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Dzieñ Dz iecka



Ks. Jan Twardowski

list do Matki Boskiej

W pierwszych słowach donoszę nic się nie zmieniło
żółta pliszka się cieszy swoim czarnym dziobem
łosoś wraca do rzeki w której się urodził
mrówki się oblizują jak na nie przystało
sarna leczy się ślazem więc mniej pokasłuje
las tak rzeczywisty że zdaje się zjawą
pszczoła nie zna Szopena ale jest muzyką
śmierć jak zwykle niziutko układa na ziemi
świętym można tu zostać nawet na podwórku
rzucając kurom ziarno staroświecką modą
znów najpiękniejszy w Polsce jest lipiec nad wodą
a piękno jest najbliżej gdy czas się oddala
żadna ryba nie traci nawet jednej łuski
sroka z wąskim ogonem powtarza dowcipy
rzeczy mają własną po umarłych pamięć
więc pamięta mą matkę czajniczek rozbity
dla słowika w czerwcu każda noc za mała
ponieważ wierzy w miłość nie boi się ciała
śpiewa że serce całe a już nieśmiertelne
bocian dalej podnosi tylko lewą nogę

piszę list bo Cię przecież zobaczyć nie mogę
myślę jednak że chyba czasem Ciebie słyszę
bo skąd się nagle bierze ten szept kiedy zasnę

Fot. P. Basałyga

1924 r. I Komunia św. (D. Szafl arska 2 od prawej przy nauczycielce Z. Bernackiej)
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Drodzy Czytelnicy!
Rozwaga to rzecz ważna i pożyteczna. Zawsze chętna do po-

mocy i współpracy z tym, co podpowiada nam instynkt lub intu-
icja. Dlaczego więc tak niechętnie po tę pomoc sięgamy, szczegól-
nie wtedy, gdy szarpią nami emocje? Instynkt można by porów-
nać do spłoszonego galopującego konia, a rozwagę do woźnicy, 
ściągającego lejce, których nigdy nie powinien wypuszczać z rąk. 
Takie współdziałanie wyklucza dychotomię, czyli postrzeganie 
rzeczywistości skrajnie, w kategoriach czerni i bieli, przy niedo-
strzeganiu odcieni szarości.

Wielu z nas myśli dychotomicznie, zakładając (sama to 
u siebie czasem obserwuję), że np. ludzie są dobrzy, albo źli, 
odrzucając, że mogą być zwyczajni, ani dobrzy, ani źli. Czy 
to wyłącznie ich wina, ze postępują źle i czy to ich zasługa, 
że czynią dobro? Albo, że jak jedno jest prawdziwe, to drugie 
musi być fałszywe. Prosty przykład: jeśli nie jesteś ze mną, 
to jesteś przeciwko mnie. Takie myślenie prowadzi do uogól-
nień, zaślepienia, tworzenia uprzedzeń, podziałów i nieporozu-
mień. Myślenie dychotomiczne obarczone błędem popadania 

w skrajności, prowadzi do 
wyciągania fałszywych wnio-
sków: „wszystko, albo nic”, 
„jestem genialny”. „to wszyst-
ko nie ma sensu”, „jestem
beznadziejny” itp.

Obserwując to, co się dzieje 
w naszej Ojczyźnie, odnoszę wra-
żenie, że zaistniał dychotomiczny 
podział społeczeństwa – jedna strona uważa, że druga jest zła i odwrot-
nie. A przecież tak nie jest.

W numerze majowym gazety, będzie sporo o dzieciach
(1 czerwca – Święto Dzieci), przede wszystkim o ich dokonaniach, 
o Święcie Strażaka, o działaniach w Gminie. Informujemy o suk-
cesach RZ „Dolina Popradu”, o polsko-węgierskim Forum i o tym, 
jak prezentował się I numer gazety Znad Popradu z maja 1991 roku.

Zachęcam do lektury i zapraszam do współpracy.
Barbara paluchowa

red. naczelna

Ile dzieci jest w Polsce? 
Według GUS w Polsce na 38,4 mln mieszkańców dzieci jest około 9,6 mln.
Najmłodsi w wieku od 0 do 6 lat to 2,7 mln to 7 proc. ludności kraju. Dzieci

od lat 6 do 17 jest 6,9 mln – 18 %. 
W roku 2017 na świat przyszło ponad 400 tys. dzieci. W ostatnich latach na-

tomiast najmniej urodzeń było w roku 2003, gdy zarejestrowano tylko 351 tys. 
porodów. Jak podaje GUS, to najniższa liczba urodzeń w Polsce od drugiej wojny 
światowej. Najwięcej dzieci było w roczniku 1983. Wówczas podczas wyżu demo-
graficznego w Polsce urodziło się 724 tys. dzieci.

Z obserwacji statystycznych wynika, że dzieci w 2017 roku najczęściej rodziły 
się we wtorki oraz czwartki. 

Najwięcej dzieci rodzi się latem.
W 2017 dniem, w którym urodzeń było najwięcej w całym roku, był wtorek

19 września. Taką datę urodzenia ma 1474 dzieci.

„Zabawa”

Stare zdjęcia żyją
Katarzyna z d. Tokarczyk i Michał Dziedzina – posiadali młyn i tartak
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IX Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 
 Na podst protokołu NR9/2019

Sesje Rady Miejskiej

IX Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju zwołana została na wnio-
sek Burmistrza rozpoczęła się 29 kwietnia 2019 r. o g. 8.00 w sali narad 
Urzędu Miejskiego. Uczestniczyło 15 radnych. Obrady prowadził Adam 
Musialski - przewodniczący Rady. 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady 
przywitał wszystkich obecnych, przede wszystkim nowo wy-

branych sołtysów: Sławomira Wójtowicza, Kazimierę Sikorską 
oraz Stanisławę Szkaradek, które pozostały na tym stanowisku. 
Następnie głos zabrał kierownik projektu Fundacji Rozwoju 
Regionów Przemysław Zaremba (skrót wypowiedzi). Fun-
dacja wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych 
opracowała i będzie wdrażać projekt wsparcia działalności 
małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej oraz 
zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej 
marki gospodarczej. Zwrócił uwagę, że Fundacja realizowała 
już w gminie Piwniczna kilka projektów m.in. projekt dla szkół 
w zakresie rozwoju, kształcenia i wyrównywania szans. Progra-
mem objętych było ok. 280 dzieci. 28 dzieci otrzymało stypen-
dia w wysokości 3 tys. zł rocznie. Dodatkowo wyposażone zo-
stały dwie pracownie komputerowe, a w szkołach pojawiły się 
tablice interaktywne (koszt ponad 200 tys. zł.). W przeciągu 3 
lat realizowany będzie również projekt dotyczący świetlicy śro-
dowiskowej w budynku po byłym komisariacie policji. Funda-
cja finansuje te projekty ze środków unijnych, natomiast wkład 
własny gminy polega na wynajęciu przestrzeni, nieodpłatnym 
użyczeniu sal szkolnych i są to wkłady niepieniężne. Projekt re-
alizowany jest dla ośmiu gmin uzdrowiskowych Województwa 
Małopolskiego, ma zasięg regionalny i skierowany jest do ma-
łych i średnich przedsiębiorstw z terenu gmin uzdrowiskowych 
objętych projektem, wsparcie ma trafić do ok. 130 przedsiębior-
ców, a bezpośrednim wsparciem zostanie objętych 80 podmio-
tów małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenach 
gmin. Rola każdej z gmin biorących udział w projekcie jest taka 
sama, będą one promowane w tym samym zakresie i wsparcie 
będzie skierowane do tej samej ilości przedsiębiorców. Powie-
dział, że kolejnym celem projektu jest wzmocnienie współpracy 
gmin uzdrowiskowych poprzez opracowanie wspólnej kom-
pleksowej oferty elektronicznej skierowanej do użytkowników 
smartfonów, kreowanie wspólnego wizerunku uzdrowisk Ma-
łopolski w kraju i zagranicą poprzez udział w multimedialnej 
i tradycyjnej formie promocji poprzez przygotowane spoty re-
klamowe. (…) Kolejnym elementem projektu będą targi krajo-
we i zagraniczne. Zaprojektowane zostały trzy imprezy krajowe, 
gdzie przygotowywane są 72 stoiska wystawiennicze dla małych 

i średnich przedsiębiorstw z ośmiu gmin. Jest też 9 wyjazdów 
zagranicznych do: Słowacji, Izraela, Czech, Niemiec, Rosji oraz 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich dla tych przedsiębiorstw 
oraz dla pracowników gmin oraz specjalistów w zakresie tury-
styk. Podczas tych wyjazdów promowana będzie baza, projekty 
inwestycyjne oraz produkt turystyczny. Ponadto w ramach pro-
jektu zagwarantowana jest produkcja dziewięciu filmów rekla-
mowych (koszt każdego to 75 tys. zł.) na temat każdej gminy 
i jednego filmu o wszystkich gminach. Będą one emitowane 
w telewizji ogólnopolskiej, telewizjach regionalnych oraz tele-
wizji słowackiej. Wartość całego projektu - 6 mln zł. Fundacja 
Rozwoju Regionów musi zebrać wkład własny 900 tys. zł, Sto-
warzyszenie Gmin Uzdrowiskowych zobowiązało się dać 600 
tys. zł, co w podziale na 8 gmin wynosi 25 tys. zł rocznie. 

Po tych informacjach przystąpiono do realizacji dalszej części 
porządku obrad. 

Podjęcie uchwał 
UCHWAŁĘ NR IX/58/2019 o zmianach w budżecie przy-

jęto jednogłośnie tj. 15 – za 
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UCHWAŁĘ NR IX/59/2019 w sprawie zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 
– przyjęto jednogłośnie tj. 15 – za 

Przed głosowaniem następnej uchwały wypowiedział się 
dyrektor OPS Grzegorz Chochla Poinformował, że systema-
tycznie ubywa na terenie gminy osób bezrobotnych oraz osób 
korzystających z pomocy społecznej, natomiast przybywa osób 
korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej finansowanych 
z budżetu państwa nie związanych z ubóstwem np. 500+. Powie-
dział, że dla gminy bardzo ważne jest, aby zatrzymać i wzmocnić 
pracę asystenta rodzinnego, obecnie zatrudniony jest jeden asy-
stent, który opiekuje się 13 rodzinami. Zwrócił uwagę, że w wielu 
przypadkach problem rodzin nie polega na braku środków, ale na 
braku umiejętności zarządzania nimi i radzenia sobie z życiem, 
wychowywaniem dzieci. 

UCHWAŁĘ NR IX/60/2019 w sprawie przyjęcia Oceny 
Zasobów Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Piwniczna-
-Zdrój. przyjęto jednogłośnie tj. 15 – za.

W wolnych wnioskach mówiono głównie o problemach 
w utrzymaniu porządku w Gminie, o remontach dróg i prze-
glądach technicznych urządzeń na placach zabaw. Głos zabra-
li radni w kolejności: 

Krzysztof Długosz, Ewa Liber, Bronisław Rusiniak, Maria 
Adamuszek, Mariusz Lis – który poprosił, aby Burmistrz odpo-
wiedział wprost, nie wymijająco, czy to przedszkole na Czerczu 
będzie budowane. Zapytał, czy znane są wyniki i koszt audytu 
przeprowadzonego w Gminie. 

Wypowiadali się także: przewodniczący Zarządu Osiedla 
Majerz Sławomir Wójtowicz, wiceprzewodniczący Rady Lech 
Maślanka oraz mieszkanka Piwniczej Magdalena S. 

Odpowiedzi udzielał burmistrz Dariusz Chorużyk. Poinfor-
mował, że na terenie gminy działa Stowarzyszenie Kasa Wzajem-
nej Pomocy, które od lat wypełnia misję kasowego wsparcia. Po-
gratulował paniom: prezes Stanisławie Szkaradek oraz skarbnicz-
ce Kazimierze Sikorskiej. Zaapelował, aby z drobnymi sprawami 
przychodzić do niego codziennie lub zwracać się do pracowników 
merytorycznych. Powiedział, że zostały już rozpoczęte przeglądy 
dróg, zaczęto od Kosarzysk, ale kontynuacja będzie prowadzo-
na. Odpowiadając na pytanie pana Radnego Lisa powiedział, że 

Władze Powiatu Nowosądeckiego realizują 
milionowe inwestycje zarówno na drogach, 
jak i w zakresie poprawy bazy dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
i modernizację budynku Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicz-
nej-Zdroju wraz z zagospodarowaniem działki dla potrzeb Domu 
Wczasów Dziecięcych. Projekt ma być gotowy do końca wrze-
śnia tego roku.

Wyniki głosowania do Parlamentu Europejskiego – gmina Piwniczna-Zdrój
                                                                                                                                              liczba           procent
                                                                                                                                              głosów            głosów

liczba 
głosów

procent 
głosów

Komitet Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość                                                                          2813            74,67%                                                  2 813 74,67%

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska Po Psl Sld .N Zieloni                           596              15,82% 596 15,82%

Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15                                                                                130               3,45% 130 3,45%

Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy                   126                3,34% 126 3,34%

Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia                                                                        63                1,67% 63 1,67%

Koalicyjny Komitet Wyborczy Polexit – Koalicja                                                                   17                0,45% 17 0,45%

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, Rss                   11                 0,29% 11 0,29%

Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski                           11                 0,29%

                                                                                                                        Razem            3767               100%
11 0,29%

Państwowa Komisja Wyborcza, 28 maja 2019, 00:51
 

oczywiście przedszkole będzie budowane, ale nadal trwa poszu-
kiwanie środków, których poprzednicy w budżecie nie zostawili. 
Zwrócił uwagę, że poprzednicy mieli okazję realizować przetargi 
do skutku i podpisać umowę, jednak tego nie zrealizowali z nie-
wiadomych przyczyn. Pomimo złej sytuacji finansowej konty-
nuowane jest inne zadanie podpisane przez poprzedników, czyli 
Nakło. Audyt nie jest jeszcze zakończony, o jego wynikach rad-
ni będą zawiadomieni, jak o każdej sprawie, do której Urząd się 
przymierza. Poinformował, że w strukturach gminy działa MZG-
KiM, gdzie można się zgłaszać codziennie w godzinach od 7.00 – 
15.00, dyrektor Renata Nowak, nawet jeśli nie przybywa na Sesję, 
to pracuje w zakładzie i oczekuje na wnioski.

 Na tym zakończono obrady.
Protokołowała 

Magdalena Nieć

Podtopienia – fot. D. Chorużyk
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Egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny w Szkole  
Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju

Kwiecień był miesiącem szczególnym dla uczniów klas ósmych i trze-
cioklasistów z gimnazjum. Dlaczego? Otóż wtedy nadszedł czas podsu-
mowania ich drogi edukacyjnej. Zmagania z  zadaniami egzaminacyjnymi 
rozpoczęło 71 gimnazjalistów – ostatni rocznik. 10 kwietnia pisali test 
z WOS-u i języka polskiego, 11 kwietnia – z matematyki i przedmiotów 
przyrodniczych, natomiast 12 kwietnia sprawdzali swe wiadomości i umie-
jętności z języka obcego. Po trzech dniach intensywnego skupienia mieli 
wreszcie możliwość odetchnąć i zrelaksować się w domowych pieleszach. 

Za to 59  ósmoklasistek i  ósmoklasistów stanęło przed wyzwaniem na-
pisania sprawdzianu, po raz pierwszy w nowej formule. 15 kwietnia przez 
120 minut wykonywali test z języka polskiego, a 16 kwietnia 100  minut 
pochylali się nad zadaniami z matematyki. W ostatnim dniu koncentrowali 
się przez 90 minut  na poleceniach dotyczących języka angielskiego.

Egzaminy przebiegły sprawnie i bez zakłóceń. Wszyscy przyszli ab-
solwenci Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju stwierdzali, iż 
testy były umiarkowanie trudne, choć materiał potrzebny, aby wykonać 
polecenia został przez nauczycieli dokładnie  omówiony. Zdawali sobie 
sprawę, iż często stres był ich złym doradcą. Czas po egzaminach chcą 
wykorzystać na naukę, by uzyskać jak najlepsze oceny na świadectwie. 
Jednocześnie  czekają na wyniki, które będą dostępne 14 czerwca. Wszy-
scy w szkole trzymają za nich kciuki. 

Dyrektor SP Zenon Citak

Niecodzienne spotkanie
Dzieci kl. V SP w Piwnicz-

nej-Zdroju pojechały na 3 dnio-
wą wycieczkę do Warszawy. 
Zwiedzały zabytki stolicy i Pa-
łac Prezydencki, gdzie przy-
jął je prezydent Andrzej Duda.  
Na pamiątkę tego niecodzienne-
go spotkania i w podziękowaniu 
za ciepłe przyjecie młodych gó-
rali, Justyn Babuśka (na zdję-
ciu) wręczył Panu prezydentowi 

Ogłoszono II przetarg 
na opracowanie dokumentacji projektowej dla 

budowy obwodnicy Piwnicznej, w ciągu DK87, we 
wtorek 23 kwietnia 2019 r. Przyjmuje się , że długość 
obwodnicy będzie miała ok. 2,5 km i droga ominie 
centrum miasta. Oferty można składać przez mie-
siąc czyli do 23 maja 2019 r.

Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie mini-
mum 3 wariantów obwodnicy, z przebiegiem zarówno 
po wschodniej i zachodniej stronie miasta. Trasa prze-
biegu co najmniej jednego z wariantów powinna prze-
biegać tak, by nie było konieczności budowy tunelu.

W ramach dokumentacji przygotować należy :
- Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowisko-

wego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) 
– dla co najmniej trzech przebiegów obwodnicy,

- Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowisko-
wego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-
-R) (szczegółowe rozwiązania techniczne wraz z do-
kumentacją geologiczno-inżynierską) dla wariantów 
wskazanych w decyzji środowiskowej.

Wykonawca musi też uzyskać wszelkie wymagane 
decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie.

Oprócz budowy drogi o długości około 2,5 km po-
wstać muszą skrzyżowania na początku i końcu obwod-
nicy oraz niezbędne obiekty inżynierskie, mury oporo-
we, drogi serwisowe i urządzenia ochrony środowiska. 
Zaprojektować trzeba przebudowę istniejących skrzy-
żowań, odwodnienia dróg, oświetlenia, infrastruktury 
technicznej, zjazdów oraz  pozostałych elementów nie-
zbędnych do prawidłowego funkcjonowania przyszłej 
drogi oraz terenów przyległych.                                                                      

Informacje dotyczące przetargu są dostępne na stro-
nie: https://www.gddkia.gov.pl/pl/2785 zamowienia-
-publiczne -aktualne,oddzial-306

Poprzedni przetarg został unieważniony 5 mar-
ca 2019 r. zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy PZP, ze 
względu na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższała 
kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfi-
nansowanie zamówienia.

źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Małopolskie-
go dotyczący dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w gospo-
darstwach domowych został rozstrzygnięty.

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ra-
mach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18, Działanie 4.4 
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 
Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM) wynosiła 10 285 961,22 zł i została podzielona 
w następujący sposób: Subregion sądecki – 5 276 969,17 zł oraz Ma-
łopolska Zachodnia – 5 008 992,05 zł. 

W ramach konkursu złożonych zostało 60 wniosków o do-
finansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 
114 201 369,62 zł, co stanowiło ok. 1110,3% dostępnej w ramach 
konkursu alokacji.

Pozytywny wynik oceny uzyskały 34 zadania, w tym tak-
że projekt Piwnicznej-Zdroju pn.: „Wymiana źródeł ciepła 
w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piw-
niczna-Zdrój celem obniżenia niskiej emisji – etap II”. Mimo 
pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej projekt  nie zo-
stał wybrany do dofinansowania ze względu na brak dostępnej 
w konkursie alokacji. Został on umieszczony na 6 miejscu li-
sty rezerwowej uszeregowanej wg. liczby przyznanych punk-
tów, od projektów najwyżej ocenionych. Na liście rezerwowej 
znalazły się także sąsiednie gminy takie jak Krynica – Zdrój 
– na miejscu 11, Rytro – 19, Stary Sącz – 21, Muszyna – 26. 

Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinan-
sowania 3 zadania (dofinansowanie otrzymają Gmina Mosz-
czenica – Subregion Sądecki, Gmina Wadowice i Gmina Stry-
szów – Małopolska Zachodnia). M. Ż.

Piwniczna na 6 miejscu listy rezerwowej dofinansowania do wymiany kotłów

Justyn 
z Prezydentem

A. Dudzie  prezent – album o Piwnicznej. 
Organizatorem wycieczki była pani  Katarzyna Dudka z firmy KaRen.
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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

W Starym Sączu w dniach 
18-19 maja odbyło się Forum 
Polsko-Węgierskie.

Wzięli w nim udział przedstawiciele 
naszego miasta: burmistrz Dariusz Cho-
rużyk i Witold Kaliński oraz nasi węgier-
scy przyjaciele.

Honorowy Obywatel Piwnicznej Geza 
Cseby wziął udział w panelu „Polak-Węgier 
dwa bratanki – wzajemne poznanie poprzez 
kulturę” prowadzonym przez Witolda Kaliń-
skiego, burmistrz Keszthely – naszego miasta 
partnerskiego wypowiadał się w panelu „Co 
małe miasta mają ze współpracy międzyna-
rodowej”, prowadzonym przez Jacka Lelka – 
burmistrza Starego Sącza. Burmistrz Dariusz 
Chorużyk uczestniczył w dyskusji w panelu 
„Turystyka – jak się skuteczne promować”, 
którego moderatorem był Leszek Zegzda.

Forum Polsko-Węgierskie przyznało 
nagrody Regio Tandem za przyczynia-
nie się do krzewienia wspólnych wartości 
w Europie i świecie, wpływ na rozwój 

Ludność świata
– ogół wszystkich ludzi zamieszkujący Ziemię. W 2018 roku 

populacja światowa liczyła ponad 7,6 mld ludzi. W 2015 roku 
najwięcej zamieszkiwało Azję (ok. 4,31 mld), następnie Afry-
kę (ok. 1,15 mld), Europę (ok. 745 mln), Amerykę Łacińską (ok. 
617 mln), Amerykę Północną (ok. 356 mln bez Ameryki Środko-
wej i Karaibów) i Oceanię (ok. 37 mln). W ciągu roku na świe-
cie rodzi się około 131 mln dzieci, w tym samym czasie umiera 
55 mln osób, co daje średni przyrost 76 mln osób rocznie.

Ekumena zajmuje obecnie około 91% lądowych obszarów 
Ziemi. Rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne: 
około 52% populacji ludzkiej zamieszkuje tereny oddalone od 
brzegu morza nie więcej niż 200 km, przy czym tereny te stanowią 
około 26% lądów. Średnia gęstość zaludnienia na świecie w 2015 
roku wynosiła 49 osób na km² lądu (54 bez wliczania Antarktyki).

Piwniczna-Zdrój na Forum Polsko-Węgierskim

współpracy oraz porozumienia pomiędzy 
naszymi dwoma zaprzyjaźnionymi od wie-
ków narodami. Otrzymali je Marszałek 
Sejmu Marek Kuchciński, konsul General-
na Węgier Adrienne Kormendy, prezydent 
Krosna Piotr Przytocki oraz burmistrz na-
szego miasta partnerskiego Keszthely Fe-
renc Ruzsics.

Liczba ludzi którzy kiedykolwiek żyli w całej historii szacuje 
się na około 108 miliardów, z czego około 7% żyje obecnie[9][10].

Wikipedia

Jako umowną datę osiągnięcia przez ludność świata liczby 
7 miliardów UNFPA przyjął dzień 31 października 2011 roku.

Najnowszy raport Organizacji Narodów Zjednoczonych 
mówi nam, że za 4 lata, w 2023 roku, na Ziemi będzie mieszkać 
już ponad 8 miliardów ludzi. W 2056 roku liczba ta wzrośnie aż 
do 10 miliardów. Czy musimy się martwić o przeludnienie naszej 
planety? Najnowsze dane pokazują, że na 100 kobiet przypada 
102 mężczyzn.

Liczba ludności Polski zmniejszyła się o 22 tys. osób r/r do 
38 411 tys. na koniec 2018 r., podał Główny Urząd Statystycz-
ny (GUS).

Na następny dzień po zakończeniu Fo-
rum, w drodze powrotnej na Węgry, burmistrz 
Keszthely Ferenc Ruzsics wraz z sekretarz 
Rady miasta Keszthely Teriz Horvath i Hono-
rowym Obywatelem Piwnicznej Gezą Cseby 
zatrzymali się w naszym mieście, odwiedza-
jąc na chwilę burmistrza Dariusza Chorużyka 
a następnie grób węgierski w Wierchomli.

LLZ
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Zaszczytną nagrodę Grand Prix 
XI Międzykulturowy Festiwal Folklo-
rystyczny Zagłębie i Sąsiedzi zdobył 
Zespół Regionalny Dolina Popradu. 

Zagłębie folkloru
Festiwal odbył się w dniach 27-28 

kwietnia 2019 r. w Pałacu Kultury Zagłębia 
w Dąbrowie Górniczej. Wydarzenie to ma 
charakter konkursu, w ramach którego wy-
stępują dziecięce zespoły, a także zespoły 
dorosłych w kategoriach: zespoły taneczne 
regionalne, zespoły taneczne artystycznie 
opracowane, kapele ludowe i zespoły śpie-
wu grupowego. 

Zacne jury
Jury Festiwalu złożone jest z eks-

pertów Polskiej Sekcji CIOFF czyli 
Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń 

GRAND PRIX dla RZ  „Dolina Popradu” 
Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Lu-
dowej. CIOFF powstała w roku 1970 we 
Francji z inicjatywy dziesięciu krajów 
członkowskich, wśród których była Pol-
ska. Organizacja od początku swojego ist-
nienia jest członkiem UNESCO, obecnie 
na statusie oficjalnej partnerskiej organiza-
cji pozarządowej.

Najwyższe trofeum
Jury przyznaje nagrody w każdej 

kategorii oraz nagrodę główną - Grand 
Prix Festiwalu. Grand Prix przyzna-
wane jest za całokształt konkursowej 
prezentacji – taniec, śpiew, muzykę, 
stroje. Jest to najwyższe trofeum jakie 
można zdobyć na festiwalu. Przez dwa 
dni na scenie Pałacu Kultury Zagłębia 
zaprezentowało się ok. 1000 artystów 
dorosłych i ponad 500 dziecięcych. 

Małgorzata Grabiwoda, Koordynator 
Festiwalu przyznała: Jury miało twardy 
orzech do zgryzienia – wystarczy spoj-
rzeć na wyniki, gdzie na przykład w ka-
tegorii zespół taneczny nie przyznano 
drugiego i trzeciego miejsca tylko wy-
łoniono aż sześć pierwszych miejsc ex 
aequo. Wielka wygrana, Grand Prix, 
trafiła do rąk Zespołu Regionalnego 
Dolina Popradu. Dodatkowo członko-
wie zespołu wywalczyli:

⭐ I miejsce w kategorii męska grup 
śpiewacza, 

⭐ III miejsce w kategorii kapela 
ludowa.

 Gratulacje!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Piwnicznej-Zdroju składa nieocenio-
nym Członkom Zespołu serdeczne ży-
czenia i gratulacje z okazji zdobycia tak 
ważnej nagrody. 

T. Ortyl

Piotr Kulig
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DRUZBACKA 2019
Nie ginie a wzrasta świadomość 
wartości muzycznej kultury ludowej

DRUZBACKA to najstarszy i o naj-
większym zasięgu przegląd w regionie, 
który od wielu lat cieszy się ogromną popu-
larnością. Jego początki sięgają roku 1980. 
„Podstawowym założeniem programowym 
konkursu było i jest ratowanie ludowej 
tradycji muzycznej (…). Cel tego kon-
kursowego przeglądu jest konsekwentnie 
przestrzegany i dzięki temu z roku na rok, 
nie ginie a wzrasta świadomość wartości 
muzycznej kultury ludowej – docenia się 
dawny repertuar, wydobytą z zapomnienia 
starą, modalną pieśń, uznaje się sens wła-
ściwego zestawu instrumentów w muzyce 
swojego regionu, bo bogata kolorystyka 
i oryginalne współbrzmienia są charaktery-
styczne i niepowtarzalne”.

W tegorocznej edycji Druzbacki, któ-
ra odbyła się w dniach 9 - 12 maja w Po-
degrodziu, można było obejrzeć aż 112 
prezentacji konkursowych. Wykonawcy 
pochodzili z siedmiu powiatów dębickie-
go, gorlickiego, jasielskiego, limanow-
skiego, myślenickiego, nowosądeckiego 
i suskiego. Występy były oceniane przez 
Komisję Artystyczną, w której zasiedli: 
Anna Borucka-Szotkowska – etnomuzy-
kolog, Jadwiga Adamczyk – muzyk, MCK 
SOKÓŁ w Nowym Sączu, Artur Czesak 

– językoznawca, Benedykt Kafel – etno-
graf, MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.

WYNIKI
Z Piwnicznej-Zdrój w konkursie bra-

li udział członkowie zespołów RZ Dolina 
Popradu; Kapeli JEDLICKA oraz rodzin-
nej muzyki BŁANKOWIANY. Poniżej 
przedstawiamy zdobyte przez członków 
zespołów nagrody:
KONKURS MUZYK LUDOWYCH
• Kategoria młodzieżowa wyróżnie-

nie otrzymała: JEDLICKA z Piwni- 
cznej-Zdroju

• Kategoria dorosłych: II miejsce  
BŁANKOWIANY z Piwnicznej- Zdroju

KONKURS INSTRUMENTALISTÓW
• Kategoria młodzieżowa I miej-

sce otrzymał: Krzysztof Kulig 
z Piwnicznej-Zdroju

KONKURS GRUP ŚPIEWACZYCH 
W KATEGORII DOROSŁYCH
• NAGRODĘ GŁÓWNĄ W PO-

STACI „ZŁOTEGO SŁOWIKA” 
OTRZYMAŁA MĘSKA GRUPA 
ŚPIEWACZA DOLINA POPRADU 
Z PIWNICZNEJ-ZDROJU

• Wyróżnienie – BŁANKOWIANY 
z Piwnicznej-Zdroju

KONKURS ŚPIEWU SOLOWEGO
• Kategoria młodzieżowa I miejsce - Ka-

tarzyna Tomasiak z Piwnicznej-Zdroju
Na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpie-

waków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 
nad Wisłą Komisja zarekomendowała 
m.in.: rodzinną muzykę BŁANKOWIANY 

z Piwnicznej-Zdroju, męską grupę śpie-
waczą z zespołu DOLINA POPRADU 
z Piwnicznej-Zdroju.

Na Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, 
Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów 
i Starostów Weselnych „Sabałowe Bajania”, 
który odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej 
w sierpniu br., Komisja zakwalifikowała m.in. 
Krzysztofa Kuliga z Piwnicznej-Zdroju.

REGION PIWNICZNEJ 
Benedykt Kafel – jeden z pomysłodaw-

ców konkursu – podkreśla: cieczy coraz 
większe zainteresowanie i wyższy poziom 
konkursu zarówno wykonawczy, repertuaro-
wy jak i ilościowy. Po latach widać przede 
wszystkim poprawę w doborze repertuaru. 
Wykonawcy sięgają nie po obiegowe znane 
w wielu regionach utwory, ale szukają głę-
biej i odtwarzają charakterystyczne dla da-
nego obszaru śpiewki. Jako członek Komisji 
Artystycznej dodał: – w ocenie tak samo 
ważny jest dobór repertuaru jak samo wy-
konanie. Szczególnie cenne są występy grup 
śpiewaczych, gdyż łatwiej znaleźć wykonaw-
cę indywidualnego niż zgraną grupę. Region 
Piwnicznej o długiej tradycji w kultywowa-
niu folkloru, dość aktywny pod względem 
muzycznym, z zespołami przez lata rozwija-
jącymi swój warsztat, mógł sobie pozwolić 
na wystawienie grupy śpiewaczej, której 
udało się zdobyć „Złotego Słowika”. 

Nie pozostaje nam nic innego jak 
przekazać szczere i serdeczne gratulacje 
wszystkim nagrodzonym. 

T. Ortyl
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Opowieść lekarza
(fragmenty)

Kiedy jesienią 1968 r. przyjechałem do 
Piwnicznej, wiedziałem, że będę się specja-
lizował w pediatrii. Taki zamiar podjąłem 
jeszcze w czasie pracy w Krakowie. Tutaj ze-
tknąłem się z inną rzeczywistością. Trzeba było 
przyjmować dorosłych, często wzywano mnie 
do chorych w odległych punktach gminy. Jeź-
dziłem furmankami, saniami, wędrowałem pie-
szo. Poznawałem teren, ludzi, ich warunki ży-
cia. Mogę powiedzieć, że znam chyba wszyst-
kie odległe zakątki Piwnicznej i sąsiednich wsi. 
W tamtych czasach, prawie 30 lat temu, zetknąłem się z ludzką 
biedą, brakiem higieny, zaniedbanymi chorobami. Wezwano mnie 
kiedyś „bo dziecko robi się fileciowe”. Zapamiętałem to dziwne 
słowo. Dziecko z ciężkim zapaleniem płuc było sino granato-
we. Karetka na sygnale zabrała je do szpitala. Uratowana wtedy 
dziewczynka teraz przyprowadza do mnie swoje dzieci.

Dzisiaj nie zdarzają się takie przypadki, żeby lekarza spro-
wadzano tak późno. Dzisiejsze matki Wiedzą wiele o chorobach, 
wcześnie zgłaszają się do lekarza, wierzą w jego skuteczną po-
moc. Przychodzą też matki ze zdrowymi dziećmi, co jest najlep-
szym świadectwem troski o dziecko i o jego zdrowie (…).

Dzieci są innymi pacjentami niż dorośli i ten kto się decydu-
je na pracę z dziećmi, inaczej podchodzi do pacjentów. Matka 
przychodząc do lekarza z dzieckiem, przychodzi z konkretną spra-
wą i liczy na pomoc. Ale też ona przekazuje swoje spostrzeżenia, 
obserwacje. To pomaga w diagnozie. Dobrze, kiedy matka świa-
domie stosuje się do zaleceń, podaje zapisane leki, nie magazynuje 
ich w szufladach. Chociaż teraz prawie się to nie zdarza. Kiedyś 
leki kosztowały grosze i wykupienie recepty nie było problemem. 

Dziś wiele matek nie stać na kupienie drogiego leku, a wybór le-
ków jest ogromny (…). Obecnie często matki dla swoich dzieci 
i dorośli także proszą o dobre i tanie lekarstwo.

Pytała Pani dlaczego ludzie szukają uzdrowicieli i znacho-
rów. Kiedyś przeczytałem w amerykańskim czasopiśmie obszerny 
artykuł, w którym autor udowadniał, że psi smalec nie posiada 
właściwości, jakie mu przypisuje medycyna ludowa. Kończy zda-
niem: „ale już w Piśmie św. stwierdzono, że wiara czyni cuda”. 
Sądzę jednakże wciąż pełne poczekalnie przy gabinetach lekar-
skich, mówią o większej wierze w medycynę i farmaceutyki.

Najcięższy dzień? Pamiętam go dobrze. To było wczesną 
wiosną, wolna sobota. Ludzi było sporo i zbieg nagłych wypad-
ków – dwa zawały, ostry wyrostek i wylew. Podobnie jak ten 
deszczowy 22 maja, kiedy razem z księdzem wywieziono nas do 
starszego chorego na Banie. Stan był ciężki, zwieziono go furman-
ką do karetki czekającej na ul. Kościuszki. Ja wracałem pieszo 
wąwozem. Deszcz, słaba widoczność, mokro, ślisko. Złąmałem 
nogę, a kiedy znalazłem się w szpitalu, dowiedziałem się, że pa-
cjent zmarł.

Oczywiście w pracy lekarza, jak w każdej innej, są suk-
cesy i porażki. Ale jak mawiał trener Górski, „zawsze jest 
coś do wygrania”. Sukces po latach? Raczej radość z tego, że 
zmniejszyła się e ciągu tych lat śmiertelność niemowląt, że stan 
zdrowotny dzieci jest lepszy, że jest zaufanie matek do porad-
ni dziecięcej i udaje się je przekonać do szczepień ochronnych 
dzieci. Wpływa na to wiele czynników, wielu ludzi na to pracuje. 
Powiem nieskromnie – mam w tym znaczny udział jako lekarz 
pediatra, ale o tym się nie myśli w codziennej praktyce. Wtedy 
jest mały pacjent, któremu trzeba pomóc.

Rozmawiała i spisała 
Maria lebdowiczowa

Przedruk z 6 n-ru ZP kwiecień 1997

Jerzy Paluch urodził się w 1942 r. w Proszowicach. Od 1948 r. mieszkał w Krynicy. Po ukończe-
niu wydz. Lekarskiego Akademii Medycznej na UJ pracował w szpitalu i przychodni w Nowej Hu-
cie. Od 1968 r. pracował w przychodni w Piwnicznej, oraz w szpitalu w Krynicy, gdzie specjalizo-
wał się w pediatrii. Obdarzony wielką intuicją i wiedzą stawiał prawidłowe diagnozy i leczył skutecz-
nie nie tylko małych pacjentów, niejednokrotnie ratując ich od śmierci. Dużo czytał i pisał fraszki.
Po długiej nieuleczalnej chorobie zmarł w krynickim szpitalu 6 kwietnia 2010 r.

Otwarcie przychodni 1971 r.

Pożar Ośrodka Zdrowia – styczeń 1969 r.

Od prawej: piel. Maria Tokarczyk; lekarze: Jerzy Paluch, Tadeusz Ćwikła, 
dr Reśko oraz ofi cjele. Od lewej: K. Węglarski, dyr Szpitala w Krynicy T. Płatek
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Anastazja i Gabrysia – 
uzdolnione piwniczanki

Córki bliźniaczki piwniczanki Moniki (z d. 
Lebdowicz) i Wojciecha Drągów urodziły się 11 
czerwca 2007 roku w Nowym Sączu. Do szóstego 
roku życia rodzina mieszkała Piwnicznej-Zdroju. 
Od pięciu lat w Warszawie. Utalentowane dziew-
czynki są uczennicami 5 klasy SP nr 382. Chętnie 
odwiedzają Dziadków w Piwnicznej i uczestniczą 
w życiu społeczności piwniczańskiej kiedy tylko to 
możliwe. Pani Monika pracuje na Zamku Królew-
skim w Warszawie.

Anastazja – starsza z bliźniaczek rysuje odkąd tyl-
ko potrafi trzymać ołówek. Preferuje akwarele, techni-
ki malarskie, rysunki tworzone z rozmachem artystycz-
nym, potrafi połączyć plamy w kształty. Tworzy obrazy 
abstrakcyjne i obserwując mistrzów – wykonuje kopie. 
Świetnie recytuje, czyta i pisze krótkie wierszyki. Ma 
zdolności aktorskie – występowała wraz z Gabrysią 
w licznych przedstawieniach teatralnych szkolnych 
i dzielnicowych. Interesuje się zwierzętami – rozpo-
znaje większość ras psów. Odwiedza schroniska wspo-
magając pieski spacerem, karmą czy głaskaniem, po-
nieważ sama pupila nie posiada (choć jest to jej wielkie 
marzenie). Gra w szkolnym klubie siatkówki, pływa 
i bije rekordy w staniu na rękach.

Gabrysia – młodsza pięć minut od Anastazji rysuje 
od najmłodszych lat. Najbardziej lubi techniki graficz-
ne, ołówek, tusz, węgiel, ale świetnie też łączy kolory 
kredek, akwareli i farb. Mimo zdolności artystycznych 
jest umysłem ścisłym: architektura, sztuka i proporcje 
to dziedziny, które lubi. Proporcje swych rysunków 
zawsze planuje i wylicza metodami matematycznymi. 
Interesuje się też przyrodą: potrafi rozpoznać więk-
szość gatunków ptaków. Nie straszne jej też instalacje 
przestrzenne: modele 3d, makiety, wizualizacje z ma-
teriałów które akurat są dostępne. Lubi też grać w siat-
kówkę, biegać i pływać.

Siostry w roku 2018 były w trójce najlepszych 
uczniów szkoły osiągając średnią 5,9 i 5,8.

 Brawo!

FRASZKI

Gabrysia i Anastazja

Koziorożec - rys. Gabrysia

Portret - rys. Gabrysia Kościół - rys. GabrysiaButy - rys. AnastazjaPlecak - rys. Anastazja

Psiak - rys. Anastazji i Gabrieli

Monika Drąg
– mama bliźniaczek

Jerzy Paluch

Modlitwa
Panie Boże, tyś od cudów,
oczyść Polskę z wszelkich brudów.

Marzenie
Wciąż mi się marzy
człowiek bez dwóch twarzy.

O partiach
Partia taka czy owaka,
nie warta ni funta kłaka.

O jednym
On wszystkich partii jest przydupasem,
łasym na władzę, chciwym na kasę.
Z partii do partii bez przerwy gania,
ten hipokryta, szuja i cwaniak.

O ludziach
Ludzie są często „mali”
nie tylko z oddali.



12

W dniu 4 maja, tj. w dniu św. Floriana, który jest patro-
nem walczących z żywiołem ognia, wszyscy strażacy obchodzą 
swoje święto. Strażacy ochotnicy naszej Gminy i Gminy Rytro 
oficjalne uroczystości z okazji Dnia Strażaka obchodzili dzień 
wcześniej, tj w dniu 3 maja. Uroczystość odbyła sie na Placu 
Religijno-Turystycznym im. Św. Jana Pawła II w Piwnicznej-
-Zdroju i rozpoczęła się Mszą Świętą, którą celebrował ks. 
Proboszcz Parafii w Piwnicznej-Zdroju Krzysztof Czech wraz 
z pozostałymi proboszczami naszego Dekanatu. Po zakończe-
niu mszy odbył się uroczysty apel.  

W uroczystościach wzięli udział strażacy ze wszystkich jed-
nostek OSP Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 
w Piwnicznej-Zdroju, tj. Piwniczna-Zdrój, Głębokie, Wierchomla 
Wielka, Kosarzyska, Łomnica Zdrój i Rytro. OSP Rytro należy do 
Gminy Rytro ale organizacyjnie jest związana z Oddziałem Miej-
sko-Gminnym w Piwnicznej-Zdroju. W gronie 180 strażaków, 
którzy wzięli udział w uroczystościach były poczty sztandarowe 
wszystkich jednostek, strażacy ratownnicy, członkowie honorowi, 
strażacy seniorzy oraz członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych. Przebieg uroczystości uświetniała Orkiestra Dęta OSP 
w Piwnicznej-Zdroju pod kierownictwem druha Sławomira Biela. 
W uroczystościach wzięło również udział ok. 20-tu zaproszonych 
gości, a wśród nich Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP w Nowym Sączu druh Paweł Motyka, który jest jednocześnie 
Z-cą Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu. Starostę 
Powiatu Nowosądeckiego reprezentował członek Zarządu Rady 
Powiatu Marian Dobosz. Lokalne władze samorządowe reprezen-
tował Burmistrz Piwnicznej-Zdroju Dariusz Chorużyk wraz z z-cą 
Dariuszem Reśko, Wójt Gminy Rytro Jan Kotarba, przedstawi-
ciele Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z przewodniczącym 
Adamem Musialskim, przedstawiciele Rady Gminnej w Rytrze, 
sołtysi i osiedlowi. Zaproszenie przyjął również Komendant Ko-
misariatu Policji w Piwnicznej-Zdroju kom. Leszek Górski wraz 
z delegacją. Pomimo deszczowej pogody, całej uroczystości przy-
glądało się również grono mieszkańców Piwnicznej-Zdroju i oko-
lic. Na uwagę zasługuje fakt, że przez kilkadziesiąt lat, na tere-
nie naszej Gminy, nie organizowano takiej uroczystości pomimo, 
iż Dzień Strażaka, w różnej formie jest obchodzony każdego roku.

Po Mszy św – podczas uroczystego apelu, i po podniesieniu flagi 
państwowej i odegraniu hymnu państwowego, wszystkich uczestni-
ków uroczystości przywitał prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gmin-
nego Związku OSP RP w Piwnicznej-Zdroju druh Jan Żywczak. D-cą 
uroczystości był komendant Oddziału Miejsko Gminnego Związku 
OSP RP w Piwnicznej-Zdroju druh Czesław Tomaszewski. 

O przebiegu uroczystości informował wszystkich zebranych 
spiker druh Andrzej Izworski.  

Za szczególne zasługi w strażackiej służbie i społecznej dzia-
łalności wielu druhów, z każdej jednostki Oddziału Miejsko-
-Gminnego, zostało odznaczonych i wyróżnionych, a uroczysty 
apel stał się dobrą okazją, żeby te zasługi podkreślić. 

Wśród wyróżnionych byli nw. druhowie:
Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odzna-

czeni zostali: 
druh Marian Jabrocki z OSP w Łomnicy,
druh Władysław Kulig z OSP Wierchomla.

Pod sztandarem świętego Floriana
Dzień Strażaka

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:
Druhna Agnieszka Citak z OSP Rytro, druh Marcin Dulak 

z OSP Rytro, druh Paweł Tokarczyk z OSP Rytro.
Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:
Druh Jacek Jarzębak z OSP Kosarzyska, druh Marek Kuźmiak 

z OSP Rytro, druh Marek Tokarczyk z OSP Rytro, druh Wojciech 
Węglarz z OSP Rytro, druh Wiesław Zieliński z OSP Wierchomla. 

Odznaką Honorową „Zasłużony Dla Pożarnictwa Ziemi 
Sądeckiej” odznaczeni zostali:

Druh Eugeniusz Sztuczka OSP Łomnica, druh Zygmunt Poręb-
ski OSP Kosarzyska, druh Żywczak Władysław OSP Wierchomla.

Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali: 
Druh Piotr Mairer z OSP Rytro, druh Kamil Padula z OSP Ry-

tro, druh Piotr Szyszka z OSP Rytro.
Odznaki „Za Wysługę Lat” otrzymali:
Druh Bołoz Michał z OSP Wierchomla „60” , druh Wiesław 

Długosz OSP Wierchomla „35”, druh Skorupa Wiesław OSP 
Wierchomla „30”, druh Adam Żywczak z OSP Łomnica „35”

Złotym Jabłkiem Sądeckim odznaczono: 
Druha Jana Jarzębaka z OSP Kosarzyska, druha Eugeniusza 

Bołoza z OSP Łomnica, druha Leszka Kłaka z OSP Rytro.
Srebrnym Jabłkiem Sądeckim:
Druha Sławomira Biela z OSP Piwniczna, druha Roberta Dzie-

dzinę z OSP Piwniczna, druha Szymona Cyconia z OSP Głębokie,
Druha Lesława Zielińskiego z OSP Wierchomla, druha Józefa 

Ogórka OSP Wierchomla, druha Pawła Maurka z OSP Rytro.
Listy gratulacyjne otrzymali druhowie: 
Gumulak Bronisław – OSP Piwniczna, 
OSP Kosarzyska – Kosowski Józef, Maćkowski Józef, Piwo-

war Józef, Polański Tadeusz, Porębski Krzysztof.
OSP Łomnica – Jarzębak Marian, Łomnicki Piotr, Kożuch 

Antoni, Tomaszek Jan, Lisowski Kazimierz, Sztuczka Eugeniusz.
OSP Rytro – Wąsowicz Józef, Bołoz Józef, Żywczak Stani-

sław, Szwala Jan, Ogórek Bernadetta, Szyszka Stanisław, Jere-
menko Zbigniew, Szyszka Jan, Padula Andrzej, Romanowski Ka-
zimierz, Tokarczyk Franciszek, Maurek Stanisław, Maurek Józef, 
Kłak Leszek, Wnętrzak Władysław, Dziedzina Wiesław.

OSP Wierchomla – Ogórek Jan, Mikulak Edward, Bołoz Mi-
chał, Zieliński Eugeniusz, Żywczak Władysław, Hnatyszak Piotr, 
Izworski Andrzej.

OSP Głębokie – Źrałka Jan, Łomnicki Mieczysław, Żytko-
wicz Józef, Porebski Józef

Orkiestra – Leśniak Antoni, Grucela Antoni, Waligóra Wie-
sław, Waligóra Andrzej, Ściurka Jan, Łomnicki Sławomir, Pancerz 
Jacek, Kulig Edward.

Podczas wystąpień gości, wszyscy strażacy, nie tylko ci, któ-
rych wyróżniono i odznaczono, otrzymali słowa podziękowania 
oraz zapewnienie o wsparciu i szacunku dla tego, co strażacy robią 
na co dzień dla społeczeństwa. Zaznaczono jak ważną rolę odgry-
wają w utrzymaniu bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy, 
Gminy Rytro oraz innych miejscowości. 

Uroczystość zakończyła się wysłuchaniem strażackiej orkie-
stry dętej i wspólnym posiłkiem.

Czesław Tomaszewski



Dzień Strażaka
W Piwnicznej-Zdroju

W Łomnicy-Zdroju
Fot. B. Paluchowa



Barbara paluchowa

Wszystkie dzieci 
są the best

Pewien tatuś i mamusia 
mają synka obżartusia.
Słodkie, słone, kwaśne nawet,
jacek każdą zje potrawę.
Wciąż coś gryzie, chrupie, żuje,
tak jedzenie mu smakuje.

Martwi mamę to i tatę.
dziecko robi się pękate,
więc go proszą – jedz z umiarem!
ale on nie słucha wcale.
Już się łóżko pod nim łamie
i pęknięcia są na ścianie.

Postawili go na wadze.
Waga jęczy: nie poradzę 
zważyć dwie osoby naraz,
choć się bardzo, bardzo staram.
Dosyć żartów! Jacuś wrzeszczy,
jestem sam! A waga trzeszczy:
zważyć ciebie nie dam rady,
jesz za dużo czekolady,
chipsów i bułek z kiełbaską,
więc złaź ze mnie ty grubasku.

Jacuś zlazł i w kącie siadł.
Chyba nic nie będę jadł.
Albo może jakaś dieta,
żeby nie być jak planeta,
albo piłka…
chociaż przecież…
różne dzieci są na świecie.
Dużo ich, a każde inne…
to nieśmiałe, tamto zwinne,
ten ma ręce jak patyki,
ta zaplata warkoczyki,
tamten kocha drzewa, kwiaty,
ta ma nosek piegowaty,
jeden okulary nosi,
drugi kaszy jeść nie znosi
i ten, który na rowerze
jeździ tak, że zazdrość bierze.

Czy takie czy siakie jest,
wszystkie dzieci są the best!
Czyś dziewczynką, czyś chłopakiem
każde z nas jest DE-BE-ŚCIA-KIEM!

Dzieci dawniej 



„Rodzina, tu zaczyna się życie, a miłość nigdy nie kończy” 
– pod takim hasłem świętowaliśmy Dzień Rodziny w od-

dziale „0” Przedszkola nr 1 w Piwnicznej-Zdroju. 
Starszaki wspaniale zaprezentowały się recytując, inscenizując 

wiersze, śpiewając piosenki  oraz tańcząc. Na koniec występu dzie-
ci z radością obdarowywały swoich rodziców samodzielnie wykona-
nymi „drzewkami miłości” bo;  „RODZINA jest jak gałęzie drzewa, 
wszyscy rośniemy w różnych kierunkach, ale korzenie mamy wspól-
ne.” Kochani Rodzice, przyjmijcie życzenia: wielu lat w zdrowiu i po-
myślności oraz bezustannej od swoich dzieci miłości! Agata P.

Dzień Mamy i Taty w przedszkolu
Obchodziły dzieci z Piwnicznej-Zdroju.
Podczas świetnej zabawy rozegrano konkurs dla rodziców.

Rodzice rozpoznawali swój portret malowany przez swoje dzieci. 
Organizacja: M. Rec, K. Cieślikowska, H. Źrałka, T. Nowak.

Opieka: Maria Brzózek.
Gastronomia: Anna Polowiec, Krystyna Sikorska, Jadwiga Długosz.

Fot. B. Paluchowa Rodzina

Rodzina, rodzina, 
rodzina, ach rodzina.
Rodzina nie cieszy, 
nie cieszy, gdy jest,
Lecz kiedy jej nima
Samotnyś jak pies.

Miał willę z ogródkiem, 
miał garaż, i auto,
Że każdy, co nie ma,
zaraz by mieć chciał to.
l wizję, i fonię, i pralkę, i frak ...
więc czego, ach czego, 
ach czego mu brak?

Rodziny, rodziny...
Rodziny, ach rodziny.
Rodzina nie cieszy, 
nie cieszy, gdy jest,
Lecz kiedy jej nima
Samotnyś jak pies.

Kabaret Starszych Panów



Błankowiany
Zespołem, liczącym 10 osób, kieruje Irena Stawiarska. 

„Muzyka Błankowiany” prezentuje folklor górali nadpo-
pradzkich. W składzie grupy są spokrewnieni ze sobą muzy-
cy oraz śpiewacy z rodzin Stawiarskich i Buczków.

W Zespole usłyszymy; klarnet, skrzypce, bas, heligon-
kę, okarynę oraz instrumenty pasterskie: trombitę, wrzascok 
i piscołkę. Niektóre z nich, używane przez członków kapeli, 
zostały wykonane przez świętej pamięci Edwarda Gruce-
lę i mistrza Buczka.

„Muzyka Błankowiany” wykonuje utwory opracowa-
ne przez założyciela - dawne pieśni śpiewane na Błanko-
wej i w okolicach Piwnicznej. Repertuar został uzupełnia-
ny dziś niemal zapomnianymi, bardzo charakterystycznymi 

pieśniami regionu. Grupa gra nadpopradzką nutę w sposób 
archaiczny, specyficzny tylko dla tego zespołu. W programie 
repertuaru są pieśni weselne, pasterskie, okolicznościowe, 
biesiadne, ballady oraz stroje regionalne (według wzorów 
starych i zapomnianych).

Członkowie Zespołu biorą czynny udział w życiu kul-
turalnym i społecznym Sądecczyzny. Często występują na 
cyklicznych imprezach kulturalnych w gminie, uświetniając 
swymi występami Dni Piwnicznej, Dni Rytra, Dni Piero-
ga w Łomnicy, Międzynarodowe Spotkania Wrzosowisko, 
Kolędowanie Małemu Bacy, Pasterkę i Majówki. Współ-
pracują z nauczycielami, występują charytatywnie, bywając
na spotkaniach opłatkowych SKT „Sądeczanin”.

Willa Baśka ostatnie dni w Piwnicznej Willa Baśka – biura w skansenie w Nowym Sączu

Willa Baśka
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Willa Baśka – biura w skansenie w Nowym Sączu

Budowali ją Tatarzy…
A właściwie ojciec Tatar dla swej córki Basi, jak twierdzi jeden z sędzi-

wych mieszkańców Łomnicy. Jest to wielce prawdopodobne, bo na terenie 
gminy Piwniczna mieszkało kilka rodzin pochodzenia tatarskiego.

Losy „Baśki” mogły potoczyć się różnie. Kiedy kończono w roku 
2013 r. budowę ronda przy nowym moście granicznym ze Słowacją, zapa-
dła decyzja, by willę wyburzyć.- Stara jest, spróchniała, przy dotknięciu 
buldożera rozsypie się – przekonywali urzędnicy. Jednak dzięki interwen-
cji gazety lokalnej Znad Popradu i jeszcze jednej osoby, zabytkowa wil-
la „Baśka” z Piwnicznej  została ocalona i zdobi sądecki skansen. Willa 
z okresu międzywojennego XX w., zgodnie z zaleceniami konserwatora 
zabytków została rozebrana, przewieziona do skansenu w Nowym Są-
czu i odbudowana. Wymienione zostały wszystkie elementy, a było ich 
raczej niewiele, porażone przez drewnojady czy częściowo zagrzybione. 
Drewniany budynek przeszedł skomplikowany proces rozbiórki, transpor-
tu i ponownego składania, żeby z opuszczonego domostwa przeobrazić 
się w muzealny obiekt. Na prace rozbiórkowe, przewiezienie elementów, 
wykonanie fundamentów i odtworzenie budynku GDDKiA w Krakowie 
wydała ponad 460 tys. zł. W willi są teraz biura dla etnografów i pracow-
ników administracji Skansenu. 

Sądecki Park Etnograficzny jest największym skansenem w Małopol-
sce i znajduje się w czołówce największych skansenów w Polsce z liczbą 
ok. 125 budynków. Zobaczyć tu można zarówno zagrody chłopskie, jak 
i warsztaty rzemieślnicze, zabytkowe kapliczki, kościół, cerkiew, dwór, 
a nawet „miasteczko galicyjskie”. Dzięki mądrym decyzjom ówczesnych 
władz samorządowych Piwnicznej i pomyślnym zakończeniem negocjacji 
z wykonawcą budowy ronda, tatarska willa wzbogaciła sądecki skansen, 
zasilając zasoby kultury materialnej i historycznej ludności zamieszkują-
cej od wieków teren Sądecczyzny.

/B/
Fot. B Paluchowa, Z. Wolanin

Stanisława Widomska 

WYCIECZKA 
Dzisiaj od samego rana 
atmosfera zwariowana.
 Adaś mocno w trąbkę dmie, 
Wiola głośno śmieje się. 
Jakby tego było mało 
sąsiad bębni w drzwi… 
Krzyczy głośno barytonem: 
kto otworzy mi?! 

Ja już tego znieść nie mogę! 
-  tata z kuchni daje nogę. 
Lepiej będzie uciec stąd
 i przeczekać aż do świąt. 
Wyjeżdżamy na wycieczkę, 
wszystko jedno gdzie! 
- woła mama stając w progu 
i uśmiecha się. 

Trzeba tylko coś spakować,
 jakieś smakołyki; 
dziadek biegnie do lodówki
i wyciąga z niej parówki. 
Plecak już się nie zapina, 
to zapasy są dla lwa, 
lecz zebrała się rodzina
 coś poradzą – raz i dwa… 

Jeszcze tylko trzy sztalugi 
dla cioci Alinki.
Będzie malowała chmurki
i portret rodzinki. 

Warczy silnik, szosą mknie 
z wiatrem jak szalony. 
Oczy niosą nas daleko
tam gdzie morze, las i rzeka…
A niedługo już wakacje 
coś obmyślić trzeba. 
Przecież tyle jest radości, 
gdy rodzina razem gości.

REKLAMA

„Teraz siedzę przy tobie”, powiedział Bóg do swego czcicie-
la, „a ty rozmyślasz na mój temat, mówisz o Mnie swoim językiem 
i czytasz, co o Mnie napisane w twoich książkach. Kiedy wreszcie 
zamilkniesz i zakosztujesz Mnie?”

Anthony de Mello - Śpiew ptaka
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Trzeba pamiętać
Historię powstania naszej lokalnej ga-

zety, jej pierwsze kroki, pamiętamy my, 
członkowie pierwszego zespołu redakcyj-
nego, zanotował je „Notatnik redaktora 
gazety lokalnej”, skrzętnie prowadzony 
w początkach jej istnienia. Wyłania się 
z tych notatek nieoczekiwany i niełatwy 
początek pierwszej w historii Piwnicz-
nej gazety, gazety założonej przez dwoje 
ludzi, przygotowywanej przez solidnie 
pracujący zespół reakcyjny i wysiłkiem 
redakcji tworzony i doskonalony. Odnoto-
wać trzeba, że nie żadna organizacja czy 
stowarzyszenie, ale grupka zapaleńców 
zbierających się właśnie tylko i wyłącznie 
dla tego celu – wydawania gazety lokal-
nej - stworzyła ją od podstaw, rozbudo-
wała, pokonała formalności (rejestracja 
sądowa tytułu, w czym pomogła ówcze-
sna radczyni prawna U M i G p. Elżbieta 
Kądziołka). Dla przypomnienia niektóre 
fakty z początków jej istnienia, tym razem 
w formie fragmentów zapisów ze wspo-
mnianego Notatnika.

* Marzec 1991 – przewodniczący 
pierwszego samorządu p. Wojciech Mrów-
ka poddał swoim sąsiadom, polonistom, 
Marii i Eugeniuszowi, propozycję założe-
nia gazety lokalnej. Eugeniusz Lebdowicz, 
mający w planie założenie i redagowanie 
miesięcznika (kwartalnika) społeczno-kul-
turalnego w Piwnicznej, po przemyśleniu 
i rozważeniu propozycji, wspólnie z żoną 
Marią, decydują się założyć gazetę lokalną.

* Kwiecień – Zebranie organizacyjne 
przyszłego zespołu redakcyjnego z udzia-
łem zaproszonych osób i ustalenie zespołu 
redakcyjnego w składzie; Wanda Łomnic-
ka-Dulak, Barbara Paluchowa, Beata Po-
lakiewicz, ówczesna dyrektorka MGOK, 
Maria i Eugeniusz Lebdowiczowie. Opra-
cowano schemat gazety z kilkoma działa-
mi, wybrano spośród kilku propozycji tytuł 
gazety ZNAD POPRADU (pomysł Marii 

Lebdowiczowej). Wstępne założenia czym 
gazeta będzie się zajmować: lokalna go-
spodarka i sprawy społeczne; historia, eko-
logia, kultura, tradycja i współczesność; 
ludzie, możliwości i rezultaty ich działania 
i przede wszystkim, informacja o poczyna-
niach samorządu lokalnego.

* Maj 1991. Ukazał się pierwszy numer 
gazety, której makietę metodą nożyczki – 
klej, przygotował cały zespół redakcyjny. 
Teksty napisane na maszynie, gazeta „od-
bita” na powielaczu. 

* Sierpień. W numerze 2 (czerwiec) 
pojawiła się opracowana przez Edwarda 
Grucelę główka gazety (tytuł wkompono-
wany w grafikę). W sierpniu pozyskaliśmy 
współpracownika w osobie Jarka Ćwikły, 
który pracuje na swoim komputerze i wpi-
suje teksty, przygotowuje do składu. Gaze-
tę drukuje zakład małej poligrafii w ODR 
w Nawojowej. 

* Wrzesień. Pozyskujemy autorów spo-
za Piwnicznej, którzy wzbogacają zakres 
tematów. Odgłosy przyjęcia gazety pozy-
tywne. Czytelnicy chcieliby kolorową. My 
też, bardzo, na razie nie możemy sobie na 
to pozwolić. Druk gazety finansuje MGOK, 
szukamy najtańszych wykonawców.

* Listopad. Gazeta „urosła” do 12 
stron ze stałymi rubrykami: Notatnik, Soł-
tys XY mówi, Piwniczanie, mały słownik 
biograficzny (E.Lebdowicz), Sesja Rady 
MiG (B.Polakiewicz, która wcześniej 
wydała w MGOK-u dwa numery; cztero-
stronicowy Biuletyn informacyjny UMiG, 
Babskie godanie, wiersze (W. Łomnic-
ka-Dulak), W mieście i gminie (różni 
autorzy także spoza redakcji), Rozmo-
wy z Czytelnikami (M. Lebdowiczowa), 
Prześmiewki (J. Paluch, który taką fraszką 
skomentował cenę gazety: Znad Popradu: 
Za marne dwa i pół tysiąca/ wiadomości 
całego miesiąca/), wiersze, opracowanie 
graficzne numeru (B. Paluchowa), Sport 
w szkole i Gminie. Pojawiały się teksty 
historyczne, wspomnieniowe, wywiady 
z różnymi ludźmi, problematyka oświaty, 

turystyki w gminie i inne. Teksty piszą 
wszyscy członkowie Redakcji, coraz czę-
ściej ludzie z zewnątrz.

* Grudzień 1991. Kontakt ze znajo-
mym dziennikarzem wspomógł naszą 
wiedzę o redagowaniu i wydawaniu ga-
zety. On też ocenił pozytywnie koncepcję 
gazety i jej zawartość. Z jego wskazówek 
będziemy korzystać. A poza wszystkim 
„dorobiliśmy się” stałego rytmu pracy 
nad gazetą. W efekcie jego przestrzega-
nia w pierwszym tygodniu miesiąca (np. 
listopada) numer listopadowy trafia do rąk 
czytelników. Drukujemy na razie 300 eg-
zemplarzy, rozchodzą się. 

 Wystartowaliśmy, sądzić należy, po-
myślnie. Ale przed nami jeszcze bardzo 
wiele pracy, jeśli chcemy, by nasza gazeta 
spełniała oczekiwania czytelników; była 
ciekawa i zaspokajała potrzebę informa-
cji o tym, co się dzieje w naszej gminie. 
Najważniejszym problemem w następnym 
roku będą sprawy techniczne”.

 Niech nie dziwi Czytelnika, młodego 
szczególnie, sposób powstawania i dru-
kowania naszej gazety w jej początkach. 
To było całą epokę, 28 lat temu! Przy tej 
okazji widać, jakiego skoku dokonała 
ludzkość w sferze zdobywania i przekazy-
wania informacji. Informacji, które dzisiaj 
mamy w zasięgu ręki natychmiast i któ-
re sami możemy upowszechniać, dzię-
ki środkom przekazu będących również 
w zasięgu naszej ręki i naszych różnorod-
nych możliwości. A wracając do pamięci 
i pamiętania. W ciągu lat Znad Popradu 
nie tylko zapisała bieżące życie naszej 
społeczności lokalnej, ale wyciągnęła 
i przypomniała wiele ważnych zdarzeń 
i ludzi z historii miasteczka, przypomnia-
ła o jego kulturze i tradycji, stając się tym 
samym maleńkim ogniwem w wielkim 
łańcuchu zdarzeń tworzących historię na-
szej miejscowości. 

Maria lebdowiczowa
W maju 2019 roku
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22 maja był Dniem Osób z Niepełnosprawnością. 
Z tej okazji Stowarzyszenie na Rzecz Osób Prze-

wlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych NASZ 
DOM, zorganizowało w domu katechetycznym cykl wy-
kładów i spotkań z ekspertami. Tematy poruszane podczas 
spotkań to:

• Komu przysługuje renta socjalna? Jak ją uzyskać? 
Jaka jest jej wysokość? Kiedy następuje jej zawiesze-
nie? (przygotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

• Procedura orzekania o rencie socjalnej – poradnik 
dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawno-
ścią – ZUS.

• Żyj bezpiecznie! Jak nie dać się oszukać. Ułatwienia 
i przepisy dla osób niepełnosprawnych w ruchu drogo-
wym – Komisariat Policji w Piwnicznej Zdroju.

• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.

REKLAMA REKLAMA

Żyj aktywnie
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Jedną z wielu tradycji Szkoły Podstawowej w Głę-
bokiem jest organizacja Gminnego Konkursu Recytacji 
Poezji Regionalnej, który odbył się 8 maja 2019 r.

Swą obecnością zaszczyciło nas jury w składzie: 
Maria Lebdowiczowa, Barbara Paluchowa, Wanda 
Łomnicka-Dulak, Stanisława Widomska-Fiedor. Im-
prezę uświetnili członkowie zespołu „Dolina Popradu”.

W tym roku udział w konkursie wzięło 25 uczniów 
z klas I-IV. Poziom recytowanych wierszy był wysoki, 
toteż obrady jury trwały długo i cechowała je dokład-
ność. W czasie oczekiwania na werdykt zorganizowano 
poczęstunek w formie tradycyjnego kołacza z serem.

Wyniki ogłoszone przez przewodniczącą jury Pa-
nią Marię Lebdowiczową rozładowały napięcie i emocje 
wśród młodych uczestników. A oto zwycięzcy i wyróżnieni uczniowie: 

W kategorii gwara:
I miejsce: Weronika Lisowska (SP w Piwnicznej-Zdroju) 
II miejsce: Wiktoria Bołoz (SP w Wierchomli) 
III miejsce: Zofia Tutko (SP w Wierchomli) 
Wyróżnienie: Michał Maślanka (SP w Piwnicznej-Zdroju)
W kategorii literackiej:
I miejsce: Wiktoria Tokarczyk (SP w Rytrze)
II miejsce: Weronika Tokarczyk (Szkoła Podstawowa 

w Głębokiem)
III miejsce: Liliana Nosal (SP w Rytrze)

W tym roku uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej w Głębokiem uczci-
li Święto Konstytucji 3 Maja w innej, niż 
dotąd formie. W dniu 29 kwietnia, ucznio-
wie klas VI-VIII wzięli udział w Szkolnym 
Konkursie Historycznym „Konstytucja 
3 Maja”, który odbył się na forum szkoły 
w ramach obchodów tego święta. Kon-
kurs został poprzedzony wcześniejszym 

IX Gminny Konkurs Poezji Regionalnej

Wyróżnienie: Maria Tokarczyk, Cięciwa Magdalena (SP 
w Głębokiem).

Nagrody specjalne otrzymali: Sławomir Rogólski (SP w Ko-
kuszce), Zofia Pałka (SP w Kosarzyskach)

Przedstawienie wyników poprzedzone było niezwykle cenny-
mi wskazówkami dotyczącymi sztuki recytacji i posługiwania się 
gwarą nadpopradzką.

Serdecznie dziękujemy jury. Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom i dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. 
Zapraszamy za rok. 

SU

Historia Polski oczami uczniów Szkoły Podstawowej w Głębokiem
przygotowaniem przez starsze klasy ob-
szernego zestawu pytań związanych 
z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja i Cza-
sami Stanisławowskimi w oparciu o tekst 
źródłowy i podręczniki szkolne.

Konkurs podzielony został na trzy czę-
ści ze względu na stopień trudności pytań 
i liczbę możliwych do zdobycia punktów. 
I miejsce przypadło klasie VIII, II miejsce 
klasie VI, III m. klasie VII. Decyzją Jury 
najbardziej aktywni uczniowie: Oliwia 
Tokarczyk i Paulina Pawlik z klasy VIII, 
Patrycja Długosz z klasy VII oraz moc-
ny zespół uczniów z klasy VI, otrzymali 
nagrody rzeczowe.

Głównym celem konkursu było rozwi-
janie zainteresowań historią XVIII-wiecz-
nej Polski, oraz kształtowanie postaw pa-
triotycznych i poczucia szacunku dla dzie-
jów ojczystych, a także rozwijanie twór-
czej aktywności uczniów (…). Uczniowie 
zwycięskiej klasy mogą uważać się za 
znawców historii Polski w zakresie obję-
tym regulaminem. Żadne pytanie konkur-
sowe nie pozostało bez prawidłowej od-
powiedzi, za co nagrodą były także oceny 
z historii.

Ciekawym elementem uroczystości 
było omówienie przez nauczyciela histo-
rii dr S. Wróblewskiego obrazu J. Matejki 
„Konstytucja 3 Maja 1791 roku”, wzbo-
gacone interesującym komentarzem. Spo-
tkanie rozpoczęło się wspólnym odśpiewa-
niem wszystkich zwrotek hymnu polskiego 
„Mazurka Dąbrowskiego”, a zakończyło 
pieśnią patriotyczną „Mazurek 3 Maja”, 
któremu towarzyszyła prezentacja multi-
medialna przybliżająca omawiane wyda-
rzenia historyczne.

Innowacyjna forma obchodów tego 
ważnego święta spotkała się z zaintereso-
waniem nie tylko uczestników konkursu, 
ale i pozostałych uczniów, którzy z za-
ciekawieniem kibicowali swoim kolegom 
i koleżankom. Zwycięzcom konkursu gra-
tulujemy, a wszystkich uczniów zachęca-
my do podjęcia wyzwania za rok i życzy-
my wiary we własne możliwości.

Organizatorem konkursu oraz osobą pro-
wadzącą był nauczyciel historii dr Sławomir 
Wróblewski. Osobą wspierającą oraz czuwa-
jącą nad przebiegiem konkursu była nauczy-
cielka języka polskiego Bożena Stańczak.

 Bożena Stańczak

Konkursy, konkursy...
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Finał Wojewódzki KINDER + SPORT w „dwójkach”

Minęła druga edycja Powiatowego Konkursu Recyta-
torskiego, którego organizatorem na etapie gminnym była 
Biblioteka Publiczna w Piwnicznej-Zdroju. Dzieci z od-
działów przedszkolnych z terenu miasta i gminy Piwnicz-
na-Zdrój  tym razem zaprezentowały wybrane wiersze: 
Wandy Chotomskiej, Danuty Wawiłow i Ewy Szelburg-
-Zarembiny. Celem konkursu było przybliżenie twórczo-
ści polskich poetek, niektórych może już zapomnianych 
oraz pokazanie że mimo upływu lat ich poezja  może  
wciąż wzruszać i bawić kolejne pokolenia.

Laureatka
Uczennica Szkoły Podstawowej w Głębo-

kiem kl. VIII Natalia Szwala została laureatką 
Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego „Z Do-
brą Nowiną przez życie” zorganizowanego dla 
uczniów szkół podstawowych województwa ma-
łopolskiego. Organizatorem było Małopolskie 
Kuratorium Oświaty. 

W etapie szkolnym konkursu wzięło udział 
5502 uczniów województwa. Do etapu rejonowe-
go zakwalifikowało się 2265, a do wojewódzkie-
go 153 uczestników. Natalia znalazła się w grupie 
56, którzy uzyskali tytuł laureata. 

10 maja na hali KS Prądniczanka w Krakowie odbyły się Mi-
strzostwa Małopolski w kategorii Dwójki w piłce siatkowej dziew-
cząt. W rozgrywkach wzięły udział zespoły, które zakwalifikowa-
ły się w drodze eliminacji, trwających od października 2018 r. 
Wszystkie zespoły z rejonu sądeckiego rozgrywały turnieje ligo-
we, część z nich odbyła się na naszej hali, część na hali w Lima-
nowej.  Do finału kwalifikowały się zespoły, które zajęły miejsca 
od I-VIII w rejonie, nasza drużyna trafiła na finały do Krakowa 

z III miejsca. Zespół w składzie: Zuzanna Grucela, Zuzanna Gon-
dek i Maja Długosz, rozegrały bardzo dobre mecze podczas finału 
w Krakowie, pokonały zespoły Solnej Wieliczka, Sandecji 3,  Li-
biąża ,SMS Dalin Myślenice, U 22 Kraków.  W końcowej klasyfi-
kacji zajęły X miejsce. Rozgrywki trwały 7 godzin. 

Jesteśmy dumni z osiągniętego wyniku i gratulujemy sukce-
su. Osiągnięty wynik to wytężona praca  dziewcząt ale i trenerów: 
Leszka Życzkowskiego i Jolanty Jochymek. 

Gminny etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego  „Przedszkolne wierszyki” (7 maja 2019 r.)

Warto zaznaczyć, że uczennica w roku 
szkolnym 2016/2017 uzyskała w tym kon-
kursie tytuł finalisty. Dwa lata temu zadania 
konkursowe dotyczyły ewangelii św. Marka, 
a w tym roku zostały opracowane w opar-
ciu o tekst ewangelii św. Mateusza. Ponadto 
uczestnicy musieli zapoznać się ze wskazaną 
w regulaminie literaturą.

20 maja w Krakowie odbyło się uroczyste 
podsumowanie tegorocznej edycji Konkursu, 
w którym towarzyszyli laureatce Rodzice oraz 
Siostra Halina Simińska – nauczyciel religii.

Gratulujemy!

Poziom recytacji jak co roku był bardzo wysoki, a oto wyniki:
Komisja konkursowa w składzie:
Barbara Paluchowa – artysta plastyk, poetka, animatorka kultury; Monika Florek – animatorka kultury, 
regionalistka; Stanisława Widomska – poetka; Paulina Rychel – polonistka
oceniła 23 uczestników konkursu i wyłoniła laureatów:

 I miejsce: Maciej Lepszy (Kapelusz W. Chotomska) – Przedszkole nr 3
 II miejsce: Emilia Skalniak  (Łyżka W. Chotomska) – Oddział „0” Przedszkola nr 1
III miejsce: Błażej Dudczak (Chłopak na opak W. Chotomska) – Przedszkole nr 3
                   Alicja Szczęśniak (Rupaki D. Wawiłow) – Oddział „0” Przedszkola nr 1

                   Aleksandra Dulak (Kundel bury W. Chotomska) – Przedszkole nr 3
Ponadto Komisja konkursowa przyznała 7 wyróżnień. Otrzymali je:
Estera Widomska (Oddział „0” przy SP w Kokuszce), Magdalena Stolarczyk (Oddział „0” przy SP w Wierchomli W.), Patrycja Mróz 

(Przedszkole nr 1), Magdalena Kupczak (Punkt Przedszkolny przy SP w Kosarzyskach), Łukasz Rzeźnik (Oddział „0” Przedszkola 
nr 1), Emilia Lichoń (Oddział „0” przy SP w Kosarzyskach), Magdalena Bołoz (Oddział „0” Przedszkola nr 1).

Do finału konkursu zakwalifikowało się dwoje laureatów. Finał konkursu odbędzie się 14 maja 2019 r. w Powitowej i Miejsko-
-Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe. Dodatkową atrakcją był spektakl pt. „Pod starym Wawelem przygód 
bez liku (Legenda o złym smoku i sprytnym szewczyku) w wykonaniu aktorów Teatru Maska z Krakowa.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Monika Wolańska
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Z książką  „za pan brat”
W roku 2019 Szkoła Podstawowa w Łomnicy Zdroju, 

dbając o szeroko rozumiany rozwój czytelnictwa, realizuje 
zadanie w ramach działań Narodowego Programu Rozwo-
ju Czytelnictwa.

Oprócz rozwijania zainteresowań uczniów książką i promo-
cji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży projekt zakładał pozy-
skanie nowości czytelniczych za kwotę 15.000 złotych, z czego 
3.000 zł stanowił wkład własny szkoły. W wybór odpowiedniej 
literatury zaangażowali się nie tylko nauczyciele i uczniowie ale 
także rodzice i dziadkowie. To nie pierwsze działania projekto-
we, w ramach których szkolna biblioteka pozyskuje ciekawe po-
zycje czytelnicze, a tym samym aktywizuje uczniów do czytania. 
Programy: „Książki naszych marzeń”, czy „Wybory lektur” rów-
nież okazały się czynnikiem motywującym do zaprzyjaźnienia 
się z książką. Świeżość, czystość i nowość książek przyciąga-
ją czytelnika jak magnez, aby za chwilę zaciekawić go, a nawet 
rozkochać w swej treści, zaprosić w świat fantazji lub realizmu, 
opowiedzieć niezwykle o zwykłych, szkolnych rówieśnikach, ich 
życiu, przygodach i pasjach. Pokazać, że gdzieś obok żyją ludzie 
o podobnych problemach, oczekiwaniach i marzeniach. I w końcu 

10 maja 2019r w piątek na hali widowiskowo-sportowej 
w Piwnicznej-zdroju odbył się III Międzynarodowy Tur-
niej Siatkówki Dziewcząt z rocznika 20003 i młodsze. Tur-
niej odbył się pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy 
Dariusza Chorużyka. 

Organizatorami byli:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Ogniwo”
- Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju
- Miejsko Gminy Ośrodek Kultury w Piwnicznej
- Terenowy Związek Piłki Siatkowej w N. Sączu.
 W turnieju wzięło udział 12 zespołów, ze Słowacji, Wielicz-

ki, Limanowej, Dębowca, Nowego Sącza, Tuchowa i Piwnicznej. 
Zespoły zostały rozlosowane do trzech grup po cztery w każdej, 
w grupach rozegrano mecze systemem każdy z każdym dwa sety 
bez względu na wynik. O miejsca od I-III grały zespoły zajmujące 
I miejsca w swoich grupach, zespoły z II miejsc grały o miejsca od 
IV-VI, zespoły z III miejsc od VII-IX, i czwarte miejsca od X-XII. 
Mecze o miejsca w grupach grano do dwóch wygranych setów. 
Podczas całego turnieju sędziowie wybierali najlepsze zawod-
niczki w poszczególnych zespołach. Oprócz tego wybrano MVP, 
Najlepszą atakującą i przyjmującą.

Wyniki końcowe:
I m - Wieliczka II, II m - Preśov, III m - Sandecja, IV m - Wielicz-

ka I, V m - Dębowiec, VI m - Ogniwo Piwniczna, VII m - Stropkov 
VIII m - Limanowa, IX m - Bardejov, X m - Giraltovce I, XI m - 
Giraltovce II

Najlepsze zawodniczki w zespołach:
STS Sandecja - Dorota Wojta
UKS Dębowiec - Kamila Kaczmarczyk
MUKS Ogniwo Piwniczna - Patrycja Piwowar

pozwolić odnaleźć nam samego siebie, jako bohatera szkolnej lektury. 
To wszystko ONA, książka – nasze drugie życie. 

Inicjatorką i realizatorką książkowych programów i projektów 
jest pani Anna Toczek, nauczyciel bibliotekarz. Jej zaangażowanie 
w pozyskiwanie cennych pozycji i lektur pozwala czerpać całemu 
szkolnemu środowisku radość z obcowania z książką, a wspierana 
przez p. M. Stanczak i p. M. Jarząb dba o niezwykły klimat, jaki 
tylko biblioteka może zaoferować miłośnikowi książek. 

Małgorzata Miczulska

Międzynarodowe rozgrywki w siatkówce
MKS MOS Wieliczka I - Alicja Bogda
MKS MOS Wieliczka II - Natalia Pajdak
VEA Bardejov - Paulina Krakovska
MKS Limanowa - Martyna Joniec
ZŚ MLynska Stropkov - Laura Lechocka
ZŚ Giraltovce I - Kristina Matisova
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ZŚ Giraltovce II – Julia Ciżekova
ELBA Preśov – Tamara Gerborcova

MVP Turnieju została Paulina Łaboz z Wieliczki, najlep-
szą atakującą Nina Kundlova z Preśova, a najlepszą przyjmu-
jącą Ada Bochenek z Sandecji.

Turniej nie odbyłby się bez wsparcia sponsorów, któ-
rzy i w tym roku nas nie zawiedli. Ogromne podziękowa-
nia kierujemy do firm

- Sklep SPAR w Piwnicznej-Zdroju
- Lodziarnia Florencja
- Cukiernia Steskal
- Piekarnia Jan Filip
- Ciastkarnia Raj Gołkowice
- Spółdzielnia Ogrodnicza z Nowego Sącza
- Łącki Bank Spółdzielczy
- Firma Rolbud Instal
- Pan Marcin Gondek

Dziękujemy za bezinteresowną pomoc, 
zakupione nagrody, produkty żywnościowe, 
owoce.

Dziękujemy również rodzicom i nauczy-
cielom, którzy przygotowali i pomagali pod-
czas turnieju: Lidii Łomnickiej, Marzenie 
Żrałce, Urszuli Janik, Ewie Maślancea, Ewie 
Żywczak, Irenie Izworskiej, Agacie Długosz, 
Agacie Pawlik, Barbarze Gucwie, Adamowi 
Długoszowi, Markowi Majdzie, Barbarze 
Szyszce. Podziękowania dla Józefa Majdy 
i Ameli Żytkowicz, którzy przez 7 godzin sę-
dziowali w miłej sportowej atmosferze. 

J. Jochymek
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Pożegnanie z Grażyną
   

Szanowni Państwo w miesiącu maju na sali widowiskowej Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju zakwitały niepowtarzalne kwiaty na obrazach 
Grażyny Petryszak.  Mieszkała bardzo blisko nas – bo w Krynicy, była wspaniałym, 
ciepłym człowiekiem; wrażliwą artystką ale i stąpającą twardo po ziemi animatorką 
kultury. Piwniczańscy twórcy ze swą sztuką – obrazami i wierszami mieli często okazję 
gościć w Galerii „Pod Kasztanem” prowadzonej przez Grażynę. Czuli się tam dobrze, 
dzięki niepowtarzalnej atmosferze tworzonej przez Nią, jej męża Andrzeja i innych 
krynickich przyjaciół. Teraz gdy Grażyna co dopiero odeszła do lepszego, piękniejsze-
go świata gościmy wystawę Jej prac. Bardzo dziękujemy Dyrekcji oraz pracownikom 
MGOK  za trud zorganizowania tej jakże klimatycznej ekspozycji, którą żegnamy się 
z wrażliwą, bliską miłośnikom sztuki artystką.

WŁD

Grażyna Petryszak (1955-2019) urodziła się w Krakowie. Ponad 35 lat mieszkała 
w Krynicy-Zdroju. Na dobre zajęła się malarstwem, gdy wraz z mężem przyjecha-
ła w góry, bo – jak wielokrotnie powtarzała – uzdrowisko sprzyja przemyśleniom 
twórczym. Pracowała w technice akrylowej, olejnej i pastelach, ale stosowała też piór-
ko, collage i techniki własne. Wystawa prezentowana w Sali widowiskowej MGOK 
w Piwnicznej składa się z 33 obrazów których tematem są głównie kwiaty, martwa 
natura i pejzaże. Zestawione razem tworzą niepowtarzalny, poetycki klimat.

Teresa Ortyl

Z okazji Tygodnia Bibliotek 15 maja w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju odbyło się spotkanie autor-
skie z Agata Kołakowską.

Współczesna pisarka powieści obyczajowo-psychologicznych 
jest wrocławianką. Ukończyła dziennikarstwo i komunikację spo-
łeczną na Uniwersytecie Wrocławskim. Zawodowo zajmuje się 
pisarstwem, tym samym realizując swoją życiową pasję. W 2009 
roku, mając 25 lat napisała swoją pierwszą powieść „Patrycja”, 
i dotychczas wydała ich kilkanaście. 

Na spotkaniu z czytelniczkami naszej Biblioteki ciekawie 
zaprezentowała swoją bogatą twórczość. Opowiedziała o kil-
ku swoich powieściach wplatając anegdoty związane z ich po-
wstawaniem. Wspomniała, że do napisania każdej z nich rze-
telnie się przygotowuje. Szuka niebanalnych tematów, tworząc 
fabułę i postaci literackie często korzysta z pomocy ekspertów.  
Na przykład w powieści „Płótno”, gdzie bohaterka doznaje urazu 
prawej dłoni, poprosiła o konsultację chirurga. W trakcie pisania 

Spotkanie autorskie z Agatą Kołakowską (15.05.2019 r.)
„Wyroku na miłość” niezbędna okazała się wiedza i pomoc ar-
tystów wrocławskiego teatru, aby poznać realia w jakich chciała 
osadzić głównego bohatera

Powieści Agaty Kołakowskiej dobrze się czyta, są wielowąt-
kowe, o różnorodnej tematyce. Autorka porusza problemy jakie 
pojawiają się w relacjach międzyludzkich. Pokazuje swoich boha-
terów w różnych sytuacjach życiowych. Jak sobie radzą z wyzwa-
niami, i jak pokonują własne słabości i ograniczenia. Zakończenia 
są zaskakujące, stara się by nie były oczywiste. Pozostawia czytel-
nikowi możliwość dopowiedzenia i refleksji. 

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Dyskusyjnego 
Klubu Książki. M.

„DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW INSTYTUTU KSIĄŻKI”

Dzień dobry Uczennice i Uczniowie!
Czterdziesta rocznica matury, to „niezły wynik” i z zacie-

kawieniem czekam na rocznicę pięćdziesiątą. W tym czasie 
kolejne roczniki „zmagały się” (z odpowiednim entuzjazmem) 
z tematyką twórczości Wieszczów naszych… i nie tylko. Z ma-
tematyką również.

Zagadnienia:
Różyczka (czyli rubella), a cieżkie wady wrodzone. Czy szcze-

pienia (1969; 2019) są skuteczne?
Architeuthis princeps Verrill – czy głowonogi są inteligentne?
Do zobaczenia

Leszek Mikołajczyk

Kwiaty na krześle (olej) – Grażyna Petryszak 
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Z  ŻyCIA  PARAFII

• Diakoni Wyższego Seminarium Duchownego, a wśród nich Wojciech – tegoroczny praktykant 
posługujący w naszej  parafii, przyjęli święcenia kapłańskie w Bazylice Katedralnej w Tarnowie.

• Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej rozpoczęła wielomiesięczną peregrynację obrazu i relikwii 
św. Jana Pawła II do tych wspólnot, gdzie działa parafialny oddział, czyli także w naszej parafii, 
do której zawitał w sobotę – 25 maja. Podczas uroczystości miało miejsce Nabożeństwo majowe 
i powitanie świętych znaków, Najświętsza Ofiara z okolicznościowym kazaniem, Nabożeństwo 
czuwania (m.in. Różaniec święty, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Litania do św. Jana Pawła II, 
a o godz. 20:00  Apel Jasnogórski i zakończenie peregrynacji.

• Zakończyły się majówki „Blizy nieba”, połączone z nabożeństwami majowymi ku czci Maryi, 
jakie kapłani odprawili przy figurze matki Bożej na Obłazie, i przy kapliczkach na: Walczakach, 
Kijankach, Śmigowskim i Łazarkówce.

• Egzamin przed sakramentem bierzmowania dla uczniów klas VII odbył w Domu Katechetycznym 
– 30 maja, Obecni byli także rodzice.

Fo
t. 

A.
 Ta

la
r

Majówka na Łazarkówce

 Pielgrzymka z Piwnicznej na Kalwarię Zebrzydowską – lata 20. XX w.
Jeśli ktoś rozpozna kogoś na tym zdjęciu, prosimy o kontakt z redakcją.

Powitanie obrazu i relikwii Świętego JP II w kościele
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Ze starej szuflady cd.
Sprawozdanie Posterunku Żandarmerii (1911 r.)

Do CK Namiestnictwa Krajowego (… tekst nieczytelny) 
w Sejmie

 „W ostatnich czasach zrobił tutejszy posterunek spostrzeżenie, 
że ludność jego kręgu, a nade wszystko gminy: miasto Piwniczna, 
Wierchomla mała, Wierchomla wielka, Zubrzyk i Łomnica leżą-
ce nad Popradem coraz głośniej objawiają swe niezadowolenie 
z powodu braku komunikacyi przez rzekę Poprad, tem bardziej, że 
w ostatnich czasach nieszczęśliwych wypadków na rzece Popra-
dzie jest spora liczba. 

Ponieważ wspomniane niezadowolenie ludności coraz bar-
dziej się wzmaga, poczynił posterunek dochodzenia i skonstato-
wał w kilku ostatnich latach około 30 nieszczęśliwych wypadków, 
a przytym wiele ofiar w życiu ludzkiem.

Na przestrzeni Popradu około 6o klm. wynoszącej od Starego 
Sącza aż do granicy węgierskiej w Leluchowie niema ani jednego 
mostu, ani nawet odpowiedniego przewozu. Mieszkańcy 20 gmin 
zniewoleni są przechodzić Poprad w bród, a w czasie wielkiej 
wody nie może być mowy nawet i o takiej komunikacyi.

Ludność niektórych okolic używa mostu kolejowego za dro-
gę, ale przy tem zdarzały się już nieraz nieszczęścia, a winowajcy 
muszą być prócz tego wykazywani na karę. Prócz życia ludzkiego 
pochłonął Poprad i wielką ilość bydląt domowych.

Posterunek skonstatował następujące wypadki
19. Leśniczy Adamowski z Łomnicy jadąc z żoną przez Poprad 

do Piwnicznej , zapadł się z sankami i końmi do wody. Szczęście, 
że nie skończyło się większem nieszczęściem.

20. B. wikariusz z Piwnicznej, ks. Józef Brzeski, jadąc przez 
Poprad do Łomnicy na naukę religii, dostał się wraz z woźnicą na 
drugą stronę rzeki tylko na przednich kołach wozu, gdyż woda 
tylną część wozu urwała i uniosła.

21. Wikary ks. Bączyński z Piwnicznej powracając od chore-
go załamał się na lodzie wraz z końmi i sankami użył zimowej 
kąpieli.

25. Michał Wartownik z Wierchomli wielkiej wracał z Piw-
nicznej do domu i przejeżdżał przez Poprad. Woda urwała tył 
wozu, Wartownik utonął, a koń z resztą wozu z wody wyszedł. 
Zwłoki znaleziono i pochowano w Piwnicznej. Świadkiem był 
Michał Jaworski z Łomnicy.

26. Jan Jurcz z Wierchomli wielkiej szedł do Piwnicznej, 
a bojąc się przechodzić przez most kolejowy, obrał drogę przez 
Poprad w bród i utonął. Świadkowie: Orłowa i Horowitzowa.

30. W roku 1909 w grudniu przejeżdżał naczelnik gminy Zu-
brzyka przez Poprad. Wóz na środku wody się przewrócił, parob-
ka i konie wyratowali a naczelnik gminy utonął.

32. Jan Górka z Piwnicznej przejeżdżał w styczniu 1911 roku 
przez Poprad, naraz przyszła wielka woda z krami lodowemi, za-
brała jego konie z wozem i wszystko zatopiła. Górka jeszcze do-
tychczas nie znaleziony.

33. Na Łomnicy kobieta umarła, 7 dni leżała w domu, bo nie 
było którędy przewieść (!) ją na cmentarz. Za Popradem umierają 
ludzie bez księdza i doktora.

Oprócz tych naprowadzonych wypadków, które przykładowo 
podaję, można jeszcze długą a zarazem bolesną skreślić kronikę. 

Z takiemi nieszczęściami musi tutejsza ludność walczyć, bo niema 
żadnego środka komunikacyjnego przez Poprad. O czem donoszę.

Do powyższej statystyki skreślonej ręką plutonowego żan-
darmerii, nie dodajemy nic więcej, choćby na nią materyału nie 
brakło. Nieszczęścia z powodu braku mostu na tak długiej rzece – 
dają się nam dotkliwie odczuwać. Gdzież możemy myśleć o pod-
niesieniu naszych gmin, czy to moralnie czy materialnie, kiedy 
nam przy każdej przeprawie przez Poprad śmierć grozi.

Upraszamy tedy Wysoki Sejm w najgłębszej pokorze: Wysoki 
Sejm raczy wezwać Wydział krajowy do wdrożenia odpowiednich 
akcyi, celem jak najrychlejszego doprowadzeni do skutku budowy 
mostu na rzece Poprad pod Piwniczną.

Piwniczna, dnia (brak daty dziennej) 1911.

Z archiwaliów odczytała i przepisała 
Maria lebdowiczowa

Kwiecień 2019

Konkurs młodych muzyków
Tegoroczny XXIV Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków 

- Instrumentalistów odbył się w Starym Sączu w dniach 29-30 
kwietnia. W konkursie wzięło udział ponad 220 osób. Wśród 
uczestników było osiemnastu zgłoszonych do konkursu przez 
MGOK. Byli to uczniowie Magdaleny Durlak, Tymoteusza Flo-
riana i Magdaleny Bugajskiej. Oto wyniki laureatów:

SKRZYPCE (I KATEGORIA WIEKOWA)
Wyróżnienie Julia Białowodzka 
SKRZYPCE (IV KATEGORIA WIEKOWA)
I miejsce Dorota Lelito 
GIRATA KLASYCZNA (I, II KATEGORIA WIEKOWA)
III miejsce Tomasz Nosal 
GIRATA KLASYCZNA (III, IV KATEGORIA WIEKOWA)
Wyróżnienie Gabriela Cięciwa
FORTEPIAN (III, IV KATEGORIA WIEKOWA)
I miejsce Kacper Lelito
Organizatorzy podkreślili, że konkurs był na bardzo wyso-

kim poziomie. Pani Magdalena Bugajska – instruktor gry na 
skrzypcach w MGOK zaznaczyła: uczniowie z naszego ośrodka 
Kultury zaprezentowali się świetnie czego dowodem są zajęte 
przez nich miejsca. Z dumą możemy stwierdzić, że uczestnicy 
wykazali się dużym profesjonalizmem, a także muzykalnością. 
Mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach konkursów również 
uda nam się zaprezentować z taką klasą, a liczba laureatów 
z Piwnicznej-Zdrpju wzrośnie.

TO

Barierki w N. Sączu takie jakie były w Piwnicznej



Koncert zespołu „Zbrucz” 
z Tarnopola na Ukrainie

Album Dar pamięci
dawni ludzie, rodziny,
dawne domy (część II).

Wydawnictwo do nabycia:

- w Informacji Turystycznej 
 w Domu Kultury
 pod tel.  502 263 161

- w Stowarzyszeniu Nasz Dom  
 tel.  696 410 472

25 maja br. odbył się w Sali widowiskowej MGOK 
koncert ukraińskiego zespołu tańca i pieśni „Zbrucz” 
z Tarnopola.

Grupa artystów z Ukrainy zaprezentowała pieśni ukraińskie 
i polskie oraz tańce ukraińskie, cygańskie i gruzińskie. Występ 
stał na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Profesjonalizm 
śpiewaków i tancerzy i pełen energii przekaz sprawiły, iż kon-
cert został przyjęty przez widownię bardzo gorąco.

Datki zebrane podczas koncertu zostaną przekazane dla 
dzieci ze wschodniej Ukrainy, które ucierpiały wskutek konfliktu zbrojnego w rejonie Donbasu.

/B/
Fot. B. Paluchowa




