrą 
i złą i wówczas życie dobrze się układa jeżeli ludzie zwracają się 
do siebie tymi dobrymi naturami. 

To opowieść, od której nie można się oderwać. Wciąga, wzru-
sza, a jednocześnie daje nadzieję. Odsłania piękno i szlachetność 
ludzkiej duszy.

Stanisława Widomska-Fiedor

oraz wręczyły pomalo-
wane przez siebie kwia-
ty każdej z obecnych  
Pań. Oprawę muzyczną 
zapewniła Magdalena 
Durlak, wykorzystując 

własne kompozycje, a piosenki zaśpiewała Natalia Zawalska. 
Publiczność nagrodziła występujących brawami. Później 

można było jeszcze przy kawie i słodyczach porozmawiać za-
równo z autorką, jak i bohaterką książki, a także zakupić promo-
waną biografię z dedykacją i autografami.  

Małgorzata Polańska-Kubiak
Fot. Marcelina Kubiak
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O tragedii po ośmiu latach

Jersey to jedna z Wysp Normandzkich położonych w kanale La Manche u wybrzeży Francji. Ma specyficzny status 
prawny. Jest posiadłością koronną Elżbiety II, ale ma własny rząd i walutę. Nie należy do UE. Polacy wybierają wyspę 
na emigrację zarobkową od lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Polonia stanowi tu  drugą pod względem wielkości 
mniejszość narodową. Od tragedii z udziałem Polaków, która wydarzyła się tu w 2011 roku, o wyspie i Polakach jest 
głośno. Do tych wydarzeń wracają też autorzy książki Głosy. Co się zdarzyło na wyspie Jersey.

Jeszcze trochę pamiętam, jakim szokiem były dla nas niedziel-
ne wiadomości o tragedii na wyspie Jersey, 15 sierpnia 2011 roku. 
Przez chyba rok pisały o tym liczne gazety, komentarze lawino-
wo zapełniały polskie fora i portale społecznościowe, pojawiały 
się nawet na profilach Rzeszowskiego i jego żony Izy na Face-
booku. Damian Rzeszowski, sądeczanin, tuż po powrocie z urlo-
powego pobytu u rodziców w Nowym Sączu zabił nożami sześć 
osób: teścia, swoją żonę, córkę i synka oraz przyjaciółkę żony i jej 
córeczkę. Próbował na koniec popełnić samobójstwo, ale został 
odratowany, osądzony i skazany. Po tym morderstwie na wyspie 
zmieniono przepisy prawne; nigdy nie wydarzyły się tu wcześniej 
takie przestępstwa, dlatego ściągano posiłki z Wielkiej Bryta-
nii (policjantów, prawników, psychologów), sędzia miał kłopot 
z orzeczeniem kary.

27 lutego 2019 roku wydawnictwo Czarne wprowadziło na ry-
nek książkę Głosy. Co się wydarzyło na wyspie Jersey Ewy Win-
nickiej i Dionisiosa Sturisa, pary dziennikarzy reportażystów, od lat 
zajmujących się problematyką uchodźców w różnych krajach świa-
ta. Wrócili w tym utworze do zbrodni Rzeszowskiego, ale stanowi 
ona tylko punkt wyjścia do znacznie szerszych rozważań. Autorzy 
wykonali ogromną pracę: prześledzili stenogramy przesłuchań 
i protokoły rozpraw, dotarli do wszystkich, którzy kiedykolwiek ze-
tknęli się z zabójcą i jego rodziną, przeprowadzili setki rozmów na 
Jersey, w Anglii i w Polsce. Reporterzy prowadzą czytelników do 
miejsc pracy i mieszkań emigrantów, odsłaniają obowiązujące na 
wyspie warunki zatrudnienia i wynagradzania, charakteryzują wy-
spiarski styl życia, pokazują tych którym się udało i przegranych. 
Dla nadrzędnego w tym literackim reportażu pytania: Dlaczego za-
bił? ważne są różnice w mentalności przybyszów z Polski i rdzen-
nych wyspiarzy, trudności życia emigrantów w innym systemie 

i związane z tym problemy psychiczne, dostępność do opieki me-
dycznej. Prawdopodobnie zaskoczą czytelników informacje o tym, 
że wyspa jest rajem finansowym dla unikających płacenia podat-
ków przedsiębiorców z różnych państw, że Polacy są drugą pod 
względem wielkości grupą mniejszościową i że migracja dzieli się 
na Polskę A i B. Poznajemy prawdę o grupie Polaków pracujących 
po 16 godzin w zimnie i deszczu u plantatorów eksportowego ziem-
niaka Jersey Royal Potato i grupie pracujących w usługach (hotele, 
sklepy, restauracje, budowy). Ludzie z tych kręgów rzadko się spo-
tykają, mają też inne możliwości dostępu do różnych dóbr, a nawet 
zwiedzania wyspy. Samotność i poczucie wykluczenia łamią często 
nawet mocne osobowości. Dopiero status rezydenta, który uzyskuje 
się po pięciu latach stałego pobytu, uprawnia do opieki medycznej, 
pomocy socjalnej i prowadzenia własnego biznesu.

Portret Damiana Rzeszowskiego jest dogłębny, mimo że ucho-
dził on za człowieka skrytego, niechętnie przyznającego się do 
problemów domowych. Mówią o nim koledzy, nauczyciele, współ-
pracownicy i sąsiedzi. Uzupełnia ten portret opis zabaw z dziećmi, 
wizyty w szpitalu po pierwszej próbie samobójstwa, pozytywnych 
wrażeń jakie wywierają z żoną i dziećmi na obcych. Wyłania się 
z nich obraz człowieka, który jest dobrym mężem i ojcem oraz 
sumiennym pracownikiem. Dowiadujemy się, jak mocno przeżył 
zdradę żony i stratę wpłaconej deweloperowi w Nowym Sączu 
kwoty na mieszkanie. Próby samobójcze, jeszcze przed uwięzie-
niem, świadczą o słabej konstrukcji psychicznej mężczyzny. Być 
może przed mordem słyszał głosy polecające mu zabić, chociaż 
i w tej kwestii nie ma pewności wśród aż siedmiu powołanych 
w procesie psychologów. Osądzony, został z 30-letnim wyrokiem 
osadzony w Full Sutton, brytyjskim więzieniu o zaostrzonym rygo-
rze. Po wcześniejszych dwóch nieudanych próbach, odebrał sobie 

skutecznie życie w Wielkanoc 2018 roku.
Reporterzy nie rozstrzygają, która z licznych 

możliwości odegrała kluczową rolę w popełnionej 
przez mężczyznę makabrycznej zbrodni. Myślę, że 
to dobrze. Każdy z nas ma szansę, by ocenić przed-
stawione fakty i opinie i spróbować samemu znaleźć 
odpowiedź na postawione w książce pytanie. Repor-
taż powinni przeczytać ci, którzy na emigrację się 
wybierają. Mogą tu znaleźć istotne wskazówki, jak 
się do tego wyjazdu przygotować, by poradzić so-
bie z nieprzychylną dla nich obcą rzeczywistością.
Ci, którzy już kogoś na emigracji mają, dowiedzą 
się, jakich pytań unikać w rozmowach i jak im po-
magać, by nie czuli się samotni i by… nie dopadła 
ich depresja. Pozostali zdobędą wiedzę o emigran-
tach i emigracji, która pozwoli im inaczej popatrzeć 
na tych, którzy się za granicą dorobili.

Irena Cepielik 

REKLAMA
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Ulica Daszyńskiego dawniej. 
Po prawej nieistniejący, zniszczony pożarem pożydowski pensjonat.

Fot. ze zbiorów K. i M. Klósków.

Ustalone terminy zebrań wyborczych 2019
(sprawdzać aktualizacje na stronie internetowej Urzędu)

Osiedle/sołectw      Data/godzina              Lokal                           Przew. zarządu/sołtys 

KOSARZYSKA   07.04 godz. 12.30        Szkoła Podstawowa Ewa Liber

MAJERZ                           07.04 godz. 17.00         Nadleśnictwo Lucyna latała-Zięba  

BOROWNICE  Kazimiera Sikorska

ZDROJOWE  Stanisława Szkaradek

MIASTO (2 termin)     14.04 godz. ??.??         MGOK – Rynek Piotr Ciągło

W dniach od 10 do 17 marca  
wybraliśmy sołtysów i osiedlowych

•	 ZAWODZIE – Marcin Kumorek
•	 CZERCZ – Tadeusz Gumulak

Wsie:
•	 KOKUSZKA – Janina Gardoń
•	 MŁODÓW – Andrzej Jamrozowicz
•	 ZUBRZYK – Józef Toczek
•	 ŁOMNICA-ZDRÓJ – Łukasz Jarzębak
•	 GŁĘBOKIE – Beata Łomnicka
•	 WIERCHOMLA WIELKA – Wiesław Keklak

220 do 27…
W gminie odbywają się Wybory Samorządów 
osiedli i sołectw

W niedzielę 31 marca zebrano się w MGOK-u na zebraniu 
osiedlowym, mającym na celu wyłonienie nowego osiedlowego 
i zarząd. Wybory jednak się nie odbyły. Zabrakło kworum, ponie-
waż na sali było, oprócz burmistrza D. Chorużyka, przew. Rady 
A. Musialskiego, osiedlowego P. Ciągło, dwóch radnych i byłego 
sekretarza gminy Wł. Gruceli, 27, zamiast minimum 50 osób. 
Powód tej mizernej frekwencji to zaniedbanie ze strony Zarządu 
sołectwa. Nie wywieszono powiadomień ani na mieście (na ulicz-
kach), ani w gablotach na domu kultury, zatem większość miesz-
kańców osiedla Centrum nic nie wiedziała o zebraniu.

Dwa tygodnie wcześniej w Łomnicy-Zdroju była lepsza organiza-
cja i szeroka informacja, bo na spotkanie wyborcze przybyło 220 osób. 

Podczas zebrania w Piwnicznej głos zabrali: dotychczasowy 
przew. Zarządu osiedla Miasto Piotr Ciągło, który złożył 
sprawozdanie z prawie czteroletniej działalności, burmistrz 
Dariusz Chorużyk i p. Elżbieta Kądziołka.

Następny termin zebrania: 14 kwiecień br. 
/b/
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WIELKI PÓST
Jak sie zacoł póst – słonine zamknięto, w piątek mlyka 

i jojek nie (masłem maściły), gotuwały zury. Jak przysłą 
śródpostno niedziela, to we środe w tyźniu warzyli zur. Je-
den drugiego oblywoł. Nagotowali zuru chłopy, gorcki duze 
żeliwne. Zur kisiło sie ze zytnie grube mółki, dodawało co-
snyk i chleba i soluło. To siedziało, mąka sie łobstoła na 
spodzie, to sie zlywało (bez te mąki na spodzie) i gotowa-
ło sie zur. Do ładniejse mąki dodało sie śmietany, uklepa-
ło i dolało. Który silniejsy na kijach, na drągach dźwigali 
i który obleje zurem.

We Wielki Piątek o 3-ciej klękało się w domu – Droga 
Krzyżowa. Po domach śpiewało się też Gorzkie Żale.

PALMA
Palmę robił tata, ukręcał bicz specjalny (na konie i na 

krowy) ze swoich konopi. Skład: gałązki z bazi, barwinek, 
nietota, kwiotki z bibuły. Wielkość do1/2 m. Pletli na 3 jak 
warkocz. Na gałązki palmy okręcał sznurek cieniutko ze lnu. 
Jak w lecie chodziły na borówki, grzyby – mama ucinała – 
przywiązywała do palca albo nad kolanem (żeby zabezpie-
czyć przed ugryzieniem węża, żeby nie miał dostępu). Do 
tej pory to stosuje. Raz nie zawiązała i ugryzła ją żmija. Bicz 
ze sznurka z palmy – zastosowanie: przy pierwszym wy-
gonie bydło bicem pobić, świeconą wodą pokropić. Palmę 
po poświeceniu trzymano za obrazem. Bicz robiono dzień 
przedtem. Musiał być patyk z jałowca – bo gibki. Pastyrz 

Halina Poświatowska

Wielkopostna legenda

dwa tysiące lat temu

urodziła panna w Galilei

niemowlę

dziecko było bezbrzeżnie nagie

a ona nie miał nic

oprócz miłości

i tak rosło

ogrzewane oddechem

aż dorosło

do nienawiści

i przybili go do drzewa ludzie

a ona patrzyła

potem – mówią 

– że wstąpiła w niebo

ale równie dobrze 

mogła wstąpić w ból

tak był głęboki

* Listy od Czytelników mile widziane ale tylko 
takie, które dotyczą istotnych spraw w Gminie, lub 
problemów mieszkańców. Listy mogą być podpi-
sane inicjałami, lecz dane autora materiału (imię, 
nazwisko, adres, mail) muszą być znane Redakcji. 
Anonimów nie będziemy zamieszczać!

* Drobne ogłoszenia: SPRZEDAM, KUPIĘ, 
ODDAM, SZUKAM PRACY, DAM PRACĘ itp. 
będą zamieszczane nieodpłatnie.

* Wszelkie materiały od korespondentów 
przyjmujemy do 20 każdego miesiąca.

* Materiały i zdjęcia do publikacji prosimy 
przesyłać na adres mailowy gazety: 

                                                gazetazp@op.pl

INFORMACJE

pilnuwoł, żeby nie zgubić, bo buł po-
święcany. Jak sie sło do pola, ułamy-
wało sie po gałęzi (palmy).

Jak z kościoła przychodzili (w Pal-
mową) to trochę tej kitki łykali, żeby 
garło nie bolało. Jak buła burza to sta-
wiali gromnice i łobroz do łokna, a na 
trowie sie kładło łopate do chleba (mia-
ło chronić przed grodem, bo grod nie 
będzie biuł po łopacie do chleba, bo 
łopata wsodzo chleb do pieca). Mama 
nad chlebem przy dzieleniu żegnała 
krzyzem.

Jak przyśli z kościoła, to stare pal-
my co zło stoły, poluło sie w piecu.

Wanda Łomnicka-Dulak 
Nadpopradzka dawność, Gwara 

i kultura górali z okolic 
Piwnicznej, 

Piwniczna-Zdrój – Nowy Sącz 2018
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Roman Brandstaetter

Gethsemani 
Gdy smutna stała się Jego dusza aż do śmierci,  
Odszedł na rzut kamieniem i padł na oblicze  
Swoje jak na oblicze światła.  
 
Apostołowie odgrodzili się od Niego  
Ścianą snu.  
O czym śnić mogą ludzie  
W tłoczni krwi i potu? O czym?  
Może liczyli we śnie  
Chleby spadające na Galileę  
I ryby wzlatujące do nieba?  
 
Stojąc na rzut kamienia  
Pomiędzy ludźmi i Bogiem,  
Modlił się:  
„Ojcze, boję się ludzkim strachem  
I smucę się ludzkim smutkiem.  
Błagają Cię o to moje spękane wargi,  
Tę godzinę krzyża,  
Ale nie według mojej,  
Ale Twojej woli.  
Błaga Cię o to moje zmęczone i słabe ciało,  
Błagają Cię o to moje spękane wargi,  
Błagają Cię o to moje spuchnięte nogi.  
Ale chociaż Cię błagam,  
Nie wysłuchaj modlitwy mojego ciała,  
Nie wysłuchaj modlitwy moich ust,  
Nie wysłuchaj modlitwy moich rąk,  
Nie wysłuchaj modlitwy moich nóg,  
Nie wysłuchaj modlitwy mojego krwawego potu.  
Albowiem nie może być zaprzeczony płacz psalmów  
I nie może być zaprzeczony język proroków,  
I nie może być zaprzeczone istnienie człowieka,  
Brata moich cierpień i zabójcy mojej krwi,  
Dlatego niech nadejdzie godzina krzyża  
I niech się stanie Twoja wola,  
Albowiem ona jest moją wolą,  
Boże,  
Obleczony w moje drżące i spocone ciało”.  
 
Tak modlił się,  
A oni, chociaż słyszeli Jego słowa,  
Nic nie rozumieli. Nie chcąc wrócić  
Do rzeczywistości, leżeli bez ruchu  
Na dnie snu  
I udawali, że nawet nie słyszą  
Szelestu anioła, który pełzał  
Pomiędzy ich ciałami,  
Jak ulicami wyludnionego miasta.

Ogród Oliwny
Znajdujący się w Dolinie Cedronu u podnó-

ża Góry Oliwnej w Jerozolimie w Izraelu. Miej-
sce, z którego roztacza się widok na wschodnie 
stoki wzniesienia Moria – Wzgórza Świątynnego. 
Ewangelie podają, iż w miejscu tym zatrzymywał 
się wielokrotnie Jezus podczas swoich pobytów, 
szczególnie w czasie żydowskiego święta Paschy. 
Znał je apostoł Judasz, który właśnie tutaj miał 
wydać Chrystusa wysłanemu przez arcykapłanów 
i starszych ludu oddziałowi zbrojnemu. (Mk 14,43-
52). Zanim jednak do tego doszło Jezus pogrążyć 

się miał w męce, prosząc Boga, by jeśli to możliwe, ominęło go cierpienie, którego 
się spodziewał. dotyczącej podwójnej woli – boskiej i ludzkiej – w Osobie Chrystusa 
przeciwko tzw. monoteletyzmowi.

W Getsemani znajduje się dzisiaj kilka sanktuariów chrześcijańskich, którymi 
opiekują się poszczególne wspólnoty kościołów wschodnich oraz franciszkanie.

Wikipedia

 Te drzewa oliwne pamiętają czasy Chrystusa

Dzień dobry, Uczennice i Uczniowie!
Zegarek „speedmaster” Lovell’a, to odpowiednia „pamiątka” dawnych 

lotów księżycowych. Przypuszczam, że załoga „Apollo-13” długo 
wspominała swoją „ podróż z przygodami”.

Czasem dokładność jest po prostu niezbędna, dlatego cieszę się, że: 
9192631770; 299792458; 02214076  - 10.23 – dokładnie.

Zagadnienia:
1. Jak wskazania zegara wahadłowego i zegara atomowego zależą od 

pola grawitacyjnego?
2. Opracuj rowerową ładowarkę do telefonu komórkowego (dynamo 

rowerowe, prostownik, itd.).

Do zobaczenia
Leszek Mikołajczyk
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Z  ŻYCIA  PARAFII

Przy Parafii pw. NNMP działa:
• Parafi alna Rada Duszpasterska 
• Parafi alna Rada ds. 
• Ekonomicznych
• Parafi alny Oddział Caritasu
• Liturgiczna Służba Ołtarza
• Akcja Katolicka
• Rodzinne Stowarzyszenie Dużych i Małych „Chołpina”
• Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
• Młodzieżowy Zespół Muzyczny „Boża Jazda”
• Schola „Ignis Dei”
• Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej
• Grupa Biblijna - „Czytamy Pismo Święte”
• Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa
• Franciszkański Zakon Świeckich
• Bractwo Żywego Różańca
• Katolicka Poradnia Rodzinna

 Klub Seniora, działający przy Stowarzy-
szeniu „Nasz Dom” organizuje kolejne 
pielgrzymki dla zainteresowanych, m.in. 
do Zawady koło Dębicy na Dróżki różań-
cowe (6 IV), Łagiewnik i Tropia (maj), na 
Podlasie i Mazury (17-20 VI) oraz inne. 
Wszelkie informacje oraz zapisu moż-
na dokonać w Domu Katechetycznym, 
w środy i piątki od godz. 14:00-16:00.

 Na dachu kościoła oraz przy powsta-
jących daszkach prowadzone są prace, 
które stylistycznie nawiązują do całej 
bryły świątyni. /B/

Wydarzenia
 Wiara i Tradycja Kościoła zapraszają 

do udziału w nabożeństwach wielko-
postnych, które są sprawowane w na-
szej parafii wg następującego porząd-
ku: Gorzkie Żale – niedziela, godz. 
16:00; Droga Krzyżowa – piątek, godz. 
15:30 (dla dzieci), 16:30 i 19:00. Droga 
Krzyżowa w Kokuszce jest odprawiana 
w sobotę, o godz. 16:00. 

 Diakon Wojciech Mróz – alumn VI 
roku Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Tarnowie rozpoczyna posługę 
duszpasterską w naszej parafii, aż do 
Świąt Wielkanocnych włącznie. 

 Uroczystość św. Józefa – Oblubieńca 
NMP świętowano we wtorek.19 mar-
ca. W tym dniu, z racji rocznicy śmier-
ci, pamiętano też o śp. ks. Ludwiku 
Siwadle – byłym proboszczu naszej 
wspólnoty.

  Jedenastu chłopców aspirantów, którzy 
zakończyli liturgiczne przygotowanie, 

zostało włączonych do Liturgicznej 
Służby Ołtarza 24 III br. w niedzielę, 
podczas Eucharystii o godz. 10:00. 

 Trwają prace związane z parafialną 
świątynią, te widoczne dla wszystkich 
i niewidoczne, tworzące teologiczno-
-artystyczną kompozycję. Swojego 
wsparcia dla tych działań udzielił ks. 
Biskup, Diecezjalna Komisja Sztuki 
oraz wielu życzliwych ludzi. 

 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
i Dzień Świętości Życia obchodzono 
w liturgii dnia 25 marca. Podczas wie-
czornej Eucharystii można było włą-
czyć się do wspólnoty Duchowej Ad-
opcji Dziecka Poczętego. 

 Konkurs Palm organizowany przez 
Ośrodek Kultury oraz naszą Parafię zo-
stanie przeprowadzony dnia 14 IV w po-
łączeniu z Mszą św. o godz. 11:30. Za-
praszamy do rodzinnego udziału. Regu-
lamin konkursu znajduje się w gablocie.

Remont kościoła

Klimatyzacja kościoła

Droga Krzyżowa           TEKST STACJI V

Ręce!
Ręce bliskiego abo całkiem łobcego 

cłowieka, ręce wyciągnięte z chęciom 
pomocy, abo  zaciśnięte w pięści. 

Bo w rękaf  moze być wszytko: mi-
łoś i nienawiś, chęć dopumocy abo ło-
bojętnoś. Myślemy se casem – to co ze 
łon ni moze juz wytrzymać, nie umiy se 
poradzić. To jes Jego życie, nie bede sie 
wtrącoł, som se jes winien. 

I przechodzemy koło bliskiego abo 
całkiem łobcego cłowieka łobojętnie – 
kcęcy mieć święty spokój. 

Ale mieć go nie bedemy. Te wycią-
gnięte, prosące ręce pódo za nami. No to 
moze mu pumoge, niek sie nie  naprzy-
krzo. Abo nie, nie – jo tyz póde trosusie 
prędzy, udom ze if nie widze: te marudne 
babcie, tego dziadka co nic ino by godoł 
i godoł, te babe co ino narzyko na choro-
ści  i tego chłopa co politykuje i polity-
kuje. A niek mi dadzo wszytkie spokój!

A dzie w tem jes miłoś bliźniego. Pon 
Jezus bez ręce Symona z Cyreny zmie-
niuł jego serce. Przecie i Symon wracoł 
sie z roboty zmęcony i obojętny na los 
skozańca, a tu musioł mu pumogać dźwi-
gać drzewo hańby.

Prose sprow Panie Jezusie, zeby przej-
rzały nie ino moje łocy ale i ręce i serce.

Wanda Łomnicka-Dulak
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Muffinki do… kąpieli?
Mało kto wie, że w niewinnych kulach do kąpieli znajduje się 

np. kwas aluronowy, który źle wpływa na nasze nerki, albo bro-
kat, (powoduje zapalenia  błon śluzowych) i parę innych dziwnych 
składników? Dlatego warto zrobić swoje... muffinki kąpielowe.

PRZEPIS:
200 g sody oczyszczonej
100 g kwasku cytrynowego
40 g mleka w proszku (niebieskiego)
10 g olejku z pestek winogron
30 g stałego tłuszczu kokosowego
buteleczka olejku eterycznego (u mnie sosna)

Olimpiada przedszkolaków
26 marca na hali widowiskowo-sporto-

wej w Piwnicznej-Zdroju odbyła się po raz 
trzeci Gminna Sportowa Olimpiada Przed-
szkolaków. W zawodach wzięły udział 
dzieci z przedszkoli z terenu miasta i gmi-
ny Piwniczna-Zdrój. Każde przedszko-
le zgodnie z opracowanym regulaminem 
zgłosiło zespół składający się z 15 zawod-
ników (w tym 7 w wieku 5 lat i 8 w wie-
ku 6 lat). Zawody rozpoczęły się o godz. 
9.00. Na sali zameldowały się zespoły, 
które otrzymały od organizatora tabliczki 
z nazwą przedszkola. Po krótkim przy-
witaniu gości przez prowadzącą na halę 
została wniesiona  przez zeszłorocznych 
zwycięzców flaga igrzysk  oraz został za-
palony znicz. Dokonała tego Julka z przed-
szkola w Wierchomli, które zwyciężyło 

w r. 2018. Dzieci i opiekunów przywitał 
burmistrz Dariusz Chorużyk oraz dyrektor 
SP. Zenon Citak. Nastąpiła rozgrzewka, 
którą przeprowadziła Patrycja Piwowar. Po 
krótkiej przerwie, w trakcie której ucznio-
wie klasy III c gimnazjum przygotowali 
stanowiska, przedszkolaki przystąpiły do 
zmagań sportowych. Każde przedszkole 
otrzymało kartę zawodów, na której za-
mieszczone było osiem konkurencji. Mali 
sportowcy przechodzili od stanowiska do 
stanowiska, gdzie pod okiem sędziów za-
liczali poszczególne konkurencje, które 
były punktowane w zależności od zajętego 
miejsca.  Po sportowych, pełnych emocji 
zmaganiach dzieci wraz z opiekunami uda-
ły się na poczęstunek.  

 Klasyfikacja końcowa:
I m- Przedszkole w Łomnicy-Zdroju
II m- Przedszkole w Wierchomli 

Wielkiej
III m – Przedszkole w Młodowie
IV m- Przedszkole Nr 3
V m- Przedszkole Nr 1
Wszystkie dzieci oraz ich opiekuno-

wie  są zwycięzcami. Każde przedszkole 
otrzymało puchar, pamiątkowy dyplom, 

oraz skrzynkę jabłek, sok jabłkowy i na-
grodę rzeczową w postaci piłki nożnej 
i gry logicznej.  Zamknięcia Igrzysk do-
konali Burmistrz i Dyrektor SP. Całą im-
prezę przygotowała klasa III c  ostatni 
rocznik Gimnazjum wraz z wychowaw-
czynią.  Podziękowania dla Pań: Marzeny 
Żrałki, Renaty Dziedziny, Joanny Chałak 
za dekorację, medale, dyplomy oraz dla 
A. Długosza za pomoc w przeprowadze-
niu zawodów.

Elżbieta Polakiewicz

     Sypkie  składniki dobrze wymieszać w dużej misce. ole-
je (z pestek winogron i kokosowy) umieścić w jednym kubku 
i do mikrofali, żeby się rozpuściły i połączyły. Następnie olej 
wlewać po troszkę do wymieszanych składników energicznie 
mieszając. Na koniec dodać olejek zapachowy, mieszać i na-
kładać, mocno ugniatając  gotową masę w silikonowych fo-
remkach na muufinki. Po uformowaniu tak przygotowanych 
„mydełek” do kąpieli wykładamy je  na talerz lub deseczkę  
i pozostawiamy do zastygnięcia.

M.K.
fot. Marcelina Kubiak



Obłażący lakier przy tablicy pamiątkowej Śmieći w potoku przy Sp. Mieszkaniowej Uwrocie Tu nie ma ani kropli wody

Łyse trawniki przy studni

Śmietnik przy tablicy pamiątkowej

jest rzeczą ważną, wzmacnia pozytywne odczucia u mieszkań-
ców, a przede wszystkim u gości „ze świata” – kuracjuszy i letników. 
Jak bardzo dbają o swój wizerunek sąsiadujące z nami: Muszyna 
i Krynica – wiemy. My, oprócz parku zdrojowego na Zawodziu, nie 
mamy rozległych kwietników na deptakach, czy ogrodów sensorycz-
nych, ale o to co mamy, powinniśmy dbać w dwójnasób. Są miejsca 
w Rynku i jego obrębie, które wymagają stałej opieki. Np. trawnik 

Estetyka w uzdrowisku…
wokół rynkowej studni powinien być obsiany trawą wimbledońską 
odporną na zadeptywanie lub trawą samo zagęszczającą się. Przy 
schodach na Równię przy tablicy pamiątkowej, pierwszym obiek-
tem na jaki natyka się przechodzień, nie może być okazały kosz na 
śmieci i obłażące z farby ogrodzenie. Obiekt „Królowa studzienka” 
usytuowany przy drodze na Łaski powinien być przeniesiony w inne 
miejsce. W tej studzience wody od dawna nie ma. Itd., itp.. BP




