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Głębokie
droga do źródeł św. Kingi
woła o remont



Fot. B. Paluchowa

fot. B. Paluchowa

ksiądz Jan Twardowski

Zdjęcie z Krzyża

Rozmaite zdjęcia z krzyża bywają,
na przykład:
zdjęcie z krzyża samotności.
Ktoś cię nagle odnajdzie, ugości
mówi na ty, jak w Kanie zatańczy,
doda miodu, ujmie szarańczy.
Albo:
zdjęcie z krzyża choroby.
Wstajesz z łoża jak Dawid młody
i już jesteś do pracy gotowy,
gotów guza nabić Goliatowi.

Ale są takie krzyże ogromne,
gdy kochając - za innych się kona.
To z nich spada się, jak grona wyborne
w Matki Bożej otwarte ramiona.
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redaktor naczelna

Każdy lubi się wyspać. Sen daje odpoczynek duszy i ciału, 
izoluje od trosk, niesie wytchnienie po spełnionych wobec siebie 
i innych obowiązkach (przecież nie tylko dla siebie żyjemy). We 
śnie na kilka godzin oddalamy się od świata, połączeni z nim je-
dynie nitką oddechu, po to, by po przebudzeniu, poczuć siłę przed 
pełnym uruchomieniem organizmu, czyli jego zresetowaniem.

Co innego wyspać się, a co innego coś przespać – okazję, 
korzystny dla nas moment, szansę, czego niestety, wielu nas do-
świadcza. Jeden ze związków frazeologicznych mówi o „zasypia-
niu gruszek w popiele”, czyli przegapieniu właściwego momentu, 
nie dopilnowaniu czegoś ważnego, zlekceważeniu spraw nie cier-
piących zwłoki. Do dziś mówi się przecież do kogoś, kto zwleka 
z działaniem: – nie śpij, obudź się. Jeśli to zasypianie zdarza się 
sporadycznie, okay! Gorzej jest przespać życie.

Przespane życie, to, jak mi się wydaje, brak pogłębionego 
kontaktu z rodziną, sąsiadami i ludźmi potrzebującymi naszego 
wsparcia. Przesypiający życie, jeśli już się o coś martwi, to jedy-
nie o siebie, przyjmuje bierną postawę wobec zła, które naciera 
z różnych stron, stosuje strusią taktykę chowania głowy w piasek, 
skupia uwagę na rzeczach nieistotnych, lub wpatrzony w czubek 
własnego nosa, na tym jedynie, co jego dotyczy.

Wg znanych frazeologizmów, w jakie obfituje polski język, w ży-
ciu dobrze by było mieć „łut szczęścia”, nie dać się „wpuścić w ma-
liny” czy „wyprowadzić w pole”, nie ulegać „szewskiej pasji”, nie 
płacić „słonej ceny”, nie być dla nikogo „solą w oku”, nie biegać 
„jak kot z pęcherzem”, nie chodzić w „egipskich ciemnościach” lub 
„krętymi ścieżkami”, nie robić „burzy w szklance wody”, nie życzyć 
nikomu „kija w oku”, nie być świadkiem „dantejskich scen”, nie 
wyjść na czymś jak „Zabłocki na mydle”, itp. Już lepiej by było stać 
się „czarnym koniem”, tzn. zrobić coś zaskakującego, czego, w po-
zytywnym tego słowa znaczeniu, nikt by się po nas nie spodziewał. 

Tymczasem do niedawna bardzo popularna była tzw. cicha 
„podjazdówka”, uprawiana przez skupione w koteryjkach i kół-
kach, (niestety nie różańcowych) osoby, które bezrefleksyjnie 
usiłujowały szkodzić innym, rozgrzebując ich życie. Szły w ruch 
złe języki, rozkręcane przez ambicyjki i ambicje. Potyczki, poli-
tyczki, tajne spotkania, knowania były codziennością. Miejmy na-
dzieję, że przyjdzie w końcu czas na przemyślenia i uspokojenie. 
Tym bardziej, że w kraju i na świecie dzieją się rzeczy wielkiej 
wagi. Nikt nie przewidział, że od początku 2020 roku, zaledwie 
w przeciągu 3 miesięcy, tak bardzo zmieni się świat i nasze ży-
cie. Epidemia koronawirusa rozlała się na wszystkie kontynenty 
i zmusiła ludzi do izolacji od innych, od dóbr kultury, od oświaty. 
Wcześniej też zdarzały się epidemie, jednak ich skali nie umiemy 
historycznie ocenić (nie mamy aż takich danych), ani tym samym 
porównać do tego co dzieje się dzisiaj. Zapada się gospodarka, 
zbliża się recesja. Być może czeka nas ogłoszenie stanu klęski 

żywiołowej, a z pewnością na koń-
cu wielka przemiana społeczna, 
bo świat jaki znamy bezpowrotnie 
przemija. Nowe realia tworzą oka-
zję, by otrząsnąć się z rozszalałego 
konsumpcjonizmu. Pycha w nas ob-
umiera, bo widzimy, że nie wszyst-
ko od nas zależy, że czujemy się 
bezradni w kreowaniu własnego 
życia, a jednocześnie nie przestaje-
my za nie odpowiadać. I wreszcie 
dociera do naszej świadomości, że 
warto przewartościować życie, że 
najważniejsze jest BYĆ, a nie MIEĆ. 

Zamknęliśmy się w domach ze strachu o zdrowie własne i naj-
bliższych, a także w wyniku zarządzeń odgórnych. W pewnym sen-
sie, dokonując niezbędnego w tej sytuacji samouwięzienia, przeko-
naliśmy się, jak piękną rzeczą dla człowieka jest wolność, możliwość 
swobodnego przemieszczania się, podróżowania gdzie się chce i kie-
dy, czy nieograniczonego spotykania się z przyjaciółmi. Pełni obaw, 
nie tracimy jednak nadziei na powrót normalnego życia.

Przyroda już jest „przy nadziei” i wyraża ją w bieli przebiśnie-
gów, fiolecie krokusów, w obsypanej złotem drobnych kwiatków for-
sycji. Dlatego i my kopmy i grzebmy, ale w ogródkach, jeśli takowe 
posiadamy, a nie w cudzym życiu, bo to nie nasza sprawa. Nie pani-
kujmy, nie siejmy w mailach i esemesach plotek i sensacyjek, tylko 
pietruszkę, koperek, marchew i nasiona kwiatów na grządkach.

Nie udaję, że wiem wszystko, bo tak nie jest, ale mam świado-
mość wiedzy i doświadczenia, jakie przez dziesiątki lat nabyłam. 
I ponieważ od lat prowadzę gazetę, mam prawo do własnych opi-
nii i dzielenia się nimi z Czytelnikami.

 

Według frazeologizmu szczęśliwy będzie ten, który wie co to 
znaczy „mieć Boga w sercu”. 

Wszystkim Czytelnikom, Współpracownikom gazety Znad Po-
pradu, Samorządowi Piwnicznej-Zdroju, Mieszkańcom naszej sądec-
kiej ziemi i sobie samej, tego właśnie z nadchodzącą wiosną życzę.

Uwaga: Decyzją Burmistrza, Wydawcy gazety MGOK-u i na 
moją prośbę, ukazuje się podwójny numer ZP, z tematyką świą-
teczną dla pokrzepienia serc. Panuje epidemia i będą trudności 
z pozyskaniem materiałów do publikacji. Jeśli w najbliższym cza-
sie nic się na lepsze wokół wirusa nie zmieni, następny numer 
również będzie dwumiesięcznikiem.

W imieniu zespołu współredagującego Znad Popra-
du, pragnę serdecznie podziękować Mieszkańcom miasta 
i gminy za rosnące zaufanie do tak redagowanego pisma 
i treści w nim zawartych. Poparcie jakie od Was otrzy-
mujemy, odzwierciedla 16-procentowy spadek zwrotów 
gazety z 35% w roku 2018 (gazetę wówczas tworzyli 
urzędnicy), do 19% w r. 2019.

Red. naczelna B. Paluchowa
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XIX Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 
Na podst. protokołu sporządzonego przez Magdalenę Nieć

Sesje Rady Miejskiej

Sesja odbyła się 12 lutego 2020 r. w  sali 
narad Urzędu Miejskiego. W  Sesji uczestniczy-
ło 14 radnych, nieobecny Włodzimierz Źrałka. 
Sesję prowadził Adam Musialski – Przewod-
niczący Rady Miejskiej. Na wstępie odczytał 
porządek obrad wraz z  proponowaną zmianą 
poprzez dodanie w CZĘŚCI II – PODJĘCIE uchwał 
punktu 1 o treści: „1. Uchwała w sprawie zmia-
ny w  budżecie i  zmiany uchwały budżetowej 
Miasta i  Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2020. 
Zapytał, czy są jakieś propozycje co do porząd-
ku obrad. 

Porządek obrad przyjęto, 11 – za, 3 
– przeciw (protokół z imiennego głoso-
wania stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu).

Burmistrz Dariusz Chorużyk zło-
żył sprawozdanie z działalności między-
sesyjnej.

Niektóre informacje:
– 30 stycznia odbyło się uroczyste prze-

kazanie trzech ambulansów ratowni-
czych Sądeckiemu Pogotowiu Ratun-
kowemu w Nowym Sączu, karetki zo-
stały przekazane do pracy w Powiecie 
Nowosądeckim. W imieniu obu panów 
Starostów oraz Zarządu i Rady Po-
wiatu Nowosądeckiego podziękował 
radnym Rady Miejskiej w Piwnicznej-
-Zdroju. Przypomniał, że udział gminy 
w ogólnej kwocie wyasygnowanej na 
zakup to 1,54%. 

– 31 stycznia odbyło się drugie spotkanie 
w Przedszkolu na Hanuszowie z rodzi-
cami, których dzieci uczęszczają do 
tego przedszkola.

– W dniach 4-5 lutego uczestniczył 
w dwudniowym forum, gdzie prezen-
towa stanowisko dotyczące tematu 
czystego powietrza, sposobów monito-
rowania przestrzeni.

– 6 lutego odbyło się spotkanie Sołty-
sa oraz Rady Sołeckiej Wierchomli 
z Dyrektorem Zarządu Dróg Powia-
towych oraz przedstawicielem Lasów 

Państwowych na temat projektu prze-
budowy drogi w Wierchomli.

– 11 lutego odbyła się rada budowy Na-
kło, a później spotkanie z Wicestarostą 
Nowosądeckim w sprawie przygoto-
wań do remontu boiska sportowego na 
teranie PDWD, lada moment będzie 
ogłoszony przetarg i remont ten będzie 
wykonany w okresie od wiosny do wa-
kacji, całość finansuje Powiat. 
Burmistrz poinformował, że na stronie 

internetowej oraz facebooku urzędowym 
zamieszczono ogłoszenie skierowane do 
mieszkańców Miasta i Gminy, którzy po-
siadają co najmniej dziewięcioarową dział-
kę i chcieli by ją zbyć w formie sprzedaży 
lub dzierżawy długoterminowej dla PDNiG 
celem umiejscowienia na niej wyspy gazo-
wej. Powiedział, że potrzeba takich działek, 
ponieważ jest tylko taka możliwość rozwo-
ju jeśli chodzi o sieć gazowniczą, wówczas 
gmina miała by możliwość zaopatrywania 
mieszkańców i podmiotów w gaz. 

 Na facebooku i stronie gminnej ukaza-
ła się informacja, że Piwniczna-Zdrój zo-
stała wprowadzona do programu budowy 
stu obwodnic. Piwniczna-Zdrój jest na 36 
miejscu. Obecnie trwa etap studium eko-
nomiczno-techniczno-środowiskowego, 
podczas którego rozpatrywane są możliwe 
warianty budowy obejścia miejscowości. 
Poinformował, że planowana data ogłosze-
nia przetargu jak zapewnia Ministerstwo 
Infrastruktury to IV kwartał 2020 roku. 

 W związku ze zmianą organizacji 
systemu oświatowego w Piwnicznej-
-Zdroju związaną z przeniesieniem pla-
cówek przedszkolnych do budynku SP 
nr 1. Uchwały o zamiarze likwidacji 
przedszkoli nr 1 i nr 3 mają charakter in-
tencyjny. I ich podjęcie przez Radę jest 
wymogiem formalnym wynikającym 
z Prawa oświatowego. W praktyce cho-
dzi o przeniesienia przedszkoli do Szkoły 
Podstawowej nr 1 do Piwnicznej-Zdro-
ju. Poinformował, że zadaniem własnym 

gminy jest zapewnienie warunków do 
spełnienia obowiązków, o których mowa 
w prawie oświatowym, a obowiązek 
ten gmina realizuje w następujących 
placówkach: 
1. Przedszkolu Nr 1, Przedszkolu Nr 3, 

Przedszkolu Nr 4 w Młodowie. 
2. Oddziale Przedszkolnym w Szkole 

Podstawowej Nr 1. 
3. Oddziale Przedszkolnym w Szkole 

Podstawowej Nr 2. 
4. Oddziale Przedszkolnym w Szkole 

Podstawowej w Łomnicy Zdroj. 
5. Oddziale Przedszkolnym w Szkole 

Podstawowej w Wierchomli Wielkiej 
– Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Dzieci i Młodzieży, Oddziale Przed-
szkolnym w Szkole Podstawowej 
w Kokuszce.

6. Publiczne inne formy wychowania 
przedszkolnego: Punkt przedszkolny 
w Szkole Podstawowej Nr 2, punkt 
przedszkolny w Szkole Podstawowej 
w Łomnicy Zdroju, Punkt przedszkol-
ny w Szkole Podstawowej w Wier-
chomli Wielkiej. 
Przedszkole Nr 1 w Piwnicznej-Zdro-

ju mieści się ul. Źródlanej 5. W pobliżu 
budynku przedszkola powstało osuwisko 
w skutek intensywnych opadów, pękł grunt 
na długości 15 m co stanowi zagrożenie dla 
wychowanków oraz zatrudnionego w nim 
personelu. Dla osuwiska została opraco-
wana Karta Rejestracyjna, osuwisko jest 
ciągle aktywne, a wystąpienie kolejnych 
przemieszczeń jest możliwe. Przedszkole 
Nr 3 w Piwnicznej-Zdroju mieści się przy 
ul. Węgierskiej 118. Suma powierzch-
ni użytkowej budynku: 312,50 m2 razem 
z mieszkaniem lokatorskim zajmowanym 
przez nauczyciela. Dzieci przebywające 
w sali na piętrze mogą korzystać tylko 
z jednej wspólnej toalety. Brak jest bez-
piecznego miejsca parkingowego, a dzieci 
po wyjściu z samochodów zaparkowanych 
na poboczu muszą przejść przez jezdnię, 
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która nie ma wyznaczonego przejścia dla 
pieszych. 

 Wychowankom Przedszkola Nr 1 i 3 
w Piwnicznej-Zdroju zapewnia się możli-
wość kontynuowania wychowania przed-

szkolnego, w tym rocznego obowiąz-

kowego przygotowania przedszkolnego 
w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Piwnicznej-Zdroju, z oddziałami przed-

szkolnymi a od 1 września 2020 r. planuje 
się utworzenie Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego. Aby zniwelować dzieciom 
stres związany ze „zmianą lokalizacji”, za-

pewniono przeniesienie oddziałów Przed-

szkola Nr 1 i 3 wraz z całym personelem 
pedagogicznym i obsługowym, więc te 
same Panie będą opiekować się dziećmi, 
te same Panie będą dla nich przyrządzać 
posiłki. Wszystkim pracownikom zatrud-

nionym w Przedszkolu zapewnia się dal-
szą możliwość kontynuacji zatrudnienia, 
o czym mówi §3 obu uchwał. W wydzielo-

nym dla przedszkoli pawilonie znajduje się 
11 toalet dla dzieci plus jedna toaleta dla 
personelu. Dzieci mają zapewnioną obec-

nie opiekę od godz. 7.00 do 16.00, jednak 
wychodząc na przeciw oczekiwaniom ro-

dziców opiekę tę planuje się wydłużyć od 
godz. 6.30. do godz. 16.30. 

Od wielu lat słyszy się głosy od miesz-

kańców, że obecne warunki panujące 
w istniejących przedszkolach nie spełnia-

ją oczekiwań rodziców. Powiedział, że 
w wyniku zmian w systemie oświaty , czy-

li likwidacji gimnazjów, jak również niż 
demograficzny daje nam możliwość wy-

korzystania powstałych możliwości loka-

lowych w Szkole Podstawowej nr 1 w celu 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauczania przedszkolnego. 
W pawilonie wykonywany będzie remont 
kapitalny, z wymianą stacji elektrycznej, 
parapetów, wykładzin, instalacji central-
nego ogrzewania i również innych rzeczy 
jeśli będą potrzebne. Rodzice muszą od-

powiedzieć na pytanie, czy chcą poprawy 
warunków nauki dzieci. 

Adam Musialski – Przewodniczący 
Rady poinformował, że w okresie mię-
dzysesyjnym do biura Rady Miejskiej 
wpłynęło 10 pism.

PODJĘCIE UCHWAŁ
1. Uchwałę w sprawie zmiany w budże-

cie i zmiany uchwały budżetowej Mia-
sta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 
2020 przyjęto jednogłośnie tj. 14 – za. 

2. Uchwałę w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej dla Miasta Nowy Sącz 

na realizację zadania pn. „Wcze-
sne wspomaganie rozwoju dziecka” 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Nowym Sączu przy-
jęto jednogłośnie tj. 14 – za (protokół 
z imiennego głosowania stanowi za-
łącznik do niniejszego protokołu). 

3. Uchwałę w sprawie planu dofinanso-
wania form doskonalenia zawodowe-
go nauczycieli oraz ustalenia maksy-
malnej kwoty dofinansowania opłat 
za kształcenie nauczycieli w 2020 r. 
przyjęto jednogłośnie tj. 14 – za (pro-
tokół z imiennego głosowania stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu). 

4. Uchwałę w sprawie zamiaru likwida-
cji Przedszkola Nr 1 w Piwnicznej-
-Zdroju przyjęto, 9 – za, 5 - przeciw

 Przed głosowaniem głos zabrali rad-
ni: Jan Toczek, Krzysztof Długosz, 
Mariusz Lis, Maria Adamuszek, 
Justyna Deryng, Urszula Sikorska 
– p.o. dyrektor ZEAS, Paulina L. – 
przedstawicielka Rady Rodziców 

 Wiceprzewodniczący Rady Lech 
Maślanka – po długich rozmowach 
z panią Dyrektor i Radą Rodziców 
jestem za tym, aby pozwolić przegło-

sować uchwałę intencyjną i dać Bur-
mistrzowi szansę do realizacji tego za-

dania. Chodzi o to, aby zapewnić pozo-

stałym dzieciakom wysoki poziom jaki 
gwarantuje pani dyrektor Jurzynek. 

5. Uchwałę NR XIX/152/2020 w sprawie 
zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 3 
w Piwnicznej-Zdroju przyjęto, 8 – za, 
5 – przeciw, 1 – wstrzymujący się. 

6. Uchwałę NR XIX/153/2020 w spra-
wie zmiany uchwały dotyczącej po-
wołania Komisji Rewizyjnej przyję-
to, 11 – za, 3 – wstrzymujące się. 
 
INTERPELACJE, WOLNE WNIO-

SKI, ZAPYTANIA, OPINIE
Radny Jan Toczek zwrócił uwagę, że 

w związku z tym, iż większość Rady pod-

jęła decyzję o likwidacji Przedszkola Nr 1 
i Nr 3, uchwała intencyjna daje światło ku-

ratorowi na działania podjęte przez pana 
Burmistrza. Powiedział, że składa wniosek 
formalny i prosi, aby poddać go pod głoso-

wanie, aby radni pracowali za symbolicz-

ną złotówkę i zrezygnowali z diet, a pan 
Burmistrz za minimalną kwotę. Poinfor-
mował, że da to 150 tys. zł rocznie, przez 
dwa lata 300 tys. zł, na wykonanie prac 
dla dzieciaków. To Rada ustala wysokość 
diet, każdy radny powinien mieć dietę, ale 
może mieć minimalną 1 zł. Rada ustala też 

wynagrodzenie Burmistrzowi i może być 
to minimalna kwota. (…) Powiedział, że 
jest gotów zrezygnować ze swojej diety. 

Adam Musialski – Przewodniczący 
Rady 

Powiedział, że wniosek ten zosta-

nie rozpatrzony po konsultacji z radcą 
prawnym. 

Mirosław Florczyk – radca prawny 
UM 

Zapytał, czy jest to wniosek w przed-

miocie objętym porządkiem obrad. I że 
nie rozumie o czym mowa, skoro mamy 
część III. Zapytał, jak na tym etapie kie-

dy wyczerpano już porządek obrad, pan 
Radny chce wrócić do punktu pierwszego. 
Jeśli chodzi o inicjatywę uchwałodawczą 
jest §36, który mówi komu ona przysługu-

je i jeśli ktokolwiek z grona osób, którym 
ona przysługuje, wystąpi o podjęcie takiej 
uchwały to będzie ona przedmiotem obrad.

Maciej Kuźma – przedstawiciel Ko-
misariatu Policji 

Mówił o bezpieczeństwie po przenie-

sieniu przedszkoli do szkoły. O ewentu-

alnym poszerzeniu, czy otwarciu nowych 
parkingów, co nie może kolidować z bez-

pieczeństwem w ruchu drogowym i bez-

pieczeństwem dzieci, które często w po-

śpiechu wsiadają i wysiadają. 
Krzysztof Długosz – Radny 
Powiedział, ze na Borownicach mamy 

cmentarz i nie ma tam przejścia dla pie-

szych i jest to brak bezpieczeństwa. Zwrócił 
uwagę, że może Komisariat Policji pomógł 
by coś z tym fantem zrobić, ponieważ jest 
tam problem, bo zostało to zlikwidowane. 

Maciej Kuźma 
Przy cmentarzu należało by stworzyć 

przejście dla pieszych, ale należy wie-

dzieć, że wszystko to jest uregulowane 
w przepisach ruchu drogowego i jeżeli 
w odległości ok. 100 m nie ma przejścia 
dla pieszych to jest taka możliwość bez na-

rażenia na konsekwencje prawne, ale trze-

ba się upewnić czy będzie to bezpieczne. 
Justyna Deryng – Radna 
Zwróciła uwagę, że już było pisane pi-

smo w tej sprawie, ponieważ te przejścia 
były i zostały zlikwidowane po remoncie 
i gmina otrzymała odpowiedź, że tam nie 
było żadnych wypadków, które wskazywa-

ły by na to, że to przejście jest wskazane. 
Po jeszcze kilku utarczkach słow-

nych nie wnoszących do obrad Sesji 
żadnych merytorycznych treści (przyp. 
Red.), zakończono obrady XIX Sesji 
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju. 

BAS
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W dniu 12 lutego 2020 r. zostały podjęte przez Radę Miej-
ską w Piwnicznej-Zdroju uchwały o zamiarze likwidacji 
przedszkoli nr 1 i nr 3. Uchwały mają charakter intencyjny, 
a ich podjęcie jest wymogiem formalnym wynikającym z Pra-
wa oświatowego, z którego wynika, że Organ prowadzący 
jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem 
likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców 
uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonaw-
czy jednostki samorządu terytorialnego, właściwej do prowa-
dzenia szkół danego typu. 

 Uchwały mówią o likwidacji wspomnianych przedszkoli, 
gdyż zmienia się system organizacji, jednak w praktyce cho-
dzi o przeniesienie przedszkoli do Szkoły Podstawowej nr 1 do 
Piwnicznej-Zdroju.

Uzasadnienie zamiaru likwidacji czyli przeniesienia Przed-
szkola Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju:

Ustalenie stanu faktycznego:
 Przedszkole Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju mieści się w budynku 

zlokalizowanym przy ul. Źródlanej 5, wybudowanym w r. 1969. 
Konstrukcja budynku jest murowana, a konstrukcja i pokrycie da-

chu wykonane z blachy. Całkowita suma powierzchni użytkowej 
271,04 m2. Zajęcia dydaktyczne oraz wychowawczo-opiekuńcze 
realizowane są w dwóch salach zabaw (lekcyjnych). Dwie toalety 
(jedna dla dziewczynek i jedna dla chłopców) plus dodatkowo jed-

na dla personelu. Przedszkole prowadzi żywienie, dlatego posiada 
zaplecze kuchenne. Przedszkole jest czynne w godz. 7.00-16.00.

 W Przedszkolu zatrudnionych jest – w przeliczeniu na pełne 
etaty – 5,07 etatu nauczycieli i 5,50 etatu pracowników obsługi.

 Zajęcia prowadzone są w dwóch oddziałach do których obec-

nie uczęszcza 43 dzieci.
Obok budynku przedszkola, na skarpie, wskutek intensywnych 

opadów powstało osuwisko. Pękł grunt na długości 15 m, stano-

wiący zbocze o wysokości 20 m, u podnóża którego usytuowany 
jest budynek przedszkola. W przypadku dalszej aktywności osu-

wiska możliwe jest całkowite zsunięcie części nasypu, co stanowi 
zagrożenie dla budynku przedszkola, a co za tym idzie, bezpo-

średnie zagrożenie dla wychowanków oraz zatrudnionego w nim 
personelu.

W przedszkolu brakuje sali, w której mogłyby być prowadzone 
zajęcia logopedyczne grupowe czy też indywidualne wg zaleceń 

Dwa przedszkola do przeniesienia
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nie ma też odpowiednie-

go pomieszczenia, w którym dzieci młodsze mogłyby odpoczy-

wać („leżakować”). Przy przedszkolu nie ma fizycznie miejsca, 
które mogłoby być przeznaczone na parking. Konieczna wymiana 
więźby i pokrycia dachowego.

Ustalenie stanu faktycznego likwidacji czyli przeniesienia 
Przedszkola Nr 3 

Przedszkole Nr 3 w Piwnicznej-Zdroju mieści się w budynku 
zlokalizowanym przy ul. Węgierskiej 118 (okręg miasto). Rok 
budowy 1983. Konstrukcja budynku: drewniano-murowana. Kon-

strukcja i pokrycie dachu: blacha. Stolarka okienna częściowo 
wymieniona na nową. Całkowita suma powierzchni użytkowej: 
312,50 m2 (razem z mieszkaniem lokatorskim). Zajęcia dydak-

tyczne oraz wychowawczo-opiekuńcze realizowane są w dwóch 
salach zabaw (lekcyjnych) w tym jedna na piętrze. Trzy toalety 
(jedna wspólna na piętrze dla dziewczynek i chłopców) dwie na 
parterze (osobno chłopcy, dziewczynki) plus dodatkowo jedna dla 
personelu. Zaplecze kuchenne. Przedszkole prowadzi żywienie. 
Czas pracy przedszkola w godz. od 6.30 do 16.00. 

Zajęcia prowadzone są w dwóch oddziałach, do których obec-

nie uczęszcza 50 dzieci.
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: 3,67 etatu nauczy-

cieli i 6,08 etatu pracowników obsługi.
Na piętrze budynku znajduje się sala zabaw (lekcyjna) w której 

przebywają dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Do sali prowadzi wąska, 
drewniana klatka schodowa (17 stopni) o wymiarach: długość do 
barierki 90 cm, szerokość 25 cm, wysokość 18 cm. Klatka scho-

dowa wraz z korytarzem stanowiącym dojście do sali zabaw jak 
i toalety stanowi część wspólną z mieszkaniem lokatorskim. Przez 
mieszkanie lokatorskie prowadzi również droga ewakuacyjna dla 
dzieci przedszkolnych. 

 W przedszkolu brakuje sali, w której mogłyby być prowadzo-

ne zajęcia logopedyczne grupowe czy też indywidualne. Obecnie 
zajęcia logopedyczne grupowe w ilości 2 godz. tygodniowo dla 
12 wychowanków prowadzone są w kancelarii dyrektora, który na 
ten czas wraz z p. intendent muszą opuścić gabinet.

Do przedszkola od dwóch lat uczęszcza dziecko z orzecze-

niem o potrzebie kształcenia specjalnego (autyzm). Realizacja 
kształcenia specjalnego na etapie wychowania przedszkolnego 
powinna odbywać się w warunkach dostosowanych do potrzeb 

rozwojowych oraz indywidual-
nych możliwości psychofizycz-

nych dziecka z autyzmem. Zgodnie 
z orzeczeniem dziecku zapewniono 
realizację indywidualnych zajęć 
rewalidacyjnych (2 godz. tygo-

dniowo). Ze względu na brak do-

datkowego pomieszczenia zajęcia 
te realizowane są w godz. 7.00 do 
8.00 w sali na piętrze, gdzie o tej go-

dzinie nie ma jeszcze innych dzieci. 
 Dzieci przebywające w sali na 

piętrze mogą korzystać tylko z jednej 
wspólnej toalety. Brak bezpiecznego 
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miejsca parkingowego. Dzieci po wyjściu z samochodów zapar-
kowanych na poboczu, muszą przejść przez jezdnię, która nie ma 
wyznaczonego przejścia dla pieszych. W budynku konieczna czę-

ściowa wymiana stolarki okiennej.

Wychowankom Przedszkola Nr 1 i Nr 3 w Piwnicznej-
-Zdroju zapewnia się możliwość kontynuowania wychowania 
przedszkolnego, w tym rocznego obowiązkowego przygotowania 
przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piwnicz-

nej-Zdroju, gdzie od 1 września 2020 r. planuje się utworzenie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

 Aby nie powodować u dzieci stresu związanego ze „zmianą 
lokalizacji” zapewniono przeniesienie oddziałów przedszkola 
Nr 1 i 3 wraz z całym personelem pedagogicznym i obsługo-

wym (te same Panie będą opiekować się dziećmi, te same Panie 
będą dla nich przyrządzać posiłki). Wszystkim dotychczasowym 
pracownikom przedszkoli zapewnia się możliwość kontynuacji 
zatrudnienia.

Plusy takiego rozwiązania
Pomieszczenia, w których dzieci kontynuowałyby wychowa-

nie przedszkolne, znajdują się w odrębnym pawilonie (oddzielo-

nym ścianą od szkoły). Wejście do budynku dla dzieci przedszkol-
nych wydzielone jest osobno. W wydzielonym pawilonie znajduje 
się 11 toalet dla dzieci plus jedna toaleta dla personelu.

 Dzieci mają zapewnioną opiekę od godz. 7.00 do 16.00. Wy-

chodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, opiekę tę planuje się 
wydłużyć od godz. 6.30. do godz. 16.30.

 Dzieci nadal będą korzystać z dotychczasowego systemu 
żywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek). Starsze będą spoży-

wać posiłki w stołówce szkolonej (stoliki i krzesełka odpowied-

nio przystosowane) co w żaden sposób nie będzie kolidowało 
z żywieniem dzieci szkolnych. Dzieci przedszkolne posiłki będą 
spożywać podczas zajęć lekcyjnych (45 min), natomiast dzieci 
z klas I-VIII podczas specjalnie ustalonych przerw międzylek-

cyjnych. Ponadto wszystkie dzieci w bezpieczny sposób będą 
mogły skorzystać z dodatkowych pomieszczeń mieszczących 
się w budynku Szkoły Podstawowej: hali gimnastycznej, ścianki 
wspinaczkowej, sali fitness, i dużego trawiastego boiska szkol-
nego, z gabinetów specjalistycznych (np. logopedia czy gabinet 
do zajęć indywidualnych). W szkole funkcjonuje również ga-

binet pielęgniarki. Przy budynku Szkoły znajduje się też duży, 
bezpieczny parking.

Reasumując, Od wielu lat słyszy się głosy od mieszkańców że 
obecne warunki panujące w istniejących przedszkolach nie speł-
niają oczekiwań rodziców. W wyniku zmian w systemie oświa-

ty t.j. likwidacji gimnazjów, jak również niż demograficzny daje 
możliwość wykorzystania powstałych możliwości lokalowych 
w Szkole Podstawowej nr 1 w celu zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauczania przedszkolnego.

 Gmina nadal będzie wywiązywała się ze swojego zadania. 
Zmiana organizacji nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 w Piw-

nicznej-Zdroju nie ma wpływu na nauczanie obecnie uczęszcza-

jących do szkoły uczniów tzn. nie wydłuży się czas obecnie funk-

cjonującego nauczania. Zajęcia dodatkowe (np. wyrównawcze, 
korekcyjne, rewalidacyjne, kształtujące kreatywność, harcerstwo, 
piłka nożna i siatkowa) realizowane będą podobnie jak w roku 
szkolnym 2019/2020 w godzinach popołudniowych.

E.P.

Na XVIII Sesji Rady Miejskiej 
uchwalono budżet na rok 2020
Na jakie zadania przeznaczono środki?
 

 Jak wcześniej zapowiadał burmistrz Dariusz Chorużyk naj-
ważniejsze w gminie są drogi, dlatego dużą część pieniędzy prze-

znaczono na przebudowę dróg i ulic. Ok. 86 tys. zł będzie koszto-

wać opracowanie wymaganej przez wykonawcę – powiat – doku-

mentacji związanej z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej 
ul. Szczawnickiej w kierunku Kosarzysk. 

Ujęta w budżecie przebudowa ulic w Piwnicznej-Zdroju – Ko-
lejowej, B. Chrobrego, Halnej, Rzeszutka, Ogrodowej, Rynek, 
Źródlanej wymaga opracowania dokumentacji technicznej, na co 
gmina przeznaczy 60 tys. zł. Natomiast projekt zabezpieczenia 
osuwiska w Łomnicy-Zdroju 5 tys. zł. Przebudowa drogi gminnej 
w sołectwie Młodów będzie kosztować ok. 637 tys. zł. Wykonanie 
projektu ścieżki spacerowej na lewym brzegu Popradu do kładki 
w Zdroju oraz remont schodów przy ulicy Kościuszki to kwota 30 
tys. zł. W tej kwocie jest także projekt wymiany zieleni. Przebu-

dowa drogi wewnętrznej w Zubrzyku to koszt ponad 300 tys. zł.
Do rozbudowy tras EuroVelo, tras realizowanych przez Za-

rząd Dróg Wojewódzkich gmina dołoży ponad 1 mln 266 tys. 
A budowa gminnych tras rowerowych to wydatek ok. 90 tys. zł.

Aż 3 mln 600 zł gmina musi w tym roku zabezpieczyć na po-

czet rozliczenia wkładu własnego w związku z uzyskaniem do-

finansowania UE na zagospodarowanie terenu Nakła i budowę 
kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Poprad. 

W budżecie wzięto też pod uwagę potrzeby OSP. 10 tys. zł 
przeznaczono na dokończenie budowy remizy OSP w Wier-
chomli, 250 tys. na zakup nowego samochodu gaśniczego 
dla OSP Głębokie i 18 tys. zł na wymianę pieca w siedzibie OSP 
w Kosarzyskach.

Na projekt budowy przedszkola przeznaczono w budżecie 100 
tys. zł. 30 tys. zł, zabezpieczono też na wykonanie dokumentacji 
projektowej modernizacji budynku w Piwnicznej-Zdroju przy ul. 
Marciszewskiego, z dostosowaniem tego obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

20 tys. zł budżet rezerwuje na wykonanie projektu sieci, która 
pozwoli podłączyć do kanalizacji kolejnych 10 posesji z osiedla 
Hanuszów.

Jak podkreślił Burmistrz, wszystkim tym inwestycjom, a kon-

kretnie ich realizacji, gmina podoła bez zaciągania dodatkowych 
kredytów.

/B/

Przysłowia na marzec
• Gdy dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa.
• Kto w marcu zasieje, ten się na wiosnę śmieje.
• Na marzec narzeka każdy starzec.
• W marcu śnieżek sieje, a czasem słonko grzeje.
• Marzec co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza.
• Gdy marzec z gromem schodzi, maj śniegiem obrodzi.
• Na świętego Grzegorza idzie zima do morza.
• Jak przygrzeje słonko, przyjdzie kwiecień łąką.
• Wody w maju stojące szkodę przynoszą łące.
• Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.
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Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie 
ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa prze-
pustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego w Minister-
stwie Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg kra-

jowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parame-

trach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.
Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich 

budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego 
prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane 
z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, 
czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Program określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic 
miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła finansowania oraz listę 
zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Inwestycje związane z budową 
nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajo-

wych i Autostrad. Dla części obwodnic opracowano już dokumentację niezbędną 
do rozpoczęcia inwestycji, dla części jest prowadzony proces przygotowawczy. 
Są też takie zadania, dla których przygotowania dopiero się rozpoczną.

Przetarg na budowę obwodnicy Piwnicznej, która powstanie w ciągu drogi kra-

jowej nr 87, ma być ogłoszony już w czwartym kwartale 2022 roku. Jak informuje 
ministerstwo, inwestycja jest już na etapie studium techniczno-ekonomiczno-śro-

dowiskowego, podczas którego rozpatrywane są możliwe warianty budowy obej-
ścia miasta. O budowę obwodnicy mieszkańcy Piwnicznej walczą od kilku lat.

Wedle rządowych założeń, zarówno obwodnica Piwnicznej jak i obwodnica 
Limanowej, nie tylko przyniosą mieszkańcom obu miast poprawę bezpieczeń-

stwa, ale przede wszystkim odciążą układ komunikacyjny i zwiększą przepu-

stowość dróg.
W przypadku Piwnicznej, inwestycja poprawi przejazd dla ruchu mię-

dzynarodowego i regionalnego na odcinku drogi krajowej. Nowa obwodnica 
umożliwi również ominięcie uzdrowiska przez ruch turystyczny kierujący się 
na przykład w stronę Muszyny.

Do Redakcji!
Dziękujemy za publikację w naszej gazecie 

uchwały śmieciowej, którą zatwierdzili radni. I prosi-
my o rozszerzenie i informację dokładną jakie śmieci 
można umieszczać w workach z odpadami zmieszany-

mi. Co na przykład zrobić ze szmatami np. znoszony-

mi podkoszulkami, bielizną, co z rozbitymi szklanka-

mi, talerzami? Prosimy o konkretne informacje.
JotEm

(imię i nazwisko do wiad. Redakcji)

Od red.: wszelkie informacje będą dołączo-

ne wraz z harmonogramem wywozu odpadów do 
wszystkich gospodarstw na terenie Gminy.

* * *
Do redakcji przyszedł list…

Wspomnienie
Jesień mego życia – tak to się złożyło, spędzam 

z dala od miejsca swego pochodzenia. Jednak, mimo 
tylu lat rozłąki, ciągle Ciebie pamiętam i mile wspo-

minam. Moja PIWNICZNO kochana jesteś cudowna 
i niezapomniana. Twój Rynek z ratuszem i studnią 
był naszych zabaw miejscem stałym, które wspomi-
nam z zadumą i łezką. Szkoła, która nas wykształciła 
i uczyła rozumu, teraz jest inna, lecz świetności nie 
straciła. Wspaniałe góry, które zimą na nartach zwie-

dzałem, a latem często w nich biwakowałem jako zuch 
i harcerz… Czyste wody Popradu, w których się kąpa-

łem, wspaniałych ludzi, których w większości mogę 
tylko wspominać i chwalić, bo już odeszli.

Pokłon wielki czynię wszystkim, którzy przy-

czynili się do tego, kim jestem. 
Mimo dzielącej nas znacznej odległości, cią-

gle w pamięci pozostajesz, bo tam się urodziłem 
i zdobyłem zawód. I nigdy Cię nie zapomniałem 
PIWNICZNO.

Zbigniew Trzpis
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W ramach pomocy społecznej Fundacja Sądecka co roku 
przed świętami Bożego Narodzenia organizuje zbiórkę żyw-
ności dla najuboższych. Przy koszach rozstawionych w wy-

branych sklepach Nowego Sącza i Sądecczyzny dyżurowali 
uczniowie szkół podstawowych, średnich na co dzień współ-
pracujący z Fundacją. Klienci, wchodzący do sklepu, otrzy-

mywali od młodzieży ulotki informujące o celu akcji „Serce  
Sercu”, a po zrobieniu zakupów dzielili się z najuboższymi 
zakupionymi artykułami spożywczymi. W koszach opatrzo-

nych czerwonymi serduszkami lądowały artykuły spożywcze 
m.in. mąka, cukier, makaron, konserwy, słodycze. Po przepro-

wadzonej zbiórce, wolontariusze pomagali w sporządzaniu pa-

czek żywnościowych, które tuż przed Wigilią trafiły do najbar-
dziej potrzebujących, wielodzietnych rodzin, osób samotnych 
i chorych. Paczki roznosili po domach Strażacy OSP z Kosa-

rzysk i członkowie Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej 

A serca mają  
wielkie i czułe 

W tym roku w lutym Podopieczni Stowa-

rzyszenia „Nasz Dom” wykonali podczas zajęć 
świetlicowych symboliczne czerwone serdusz-

ka. Potem odwiedzając różne instytucje i sklepy, 
wręczali je składając życzenia, jak walentynkowy 
obyczaj każe.

M

Akcja charytatywna ,,Serce Sercu” 
w Kosarzyskach. Do najbardziej potrzebujących trafiło około 
30 paczek żywnościowych.

Szczególne podziękowania należą się uczniom wolontariu-

szom z naszej szkoły i nauczycielom oraz pracownikom, którzy 
wspierali tę akcję.

Kinga Kożuch, Aleksandra Kulig, Aleksandra Lisowska, Anna 
Maślanka, Sandra Malczak, Aleksandra Smyda, Joanna Barnow-

ska, Oliwia Łomnicka, Karolina Broniszewska, Ewelina Wielo-

cha, Jakub Bołoz, Jan Kluska – uczniowie wolontariusze zaan-

gażowani w akcję ,,Serce Sercu” pełnili dyżury w sklepie Tesco, 
a następnie  pomagali w przygotowaniu paczek. 

Dziękujemy za pomoc.
M.D.

Od Red.: Materiał zaległy z 22 stycznia publikujemy, ponieważ współgra 
z walentynkowymi serduszkami, ponadto każde odruchy serca nie ulegają 
przedawnieniu.
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REKLAMA

Czas na herbatkę z Babcią  
i Dziadkiem…

Cały ze złota…
(Notatka studenta z podróży do Tajlandii)

Balice. Wielki huk nad głową. Jeden, 
drugi, dziesiąty wznoszą się, opadają wy-

pełnione ludźmi stalowe anioły – airbusy, 
boeingi. Anioły o szarych skrzydłach. 

Żaden student nie pachnie kasą, ale 
dorobić po zajęciach na uczelni może. Pra-

cowałem wieczorami jako barman w pod-

rzędnej knajpie, a w wakacje w smażalni 
ryb nad Bałtykiem. Wpadło 3 tysiące. 
Zamiast jeździć na nartach w Piwnicznej, 
postanowiłem tym razem uciec daleko od 
zimy. Poleciałem na skrzydłach jednego 
z „aniołów” na całe 10 dni pod bezchmur-
ne niebo, tam, gdzie morze jak szmaragd, 
gdzie w grudniu ciepło i sucho. 8 tysięcy ki-
lometrów na wschód, 16 godzin nad ziemią 
z Krakowa do Bangkoku stolicy Tajlandii. 
Natychmiast po wylądowaniu stałem się 
cząstką ogromnej, pulsującej wielością 
kolorów hałaśliwej kuli. Tak jakby grała 
hardcorowa kapela. W sumie okay! Ceny 
w sam raz dla studenckiej kieszeni. Za ok. 
7 do 10 zł mogłem zjeść pyszny pikantny 
obiad w regionalnej restauracyjce. Nocleg 
w hostelu, w przeliczeniu na polską walutę, 
również ok. 10 zł. Bilet autobusowy, w za-

leżności od długości trasy, średnio 2 zł. 
Ale moim celem jest północ kraju, miasto 
Chiang Mai centrum kulturalne i religij-
ne. Rozbuchana przyroda okalająca rze-

kę Ping, skrywa olśniewające, kapiące od 
złota, pachnące kadzidłem najstarsze bud-

dyjskie świątynie. Jadę prawie 11 godzin 
tajskim klimatyzowanym sleepobusem. 
Bilet taniocha, 40 zł. W mieście mnóstwo 
zabytkowych misternie zdobionych do-

mów z drewna tekowego, kawiarenki, her-
baciarnie… i czedy – świątynie. Najstarsza 
królewska świątynia buddyjska powstała 
w XIII wieku i tonie w mocno pachnących, 

pomarańczowych kwiatach jakichś egzo-

tycznych, nieznanych mi drzew. Wędruję 
starym miastem, kluczę wśród straganów 
wielkiego targu za północną bramą, od-

poczywam w ogromnym miejskim parku. 
Mało myślę. Po 7 dniach powrót do Bang-

koku i pożegnanie z orientem w świątyni 
Wat Pho, dla mnie „legowisku” liczącego 
46 m długości i wysokiego na 15 metrów 

posągu Buddy. Bożyszcze Tajów, smukły 
młodzieniec, pokryty warstwą złota, leży 
na prawym boku i sennym spojrzeniem 
ogarnia wiernych i turystów. Cicho mi tam, 
na dole. Ja tu odpoczywam!

Balice. Wylądowaliśmy w śniegu i desz-

czu. Wielki huk nad głową. Jeden, drugi, 
dziesiąty wznoszą się i opadają wypełnione 
pasażerami stalowe anioły…

Jacek O.

Pod takim hasłem odbyło się 21 stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej w Łomni-
cy Zdroju miłe, międzypokoleniowe spotkanie wnuków z Dziadkami.

Te coroczne uroczystości, wyróżniające się spośród wszystkich innych szkol-
nych akademii, trwają w uroku dziecięcych słów, pląsów i piosenek, ofiarowanych 

najukochańszym babciom i dziadkom. Maluchy przekazują dzie-

cięcą wdzięczność, prosto, bez tremy i emocji ale najszczerzej, 
jak tylko potrafią. I tak właśnie tego dnia, w łomniczańskiej pod-

stawówce, serca gości rozradowały się życzeniami od dziecia-

ków z punktów przedszkolnych i oddziałów zerowych. Blisko 
setka kochających serduszek biła tego dnia szczególnie mocno 
dla ukochanych Dziadków. Występujących nie ograniczał wiek. 
Pięknie przygotowani przez swoich wychowawców zaprezento-

wali się godnie i elegancko. Był rym i rytm, dykcja, niejedno-

krotnie usprawiedliwiona uśmiechem i wyjątkowy przedszkolny 
czar, zarezerwowany dla szczerości i prostoty dziecka. A babcie 
i dziadkowie? Tego dnia, w swym powtórnym rodzicielstwie, 
bardziej miłującym i mniej konsekwentnym, po raz kolejny 
chcieli dać swym wnukom… gwiazdkę z nieba.

Małgorzata M.
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Sezon zimowy powoli się kończy. Zima do mroźnych nie należała. 
Grzaliśmy na „pół gwizdka”, robiąc spore oszczędności na opale. Czy 
to dobrze, że się klimat zmienia na cieplejszy? Dla naszych rodzinnych 
budżetów z pewnością tak. A dla przyrody? Niekoniecznie.

Dla przypomnienia – dawne mieszkania ogrzewały kaflowe piece, od 
prostych, do zdobionych artystycznymi kaflami. Pięknymi, prawda?

/B/

Dzień Babci i Dziadka – SP Łomnica

Piwniczańskie poetki



12

ZAWODY W STYLU RETRO
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Zjazdy na wesoło!
W ostatnią niedzielę, 23.02.2020 r. w Suchej Dolinie odbyły 

się nietypowe i zabawne zawody narciarskie, które przyciągnęły 
licznych gości z Krakowa, Zakopanego i z Warszawy. II Zawody 
o Puchar Burmistrza Piwnicznej Zdroju w stylu retro zorganizo-
wał właściciel Licencjonowanej Szkoły Narciarskiej Słoneczna 
Dolina Józef 

Szot – członek Polskiego Demo Teamu Telemarkowego 
i SITN PZN, uczestnik międzynarodowych kongresów Inter-ski, 
oraz wieloletni międzynarodowy instruktor narciarstwa zjazdowe-
go i telemarku. Współorganizatorem tego wydarzenia a także jego 
patronem został burmistrz Piwnicznej-Zdroju, Dariusz Chorużyk.

Ponad 70-ciu zawodników zmierzyło się w dwóch konkuren-
cjach: slalomie gigancie retro i zjeździe na byle czym. Szczególnie 
w ostatniej konkurencji zawodnicy wykazali się dużą fantazją. Ko-
misja w składzie trzech powołanych spośród widowni osób wyło-
niła trzy najbardziej oryginalne pomysły a także Króla i Królową 

Retro. Wyróżniono również najmłodszego i nastarszego 
uczestnika zawodów. 

Zwycięzcy zostali nagrodzeni m.in. nartami Rossigniol, go-
glami, kijami narciarskimi, suszarkami do butów narciarskich, 
butami i odzieżą sportową, a także voucherami na pobyt z wy-
żywieniem w Ski-Hotelu oraz  seansami saunowymi w Hotelu 
Piwniczna Spa&Conference.

Wśród sponsorów imprezy, oprócz Urzędu Miasta i Gminy 
Piwniczna Zdrój, byli: Ski-Hotel, w którym odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród, Woda Mineralna Piwniczanka, Hotel Piwniczna 
Spa&Conference, FHU BOG-MAR, Wypożyczalnia Ski Duet, Fre-
estyle Word Piwniczna oraz Szkoła Narciarska Słoneczna Dolina.

W związku ze sporym zainteresowaniem, świetną  atmosferą 
i ogromną dawką zabawy, którą dostarczyły uczestnikom zawo-
dy, impreza stanie się cykliczna. JS

„Tygrys” domowy
Koty na cenzurowanym w EU?

W domu mruczy i się łasi. Ale 
niech tylko zakosztuje wolności, od 
razu ten przymilny zwierzaczek za-
mienia się w zimnego mordercę. Koty 
zabijają ok. 140 milionów zwierząt 
rocznie, zagrażają 367 gatunkom 
zwierząt – piszą dwaj holenderscy 
profesorowie prawa środowiskowego 
w „Journal of Environmental Law”. 
Z analizy Arie Trouwborsta i Hana 
Somsena wynika, że koty pozostawio-
ne samym sobie, „samopas”, będąc na 
wolności, łamią prawo unijne. 

Wszystkie państwa EU uczest-
niczą w Projekcie Fauna – Flora ukierunkowanym na ochronę 
rodzimych gatunków ptaków i zwierząt, jednakże koty, których 
ojczyzną jest Bliski Wschód, do tej grupy nie należą. Z prawnego 
i ekologicznego punktu patrząc, koty są gatunkiem inwazyjnym 
(…). Właściciele kotów wydają się nie dostrzegać szkód jakie wy-
rządzają ich zwierzaki. Według dwóch holenderskich naukowców 
te „tygrysy domowe” nie powinny opuszczać domu, a na zewnątrz 
winny sie poruszać tylko na smyczy-lince. 

W.R.

Od red.: Łatwo mieszkańcom krajów europejskich na zachód 
od Wisły i Odry dyskutować o kotach na smyczach! W Polsce 
większość z nich to zwierzęta bezdomne, dlatego prawo unijne 
raczej nie będzie u nas przestrzegane.

Szanowni mieszkańcy, Uchwałą Rady 
Miejskiej z dnia 25 stycznia 2020 roku 
zostały ustalone nowe stawki opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, 
które obowiązują od 1 marca 2020 roku. 

Ustawa o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt. 3 Dz. 
U. 2019.2010) nakłada na wszystkich obo-
wiązkową segregację odpadów. Właścicie-
le nieruchomości nie będą mogli już do-
browolnie zadeklarować braku segregacji 
za wyższą kwotę. W przypadku niewyko-
nania obowiązku selektywnej zbiórki lub 
niewłaściwej segregacji, w drodze decyzji 
zostanie naliczona stawka podwyższona 
w wysokości trzykrotnej opłaty za odbiór 
odpadów. 

Usługę odbioru odpadów na terenie 
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój świadczy 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju. 

 Informacja dotycząca opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Według wyliczeń zakładu obowiązujące 
dotychczas stawki nie pokrywały kosztów 
zbiórki odpadów.

Duży wpływ na podniesienie stawek za 
odbiór odpadów ma ukształtowanie terenu 
i rozproszenie zabudowań, oraz wzrost cen 
na wysypiskach.

Ustalona stawka za odbiór odpadów 
pozwoli jedynie pokryć wykazane koszty. 
Gmina na odbiorze odpadów komunalnych 
nie zarabia.

Chciałbym podkreślić że podwyżki są 
związane tylko i wyłącznie z kosztami ob-
sługi odbioru i utylizacji odpadów.

Mam świadomość, że podwyższenie 
opłat najbardziej uderzy w osoby będą-
ce w ciężkiej sytuacji materialnej zapro-
ponowałem wprowadzenie ulg w przed-
miotowej Uchwale.

Ulga w wysokości 2 zł miesięcznie od 
członka rodziny dotyczy gospodarstw 

domowych, w których średni dochód mie-
sięczny w roku poprzednim nie przekracza 
kwoty uprawniającej do świadczeń pienięż-
nych z pomocy społecznej. Kwota upraw-
niająca do zwolnień w przypadku osób za-
mieszkujących samotnie wynosi 701 złotych 
miesięcznie, w przypadku rodzin 528 zł mie-
sięcznie na członka rodziny.

Ulgę dla wszystkich mieszkańców 

przewidział ustawodawca i w naszej gmi-
nie Radni zdecydowali, że wynosi ona 1 zł 
miesięcznie od osoby dla właścicieli bu-
dynków jednorodzinnych, posiadających 
przydomowy kompostownik i kompostu-
jących bioodpady.

Szczegółowe  informacje można uzy-
skać  w  Urzędzie Miejskim, pokój 17, 
tel. 18 44 64 043 wew. 42.

Dariusz Chorużyk
Burmistrz Piwnicznej-Zdroju
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Krzyżu święty nade wszystko…
Ave Crux, spes unica! Wielki Post należy w religijności i kulturze pol-

skiej do okresów szczególnych, najbardziej charakterystycznych, wyróż-
niających się w ciągu roku. 

Polacy wielce umiłowali ten czas – dawniej często bardzo trud-
ny, zimowy, ze śniegiem i mrozem, ale już z nadzieją, bo nadcho-
dziło przedwiośnie, a przyroda budziła się do życia. I to świadome 
rozważanie męki i śmierci Jezusa! Samo słowne połączenie Wielki 
Post wywoływało przypływ emocji i delikatne drżenie serca, bo tyl-
ko dwa okresy roku liturgicznego mają przydawkę wielki, prócz Po-
stu, jest jeszcze Wielka Noc. W ramach tej wielkości mamy Wielki 
Tydzień, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Wielką 
Niedzielę. Zatem i płaszczyzna językowa wyróżnia ten doprawdy 
niezwykły czas. Czas w kulturze ojczystej naznaczony sacrum. 
Święty czas, okres zakazany, nakazywano bowiem kategorycznie 
pod rygorem grzechu „wesel i hucznych zabaw nie urządzać”.

Męka Chrystusa, jego ofiara na krzyżu za zbawienie świata 
trafiły na bardzo podatny grunt polskiej uczuciowości i narodo-
wego charakteru naszej wspólnoty, która współczuje innym w ich 
strapieniu, jest empatyczna i skłonna do głębokiego przeżywania 
rzeczywistości cierpienia. I polski Wielki Post ukazywał przez stu-
lecia wszystkie te cechy. Któż z nas, starszych, nie ma najbardziej 
delikatnych, ukrytych głęboko we wspomnieniach, najczulszych 
myśli związanych z uczestnictwem w typowo polskich nabożeń-
stwach Wielkiego Postu, ze śpiewem Gorzkich Żali, wielkich, 
mądrych, wzruszających pieśni pasyjnych, które dosłownie pła-
czą nad Męka Jezusa, czy stacji Drogi Krzyżowej? Wielki Post to 
szczególny czas pokuty, kiedy – pamiętam – nasze babcie pościły 
nie tylko w piątek, to czas modlitwy i spełniania dobrych uczyn-
ków. A wszystko to znakomicie było powiązane z naturalnym ryt-
mem przyrody, odradzającego się życia i motywacją religijną.

Sądecki Autor 
i Sądecka Książka 2019

29 lutego br. przestronne wnętrza Pijalni Głównej w Kry-
nicy-Zdroju wypełniły tłumy ludzi. Cały dzień trwały tu Są-
deckie Targi Książki, a wieczorem odbyła się Gala z uroczystym 
ogłoszeniem wyników konkursu literackiego, organizowanego 
od ośmiu lat przez Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sąde-
czanin”. Pomysłodawczynią Konkursu była Mariola Berdy-
chowska, która przywitała nominowanych do nagrody i gości.

Laureatami tegorocznej Nagrody im. ks. prof. Bolesława 
Kumora zostali, w kat. „Sądecki Autor” – Barbara Paluchowa 
z Piwnicznej-Zdroju. Laudację dla laureatki wygłosił prof. Bole-
sław Faron, a nagrodę wręczył 
ks. dr Jerzy Jurkiewicz Pre-
pozyt Kapituły Kolegiackiej 
w Nowym Sączu,

W kat. „Książka o Są-
decczyźnie” laureatem zo-
stał Antoni Kroh. Laureaci 
otrzymali statuetkę przed-
stawiającą patrona konkursu 
i nagrodę pieniężną. Kapitu-
ła Konkursu werdykt podjęła 
jednomyślnie.

Barbara Paluchowa jest uznaną poetką, artystką plastykiem, 
fotograficzką, dziennikarką, animatorką kultury i działaczką spo-
łeczną. Antoni Kroh – pisarzem, historykiem kultury, tłumaczem 

prozy słowackiej i czeskiej, etnografem, 
autorem kilku książek.

Wśród gości, którzy przybyli na tę 
uroczystość, byli między innymi Zygmunt 
Berdychowski, prezes SKT „Sądeczanin”, 
władze województwa małopolskiego oraz 
miasta Nowego Sącza, proboszczowie są-
deckich parafii, jak również nominowani 
do nagrody im. ks. prof. Bolesława Kumo-
ra i wielu sądeczan i kryniczan.

Alpa 
Fot. Daniel Szlag sadeczanin.infoGala w Krynicy Z. Berdychowski i A. Kroh

Oddajmy górom…

Oddajmy górom w dłonie zielone,
To co w nas ciemne, co utajnione.
Ulewą zmyją, wysuszą słońcem,
To co posępne w nas i jątrzące.

Pod goryczkowym nieba kielichem
Zniknie, co małe w nas i co liche.
To, co niegodne i to co marne
Dłonie gór wcisną w szczeliny skalne.

Tu wszystkie smutki, troski i żale
Szumem potoków spłyną po skale.
To, co skrywamy w sobie wstydliwie,
Lasy zasypią ciszy igliwiem.

By nasze życie, bezmiar odcieni
Co się barwami witraży mieni,
Spowite w prawdy mgłę śnieżnobiałą,
Nad przyziemnością granitem stało.

Tu rany, blizny, zadziory duszy
Wygładzą palce podniebnych głuszy,
Byśmy na jasnych rosą polanach
Zmartwychwstałego spotkali Pana.

Barbara Paluchowa
Wiosna 2020
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Ogromne bogactwo myśli i przeżyć zawarli nasi przodkowie 
w podarowanych mam pieśniach pasyjnych, które stanowią bez-

cenne, ciągle żywe dobro kultury. Jest to wspaniała tradycja i ni-
czym innym nie można jej zastąpić. Rzecz ciekawa, dawne polskie 
pieśni pasyjne najgłębiej oddają ból i cierpienie Jezusa i jego Mat-
ki. Coś niezwykłego, jak tamci Polacy umieli ująć te treści, zaś 
my, współcześni, niby tak bardzo nowocześni, jesteśmy tu bezrad-

ni. Od końca XIX wieku nie ma nowych, powszechnie znanych, 
głębokich pieśni na Wielki Post.

W centrum tego niezwykłego czasu jest krzyż Chrystusa. 
Polskie słowo krzyż jest adaptacją łacińskiego określenia crux. 
Krzyż stał się pierwszym i najważniejszym polskim znakiem kul-
turowym. To nie orzeł, nie barwy biało-czerwone, ale krzyż jest 
naszą pierwotną identyfikacją. Obecny w polskim krajobrazie, 
w polskich kościołach, w naszych domach, w tysiącach tekstów 
literackich i wyrażeniach potocznych krzyż od chrztu Polski stał 
się dla narodu bramą – jak pisał Norwid.

Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata – 
Ecce lignum crucis śpiewa celebrans w Wielki Piątek. Polacy idą 
przez stulecia z pokłonem.

I jeszcze parę zdań o dwóch bardzo popularnych pieśniach 
pasyjnych adorujących krzyż. Pierwsza pochodzi z XVI wieku 
i nosi tytuł Krzyżu święty nade wszystko. Jest to wielki hymn na 
cześć krzyża. Zwróćmy uwagę na subtelny opis tego straszliwego 
przedmiotu tortury, który za sprawą Skazanego stał się znakiem 
zbawienia:

Krzyżu święty nade wszystko, 
Drzewo przenajszlachetniejsze, 
W żadnym lesie takie nie jest 
Jedno na którym sam Bóg jest. 
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe 
Rozkoszny owoc nosiły.

Opis krzyża oparty jest tu na zasadzie kontrastu. Jest to drze-

wo wyjątkowe, jedyne spośród tylu innych, przenajszlachetniej-
sze. Zwróćmy uwagę na tę ostatnią formę. W języku polskim jest 
to przymiotnik w stopniu wyższym od najwyższego. Przedrostek 
prze-najszlachetniejsze dodaje nowe, intensywne znaczenia: bar-
dzo bardzo szlachetne. W polskich tekstach religijnych spotykamy 
ten tryb zaledwie kilka razy: Trójca przenajświętsza, przenajświęt-
szy Sakrament, przenajsłodsze Serce Jezusa. To drzewo i straszli-
we gwoździe, na których wisiał Mąż boleści, Jezus, przez wzgląd 
na Niego nazywane są w pieśni jako słodkie. Oto kontrast i para-

doks męki Chrystusa. On sam jest nazwany rozkosznym owocem.
Strofa druga wykorzystuje nadal metaforę drzewa, które ma 

odmienić straszliwą swoją naturalną srogość i bardzo delikatnie 
oddać ciało Chrystusa. Te fragmenty należą do bardzo wzruszają-

cych fraz w utworach pasyjnych:
Skłoń gałązki drzewo święte, 
Ulżyj członkom tak napiętym, 
Odmień teraz oną srogość, 
Którąś miało z urodzenia. 
Spuść lekuchno i cichuchno 
Ciało Króla niebieskiego.
Śmierć Chrystusa była pełna bólu, największego cierpienia, 

ogromnej brutalności pochodzącej od oprawców i narzędzi męki. 
A tymczasem, ileż delikatności w tej strofie!

Strofa ostatnia kryje dwie zagadki językowe:
Tyś samo było dostojne 
Nosić światowe zbawienie. 
Przez cię przewóz był naprawion 
Światu, który był zagubion. 
Który święta Krew polała, 
Co z Baranka wypływała.
Tyś samo było dostojne – dawniej słowo dostojen (dostojny) 

znaczyło odpowiedni, należyty, godny. Zatem tylko to drzewo było 
odpowiednie i tylko ono mogło nosić światowe zbawienie. Zwróć-

my uwagę, jak pięknie nazwano przybicie do krzyża i okrutną na 
nim śmierć. I dalej mamy: przewóz był naprawion. Co to znaczy? 
Otóż w dawnej polszczyźnie wyraz przewóz znaczył powinność, 
dług. Miało to swoje źródło w powinnościach feudalnych. Chry-

stus jako Odkupiciel przez swoją mękę i śmierć na krzyżu spłacił 
ten dług, swoiście naprawił przewóz.

Pieśń druga pochodzi z wieku XVIII. Jest to równocześnie 
i wizja śmierci Jezusa na krzyżu, i modlitwa śpiewających:

Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał, 
Ręceć i nogi srogi gwóźdź rozdzierał 
Daj śmierć szczęśliwą na krzyżu rozpięty 
Baranku święty!
Zachwyca w tej pieśni oszczędność poetyckich środków ob-

razujących mękę Chrystusa. Najgłębsze treści teologiczne i czy-

sto ludzkie wzruszenia, tęsknoty, obawy polskie pieśni pasyjne 
oddają często przy pomocy ascetycznych środków ekspresji. Tak 
też dzieje się w przypadku najpiękniejszej – moim zdaniem – me-

tafory cierpienia Chrystusa. Metafora ta zawarta jest w „Pobudce” 
do Gorzkich Żali;

Upał serca mego chłodzę, 
Gdy w przepaść Męki Twej wchodzę.
Rzeczywiście przepaść męki najlepiej oddaje ogrom cierpienia 

Chrystusa. Współcześni tego nie mogą wymyślić!

Kazimierz Ożóg

odnowiona stacja Drogi Krzyżowej w kościele w Piwnicznej-Zdroju
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 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci 
Niepełnosprawnych „Nasz Dom” przy wsparciu Polskiego 
Instytutu Filantropii uczestniczy w  kampanii dobroczyn-
nej Kilometry Dobra 
Kampania ta trwać będzie trzy miesiące, od 1 marca do 31 maja 2020 r. 
Celem szczegółowym naszej organizacji biorącej udział w  kampanii jest 
dokończenie budowy ośrodka dla osób niepełnosprawnych – Środowisko-
wego Domu Samopomocy w  Kosarzyskach, gmina Piwniczna-Zdrój. Finał 
zbiórki zakończymy uroczystym podliczeniem złotówek (1 zł = 2,5 cm) 
podczas pikniku rodzinnego z  okazji „Dnia Matki-Dziecka-Ojca” w  dniu 
6 czerwca 2020 roku w Piwnicznej-Zdroju.

 

Kilometry Dobra to coroczna, do-
broczynna kampania zapoczątkowana 
w 2013 r. Jej celem jest zbiórka fun-
duszy na rozwój organizacji uczestni-
czących w kampanii oraz pomoc ich 
podopiecznym. Od 7 lat Kilometry 
Dobra przyciągają grono darczyń-
ców i łączą coraz większą liczbę miast 
w Polsce, jak i zagranicą. Mistrzo-
stwa Świata w Dobroczynności to 
przewodnie hasło kampanii.

Stowarzyszenie Nasz Dom jest 
jedną z 40 organizacji, która została 
wybrana do tej kampanii. To wielkie 
wyróżnienie.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Przewlekle Chorych i Dzieci Nie-
pełnosprawnych „Nasz Dom” jest 
organizacją, której głównym celem 
jest działanie na rzecz osób niepełno-
sprawnych, i integracja z lokalną spo-
łecznością. W jej szeregach znajdują 
miejsce także seniorzy, młodzież wo-
lontariacka, która wspomaga działanie 
stowarzyszenia. Na co dzień wszyscy 
są mieszkańcami gminy Piwniczna-
-Zdrój. Jednak ze względu na stopień 
niepełnosprawności i podeszły wiek 
stają się osobami niesamodzielnymi 

– potrzebującymi pomocy i opieki. Stowarzyszenie pragnie pomóc, aby ich życie stało się owocne, umożliwiając realizację i rozwój 
zainteresowań i hobby poprzez prowadzenie świetlicy terapeutycznej, Klubu Seniora. Dzięki tym działaniom nasi uczestnicy biorą 
czynny udział w konkursach, zawodach sportowych dla osób niepełnosprawnych, występują z programem artystycznym podczas świąt 
lokalnych i kościelnych. Stowarzyszenie organizuje autorskie imprezy integracyjne, takie jak coroczny „Piknik wdzięczności”, „Bieg 
Mikołajów”, „Bale charytatywne”, podczas których podopieczni prezentują swoje prace na kiermaszach, występach artystycznych. 
Biorą coroczny udział w „Święcie godności osób niepełnosprawnych”, „Zjeździe Sądeczan” w Starym Sączu. Dzięki udziałom w kon-
kursach i projektach nasi uczestnicy mają możliwość wyjazdów integracyjnych do miejsc bogatych historycznie i sakralnie.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego KRS 0000030392 – uprawnioną do 1% podatku, który w całości przeznaczamy na 
budowę ośrodka. 

 

Poprzednie edycje kampanii udowodniły, że Kilometry Dobra są znakomitym sposobem na zacieśnianie relacji między ludźmi, 
tworzenia klimatu sprzyjającego wzajemnej pomocy i zaufaniu. Wierzymy, że z Państwa pomocą uda nam się przekonać kolejnych 
darczyńców, że nasza praca ma sens i warto ją wspierać, bo dobro zawsze do nas wróci.
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Wyzwanie
Ogromnym wyzwaniem i najważniejszym zadaniem dla Stowarzyszenia „Nasz Dom” jest dokończenie budowy ośrodka 
dla osób niepełnosprawnych – Środowiskowego Domu Samopomocy w Kosarzyskach. Realizację inwestycji w kwocie 
2 mln 200 tys. zł Stowarzyszenie przyjęło na siebie, zabiegając jednocześnie o wsparcie różnych firm, instytucji i fundacji. 

Z początkiem roku 2020 w budowę zainwestowano ponad 1,2 mln zł, przekraczając przysłowiowy „półmetek”. W budo-
wanym z uporem i trudem ośrodku, opieką dzienną będzie objęte dla ok. 30 osób niepełnosprawnych, a opieką całodobową 15 
osób. Budynek zostanie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Podopieczni korzystać będą z sal do rehabilitacji 
i terapii zajęciowych. Działka wokół budynku zostanie zagospodarowana i przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie „Nasz Dom” jest Organizacją Pożytku Publicznego, dzięki czemu podatnicy składając roczne rozliczenie 
PIT, mogą przekazać na konto Stowarzyszenia 1% podatku. 

Nr konta 42 8813 0004 2001 0000 3001 0004 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych 
i Dzieci Niepełnosprawnych 
„Nasz Dom”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób których wyróżnia 
chęć pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym. 
Zauważyli, iż w środowisku w którym mieszkają nie ma insty-
tucji, która zajęłaby się ich wsparciem, a jeśli potrzeba pomocą. 
W 2001 r. stowarzyszenie zostało zarejestrowane i oficjalnie za-
częło działać w środowisku. Jednak na brak stałej siedziby dzia-
łalność została zawieszona. Dopiero w 2007 r. przystąpiło do re-
aktywacji działalności. Od 2008 r. posiada status otrzymywania 
1% podatku dochodowego.

W ramach prowadzonej działalności statutowej podopiecz-
ni spotykają się na zajęciach „Świetlicy terapeutycznej”, oraz 
w „Klubie seniora”. Organizowane są spotkania i wyjazdy integra-
cyjne. Przeprowadzane są profilaktyczne badania medyczne – usg 
piersi, tarczycy.

Stowarzyszenie wydało dwa tomy albumu o dziedzictwie kultu-
rowym Piwnicznej-Zdroju pt. „Dar pamięci dawni ludzie, rodziny, 
domy” autorstwa poetki i dziennikarki pani Barbary Paluchowej.

Stowarzyszenie realizuje projekty z Mecenatu Małopolski – 
organizując pikniki, biegi Mikołajkowe, uczestnicząc w świętach 
lokalnych, gdzie dla społeczności lokalnej i turystów przedstawia-
ją podopieczni i wolontariusze programy artystyczne, w okresie 
bożonarodzeniowym – jasełka, organizują loterie fantowe i kier-
masze na których prezentowane są ich prace.

Licznie uczęszczający wolontariat: młodzież szkół podstawo-
wych i średnich, a także studenci wspierają działalność stowarzy-
szenia. Integrują się z podopiecznymi budując społeczną wrażli-
wość i empatię wobec kolegi sprawnego inaczej. 

MK

Spotkanie seniorów w siedzibie przy ulicy Rzeszutka
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KRZYŻ

Idziesz
droga prosta asfaltowa 
z  kijkami w dłoniach
jak innych wielu
idziesz jakby bez celu
skręcasz
droga polna wśród łąk i pól
po kamieniach wypłukanych
przez górskie strumienie
w górę i w dół
idziesz…
potykasz się o wystające
korzenie drzew
pniesz się po stromych ścieżkach
masz cel
bo wiesz że tam
pod zwisającymi 
nisko nad ziemią chmurami
czeka na ciebie
Krzyż
twój symbol wiary
czuwa nad nami
naszymi domami
błogosławi nam wszystkim
całej piwniczańskiej ziemi

nadesłał Czytelnik ZP

Wspomnienie o żołnierzu AK 
Franciszku Kuligu z Młodowa
(ur. 13.01.1923 r. w Młodowie, zmarł 04.03.1998 r.)

W 1939 r. zaraz po wybuchu II Wojny Światowej Franciszek wraz z bratem Tade-
uszem został zabrany na przymusowe roboty do Niemiec. Braci rozdzielono. Franci-
szek pracował u „bauera” na terenie obecnej Austrii. Po zbombardowaniu miejscowości 
i zniszczeniu gospodarstwa, został przeniesiony do „bauerki” na teren zachodnich Nie-
miec, tuż przy granicy francuskiej. 

Przymusowym robotnikom nie wolno było utrzymywać żadnych kontaktów z obywa-
telami Niemiec (zwłaszcza z kobietami). Groziło im za to rozstrzelanie. Pewnego razu, 
gdy Franciszek pracował w polu, nieopodal przechodzili żołnierze armii Andersa. Nie za-
stanawiając się, dołączył do armii. Wraz z innymi Polakami trafił do Włoch, gdzie dostali 
umundurowanie i zostali przeszkoleni. Franciszek i inni dostali broń. 

W 1944 r. brał udział w bitwie o Monte Cassino. Następnie został przerzucony do 
Anglii, gdzie doszło do spotkania zrodzonym bratem Tadeuszem. 

Po zakończeniu wojny obaj bali się wracać do kraju, bo z Polski dochodziły wieści, że 
władze PRL zamykają żołnierzy AK w więzieniach, a dowódców rozstrzeliwują. W 1948 r. 
matka zwróciła się do synów z prośbą, żeby wrócili do kraju, bo sytuacja w Polsce jest 
już bezpieczna. Wrócili wiosną 1948 r. i po dwóch miesiącach zostali aresztowani przez 

funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa - 
„bezpiekę. Osadzeni w więzieniu przy ul. 
Montelupich w Krakowie, przebywali tam 
do wyroku. Po nie mających nic wspólne-
go z prawdą oskarżeniach skazano ich na 
karę więzienia. Obsługę więzienną stano-
wili Ukraińcy. Byli bezwzględni w wyko-
nywaniu swoich obowiązków. Po 5 latach 
ciężkiego więzienia Franciszek Kulig 
w roku 1953 wyszedł na wolność. Zało-
żył rodzinę z Józefą Miechurską. Przez 
wiele lat pracował jako stolarz w Spół-
dzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Ar-
tystycznego „Przełom” w Nowym Sączu. 
Na świat przyszło kolejno pięcioro dzieci. 
Reszta życia upłynęła mu w wypełnia-
niu codziennych, zwykłych obowiązków. 
Zmarł mając 75 lat.

/BP/ – na podst. opowieści 
pani Danuty K.
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KOMUNIKAT BURMISTRZA z dnia 16 marca 2020 r.                            
dot. Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych: 

ZEAS, OPS, MZGKiM, MGOK, ZLD 
W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywoływanej 

koronawirusem SARS-CoV-2 – Burmistrz Piwnicznej-Zdroju informuje o zamknięciu 
Urzędu Miejskiego dla obywateli – petentów od dnia 16 marca br. – do odwołania.

W okresie zamknięcia urzędu, sprawy indywidualne załatwiane będą środkami 
komunikacji elektronicznej. Przewidujemy możliwość ograniczonego dostępu 
w wyjątkowych sytuacjach. W każdej z nich będzie indywidualnie uzgodniony sposób 
przyjęcia lub wydania dokumentu za pośrednictwem dostępnych środków łączności.

APEL DO MIESZKAŃCÓW
o świadome i odpowiedzialne stosowanie się do szczególnych rozwiązań prawnych 
i ochronnych oraz zaleceń praktycznych organów, inspekcji i służb związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.  

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju Dariusz Chorużyk

Sposób na wirusa

Z tą epidemią boskie skaranie.
Kto może, niechże w domu zostanie.
Żeby wirusem się nie zarazić,
Trzeba być w domu, nigdzie nie łazić.

Ale co począć, gdy czasu tyle,
Żeby nie nudzić się ani chwilę?
I co tu robić, gdy czasu w bród?
Zrobić sprzątanie, usunąć brud.

Wyrzucić z szuflad różne rupiecie,
Posegregować. Jak? Dobrze wiecie.
Z szaf powyciągać niemodne szmaty,
Spakować w worki. Nie będzie straty.

Można też wreszcie, bez zbytniej męki
Wyczyścić półki, kąty i wnęki.
Kto ma ochotę, pogłębi wiedzę.
Ja w Internecie nad chemią siedzę.

To co zepsute, można naprawić,
Składając puzzle dobrze się bawić.
Można haftować i majsterkować,
Robić, co tylko wymyśli głowa.

Pogadać z bratem, mamą i tatą,
Z resztą rodziny, bo jest czas na to.
Można się modlić więcej niż dotąd
I czytać książki z wielką ochotą.

Godziny „wisieć” na telefonie,
Oglądać gwiazdy na nieboskłonie.
No, a pieniądze: złotówki, grosze
Oraz banknoty odkażać proszę.

A co z klamkami i telefonem?
One też muszą być odkażone.
Trzeba nam przykład brać z szopa pracza,
Wciąż myje łapki i nie rozpacza.

Wodą i mydłem myjmy je i my,
Wkrótce wirusa unicestwimy.
Czy to z koroną czy bez korony
Żegnaj wirusie. Bądź przepędzony!

                                                    BP
PS: 
Jeszcze raz bardzo proszę: nikomu
Nie wolno nosa wystawiać z domu!

Granica Polski ze Słowacją w Mniszku zamknięta 
We wszystkich krajach europejskich epidemia koronowirusa zbiera żniwo, szcze-

gólnie tragiczne we Włoszech, Hiszpanii i Francji, dlatego rząd w Polsce zastosował 
restrykcyjne zasady ochrony zdrowia i życia obywateli. Chodzi o spowolnienie zarażeń 
i ograniczenie nowych zachorowań.

W Piwnicznej od niedzieli 15 marca br. zamknięta została granica. Drogi prowadzące 
do Słowacji zostały zablokowane przez policję i straż graniczną do odwołania. Przywró-
cono tymczasowe kontrole graniczne. W całym kraju zawieszono również międzynarodo-
we pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe, jedynie transport towarów ma się odbywać 
bez zakłóceń - czytamy w komunikacie opublikowanym w Serwisie Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Na granicy ze Słowacją czynne są dwa przejścia graniczne: w Chyżnem i w Barwin-
ku. Na starym przejściu granicznym na Podoliku wjazdu do Polski strzeże dwóch po-
graniczników. Na nowym przejściu, na moście służbę pełni dwóch policjantów i dwóch 
funkcjonariuszy straży granicznej.

Piwniczna opustoszała. Mieszkańcy zostają w zaciszach domowych, starając się, 
by bez potrzeby nie wychodzić z domu. Niewielu siada na rower czy spaceruje, mimo 
słonecznej i ciepłej pogody. 

Polacy wracający do kraju, jeśli po przebadaniu nie mają objawów koronawirusa, są 
kierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę.

Jak donoszą media internetowe pierwsza szczepionka przeciwko wirusowi zostanie 
wyprodukowana jesienią br. /BAS/

Fot. Małopolska Policja
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Gmina zadba o bezdomne zwierzęta
W numerze styczniowym ZP opublikowaliśmy artykuł „Bez-

domne”. Jest odzew. Radni Piwnicznej-Zdroju na Sesji Rady 
Miejskiej 28 lutego br. zajęli się problemem bezdomnych zwie-
rząt, głównie psów i kotów, które, jak dotychczas, będą trafiać do 
schroniska w Nowym Targu, gdzie oprócz ogólnej opieki, będą 
leczone, sterylizowane czy kastrowane 

Opieką weterynaryjną nad wszystkimi bezdomnymi zwierzę-
tami zajmie się firma „ANTOCEL” Antoniego Słabego z Żelaź-
nikowej Wielkiej, z którą gmina podpisała umowę. Natomiast we-
terynarz ze Starego Sącza Tadeusz Śmierciak, (gabinet przy ulicy 
Węgierskiej 14 b) będzie udzielał pomocy zwierzętom poszkodo-
wanym w wypadkach drogowych.

Mieszanka z czosnku, octu jabłkowego 
i miodu 

Działa 10 razy silniej niż antybiotyk?
Czosnek tradycyjnie jest wykorzystywany w walce z cho-

robami. Razem z miodem i octem tworzy idealne połączenie, 
aby pomóc nam pozbyć się niechcianego zakażenia. Pokazu-
jemy przepis na najlepszy naturalny antybiotyk.

Aby przygotować miksturę potrzebujesz:
• 10 ząbków czosnku
• litr przegotowanej wody
• 5 łyżek miodu
• 6 łyżek octu jabłkowego
Przygotowanie:
Przeciśnij czosnek przez praskę, dodaj miód oraz wodę, zalej 

wszystko octem i dokładnie wymieszaj.
Pij 3-4 łyżki dziennie profilaktycznie. W przypadku choro-

by 2 łyżki co 2-3 godziny, aż objawy nie ustąpią. Przechowywaj 
w ciemnym i chłodnym miejscu.

https://smakosze.pl/

Owsianka
zajmuje ważne miejsce w jadłospisie śniadaniowym. Daje 

poczucie sytości na długo i energię do działania na całe przed-
południe. Przygotowana bez dodatków nie najlepiej smakuje. 
Jest mdła. Dlatego warto pod koniec gotowania płatków wrzu-
cić do nich kilka pokrojonych na cząstki suszonych śliwek, 
odrobinę soku z cytryny, czy garstkę rodzynek. Bardzo pyszna 
jest owsianka z gruszkami, orzechami i cynamonem.

Składniki:
• 4 łyżki płatków owsianych
• 1 małe opakowanie jogurtu
• 1 gruszka
• 2 włoskie orzechy
• 1 łyżeczka miodu
• cynamon

Przygotowanie:

• Do gotującej się wody wsypujemy płatki, gotujemy 
10-12 min, aż zgęstnieją.

• Gruszkę myjemy i ścieramy na tarce o dużych oczkach.
• Do lekko przestudzonych płatków dodajemy startą 

gruszkę i jogurt.
• Owsiankę posypujemy posiekanymi orzechami i cyna-

monem i polewamy miodem.

Pan Tadeusz Maślanka ze swoimi końmi

Gmina przekazując karmę, pomoże też mieszkańcom, któ-
rzy dokarmiają dziko żyjące koty. Wszelkie zabiegi wykony-
wane będą przez weterynarza ze St. Sącza, na podstawie zle-
cenia zatwierdzonego przez gminnych urzędników. Te zabiegi 
wykonywane będą na koszt piwniczańskiego samorządu. 

Roczny program tej opieki będzie kosztować gminę 20 tysięcy 
złotych.

red
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W pierwszej połowie lutego odeszli z naszej społeczności:

Śp. Teresa Polańska (ur. 23 maja 1927 r.), 
pochodziła z położonej nad Latawcową Cichoniówki. 

Była żoną Pana Tadeusza z przysiółka Latawcowa. 
W październiku 1947 r. ślubu udzielił im ksiądz 

Piotr Lewandowski. 
W związku małżeńskim przeżyli w miłości i zgodzie 72 lata.
Pani Teresa była matką trojga dzieci: Joanny, Marii i Józefa, 

który jako młody człowiek, zginął tragicznie na budowie we Francji. 
Całe swoje długie życie poświeciła rodzinie.

Jej śmierć jest dla córek, a szczególnie dla Pana Tadeusza 
ogromną stratą. 

Łączymy się z nimi w modlitwie i w serdecznym wspomnieniu.
RED

Śp. Jan Koza piwniczanin, syn Józefa i Katarzyny urodzony 
1 sierpnia 1937 roku, ojciec trójki dzieci. Aby zapewnić byt ro-
dzinie, pracował w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju w latach 1963-1992 na 
stanowiskach głównego mechanika oraz kierowcy samochodu 
ciężarowego. W latach 1973 i 1974 został uhonorowany odznaką 
Brązowy Krzyż Zasługi dla Ziemi Sądeckiej. W roku 1992 
odszedł na rentę inwalidzką.

W Piwnicznej w latach 70 ub. 
Wieku jeździły dwa samochody. 
Była to taksówka pana Filka i sa-
mochód „Syrenka”, którego właści-
cielem był znany z łagodnego cha-
rakteru i zawsze chętny do pomocy 
pan Jan Koza.

To on, jak wspominają niektó-
rzy mieszkańcy, woził „żukiem” 
piwniczańskie dzieci na wyciecz-
ki. Ja też mam wobec niego dług 
wdzięczności. W sytuacji zagraża-
jącej życiu odwiózł mnie późnym 
wieczorem do szpitala, gdzie udzie-
lono mi niezbędnej pomocy.

Odszedł cichy, nie szukający 
poklasku człowiek. Niech Pan Bóg 
da Mu życie wieczne.

RED

Bronek z Obidzy

Biały okręt
A gdybym tak kiedyś umarł,
to mnie przełożą do łodzi,
która nazywa się trumną
i będę płynął po wodzie
i będą się głośno dziwić
ludzie stojący na brzegu,
że nurtem Dunajca płynę
białym okrętem ze śniegu.
A gdzieś tam daleko niżej,
gdy łódź się moja roztopi,
na białych skrzydłach pofrunę
w błękitne morza obłoków.

Śpiew opiera się na wyobraźni
W czasie ferii MGOK zorganizował warsztaty wokalne 

z Agatą Kuliś. Pani Agata jest wokalistką, autorką piosenek, 
dwukrotna stypendystka Berklee College of Music w Bostonie. 
Jej muzyczna edukacja rozpoczęła się w Krakowie – w Szkole 
Muzycznej im. St. Wiechowicza, gdzie studiowała fortepian oraz 
Państwowej Szkole Muzycznej im. M. Karłowicza, gdzie rozwi-
jała głos. Jest absolwentką i wykładowczynią Instytutu Kultury 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała również muzykę na 
Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Wygrała 
m.in. European Scholarship Berklee (2013), Berklee Internatio-
nal Grant (2014) i Nagrodę Słuchaczy Radia Rampa w Nowym 
Jorku (2015). Koncertowała w Europie, Stanach Zjednoczonych 
i Kenii. Jej debiutancki album Come a little closer jest połącze-
niem różnych klasycznych repertuarów w gatunku jazz/R&B.

Warsztaty wokalne odbyły się w trybie grupowym i obejmo-
wały m.in. pracę nad emisją głosu, frazowanie, rytm, impro-
wizowanie i komponowanie prostych struktur dźwiękowych. 
Warsztaty miały na celu rozwój wyobraźni i  kreatywności mu-
zycznej, słuchu harmonicznego oraz podejmowały temat tech-
nicznych aspektów występu publicznego. Zajęcia prowadzone 
były z wykorzystaniem stacji loopow Boss RC 505.

W warsztatach wzięło udział 36 dzieci z gminy. Zajęcia od-
bywały się od 30 stycznia do 3 lutego w trzech grupach. Za-
kończenie warsztatów stanowił wspólny koncert wszystkich 
uczestników. Młodsza grupa zaśpiewała piosenkę Uśmiech 
twój, a starsza utwór kenijski Wawa Mungu.  W solówkach za-
prezentowały się: Ewelina Wielocha, Marta Fiedor, Julka Kulig, 
Natalia Zawalska, Martyna Koszkul, Wiktoria Tokarczyk. Dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom za udział!

MGOK

Pod znakiem MGOK
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Nietoperze znajdą nowe schronienia w lasach
Wszystkie gatunki nietoperzy żyjące w naszym kraju są związane z ekosystemami le-

śnymi. W lasach i na obrzeżach zadrzewień zwierzęta te polują na owady, natomiast jako 
kryjówki dla tworzonych przez siebie kolonii letnich chętnie wykorzystują strychy budyn-
ków i inne dogodne schronienia w pobliżu człowieka.

Często żerowiska są jednak oddzielone od dziennych kryjówek ciągami komunikacyj-
nymi i innymi przestrzeniami, sukcesywnie pozbawianymi drzew, będących dla nietoperzy 
ważnym elementem środowiska życia.

Te obserwacje dały początek idei stworzenia dla nietoperzy dogodnych schronień w ob-
rębie lasów. Bardzo innowacyjny pomysł budowy specjalnych wież i bunkrów został przed-
stawiony przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” w grudniu 2019 r. 
w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, podczas roboczego spotkania w tej 
sprawie. Ma on duże szanse na realizację wspólnie z PGL LP po uzyskaniu wsparcia finan-
sowego z Unii Europejskiej.

- Podstawowym obiektem aktywnej ochrony nietoperzy w lasach ma być podkowiec 
mały, mający swój północny zasięg na terenie polskich gór oraz wyżyn i stanowiący ga-
tunek osłonowy – twierdzi Rafał Szkudlarek, prezes PTPP „pro Natura”. – Wspieranie go 
zapewnia jednocześnie ochronę wielu innym współwystępującym gatunkom nietoperzy.

Zbudowanie specjalnie zaprojektowanych wież ma zapewnić nowe schronienia dla ko-
lonii rozrodczych „latających myszy”, a stworzenie sztucznych kryjówek pod ziemią ma 
zagwarantować bezpieczne hibernakula dla tych zwierząt. Dodatkowo umieszczenie mniej-

szych bud i budek jako schronień przejściowych ma umożliwić nietoperzom od-
poczynek na trasach migracji i w okresie intensywnego żerowania.

Projekt ma obejmować całe południe kraju. Stanowi on nowatorskie podejście 
do wspierania populacji Chiroptera poprzez swojego rodzaju zaproszenie tych 
zwierząt do powrotu do naturalnego siedliska, jakim jest las. Nowa infrastruktura 
ma powstać na już istniejących obszarach ochrony gatunków i siedlisk Natura 
2000. Pozwoli to ograniczyć wiele rozmaitych zagrożeń antropogenicznych, na 
które są narażone dzikie zwierzęta, korzystające ze schronień w pobliżu i w ob-
rębie osiedli ludzkich.

(…) Realizacja projektu rodzi szanse na znaczną poprawę stanu populacji 
podkowca małego i innych gatunków nietoperzy na terenie kraju.

Katarzyna Miłek
foto: Edward Marszałek

FRASZKI
Adam Decowski

List gończy
Bywa, że karierę kończy
list gończy.

Małolat
Jeszcze nie umie rozebrać zdania,
a już rwie się do kochania.

Na biurokratę
Nie zdejmie spodni,
jeśli nie uzgodni.

Pokusa
To częsta pokusa:
Jak oskubać fiskusa?

Zdarza się …
Zdarza się też, iż pacierze
odmawiane są w złej wierze.

Zaręczyny
Prośba o rękę
na drogę przez mękę.

Śmiałek
Powie w oczy każde słowo.
Anonimowo.

Bez przesady
I kadzidła woń w nadmiarze
nie jest miła Bogu w darze.

Była jak małż…
albo jak ślimak w skorupie wygodnej – pancerzyku samouwielbienia. Świata nie wi-

działa poza swoją twarzą, ramionami, brzuchem i tym co w środku: wątrobą, żołądkiem, 
nerkami, sercem, jelitem grubym. Jadła skąpo dokładnie odmierzone, skrupulatnie przeli-
czone na kalorie porcje. Unikała glutenu i laktozy. Ważyła się dwa razy dziennie i przeglą-
dała w lustrze, podziwiając wszystko, kim była w smukłym ciele.

Horror zaczynał się po wieczornym demakijażu. Bawełnianymi płatkami nasączonymi to-
nikiem zmywała z twarzy całe piękno, jakie na nią nałożyła rano. Naga, odarta z fluidów, cieni 
i różu twarz, szarawa i nijaka, ukazywała mnóstwo plamek, krosteczek, rozszerzonych żyłek 
i innych drobnych usterek, które widoczne były przez szkło powiększające, ukryte w dużym 
kolistym lustrze, umocowanym w łazience na ruchomym wysięgniku.

Z wielką troską i niepokojem wpatrywała się w niedoskonałości, aby po chwili  sięgnąć 
po balsamy, żele i kremy. Uprzejmie uchylały wieczka zachęcając: ja nawilżam, ja ściągam, 
ja natłuszczam, ja koję.

Jaka była naprawdę? Nie wiadomo. Prawdziwej nikt jej nie widział, tylko taką, jaką się 
codziennie stwarzała, poświęcając na to kilka porannych godzin.

A obok świat się kołysał ruchem ludzi, mrówek, pszczół, ptaków, zwierząt dużych 
i małych i wszystkiego co żyje. Rodził się i umierał. Ale ona, wpatrzona w siebie, nie 
chciała tego widzieć, ani tym bardziej, brać w tym udział. Żyła jak małż, albo ślimak, 
zasychała, a potem zniknęła. Nawet skorupka po niej nie została.

BP
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Igraszki na lodzie
25 lutego br. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piw-

nicznej Zdroju uczestniczyli w IV Gminnych „Igraszkach na 
lodzie”. W zawodach złożonych z 4 konkurencji, wzięły udział 
zespoły dziesięcioosobowe. Nagrodą za zdobycie I miejsca był 
tort, II i III miejsce osłodziły ciasta oraz pamiątkowe dyplomy. 

Nagrody zwycięzcy otrzymali z rąk burmistrza Miasta i Gmi-
ny Dariusza Chorużyka oraz dyrektora SP Nr 1 w Piwnicznej 
Zdroju Zenona Citaka.

Jolanta Jochymek

Danuta Szaflarska to jedna z najwybitniejszych polskich ak-

torek, wielokrotnie nagradzana i odznaczana, ikona teatru i filmu, 
pozostająca w światłach sceny do ostatnich miesięcy swojego 
niezwykłego życia. Jednak nie kojarzymy ją tak, jak to zwykle 
dzisiaj kojarzy się aktorki – z show, gwiazdorstwem, skandalami, 
wyszukanymi strojami, przepychem, willami. Tu w Piwnicznej 
kojarzymy ją raczej ze skromną chatką w Kosarzyskach. O Ko-

sarzyskach mówiła – ONE ZAWSZE BĘDĄ WE MNIE, a przecież 

10 lat które dały jej siłę na 102 lata życia
mieszkała tam z rodziną zaledwie pierwsze 10. lat życia, a potem 
była w tylu niezwykłych miejscach przeżyła tyle niewiarygod-

nych wydarzeń. Jeżeli ktoś urodził się pod zaborami w 1915 roku, 
to wzrastał, uczył się już w niepodległej Polsce, a gdy wybuchła  
II wojna najczęściej zakładał rodzinę i pracował, wchodził w Pol-
skę Ludową po trzydziestce, a gdy dochodził do wolnej Polski 
w 1989 roku miał już dobrze po 70. A co jak się dożywa setki w peł-
ni sił życiowych i twórczych…? To się tak wiele przeżyło i widziało 

wyznała w jednym z wywiadów. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piw-

nicznej zorganizował koncert z okazji 105 uro-

dzin Danuty Szaflarskiej, który poprowadziła 
Monika Dominik. W pierwszej części wystąpił 
Reg. Zesp. Dolina Popradu, który Pani Danuta 
bardzo sobie upodobała, i który wielokrotnie 
przed nią występował, również podczas ob-

chodów jej setnych urodzin w Teatrze Dra-

matycznym w Warszawie 2015 roku. W ubie-

głym roku występ zespołu otwierał pierwszą 
edycję festiwalu poświęconego Danucie 
Szaflarskiej ŚLEBODA – DANUTKA odby-

wającego się w Teatrze Starym w Lublinie. 
W drugiej części zaprezentowała się znako-

mita wokalistka – Agata Kuliś. Pani Agata 
w trakcie mijających ferii prowadziła w na-

szym ośrodku warsztaty wokalne z młodzie-

żą. Na pianinie akompaniował jej Krystian 
Jaworz kompozytor i aranżer. Przez kilka lat 
był klawiszowcem legendarnego zespołu Pu-

delsi oraz współpracował z Haliną Frąckowiak. Pani Agata i Pan 
Krystian mają za sobą koncerty po obu stronach Atlantyku. Całość 
programu spinały fragmenty wypowiedzi Pani Danuty z filmu 
Inny świat Doroty Kędzierzawskiej. Na zakończenie przypomni-
my jeden z nich: Jerzy Popiełuszko miał takie powiedzenie, które 
bardzo pomaga. Coś narzekałam a on mówi tak: Nie ma lekko. I ja 
to sobie powtarzam (...) i zaraz robi mi się lekko. Uważam, że to 
jest świetne jak sobie człowiek zda sprawę, że nie ma lekko...

MGOK

MGoK nauka śpiewu z Tymoteuszem Florianem

MGOK  Koncert Danuta Sz.

Lodowisko na radwanowie
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Krajobraz po bitwie
Organizatorem XII Bitwy Breakdance  rozegranej 1 lutego 

2019 r. w sali widowiskowej ośrodka kultury był Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju.

Pokazy sprawności uczestników bitwy prowadził Piotr 
Dobosz (instruktor Beat Busters)

Zwycięzcy:

Kategoria 1 – Kadet
1. Oliwia Jarzębak „Beat Busters”
2. Mateusz Kornas „Pałac Młodzieży”
3. Maja Dubacz „Beat Busters”
 

Kategoria 2 – Junior młodszy
1. Marcin Kornas „Pałac Młodzieży”
2. Dominik Malaga „Pałac Młodzieży”
3. Magda Cięciwa „Beat Busters”
 

Kategoria 3 – Junior
1. Mateusz Wnęk „Beat Busters”
2. Mateusz Mach „Beat Busters”
3. Martyna Toczek „Beat Busters”
 

Kategoria 4 – senior
1. Nikodem Pustelnik „Pałac Młodzieży”
2. Arkadiusz Zieliński „Astral Team”
3. Wiktoria Suchanek „Beat Busters”

Jak co roku w pierwszą niedzielę marca, na zakończenie se-

zonu narciarskiego i podsumowania wyjazdów przez szkoły 

w  ramach SCOOL CARNET odbyły się zawody w  slalomie 

gigancie. W tym roku w zawodach wzięło udział 87 dzieci. 

Organizatorami byli:
- Miasto i Gmina Piwniczna-Zdroju – Gminna Komisja RPAiPN
- Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla
- Szkoła Narciarska Dwie Doliny

Każdy uczestnik otrzymał karnet oraz bloczek na drożdżówkę 
i herbatkę. Po krótkiej rozgrzewce, uczestnicy ustawili się na linii 
startu wg przyznanych numerów startowych. Zawody przeprowa-

dzono na „Toczku”, do pokonania jeden przejazd.

Wyniki:
Grupa I – rocznik 2013 i młodsi
Dziewczynki:
I m – Wnęk Zuzanna

Chłopcy: 
I m – Porębski Aleksander
II m – Wnęk Henryk
III m – Szwala Maciej

Grupa II – rocznik 2010-2011-2012 
Dziewczynki:
I m – Turek Barbara
II m – Pawlik Zuzanna
III m – Żywczak Julia

Chłopcy:
I m – Dominik Karol
II m – Maślanka Michał
III m – Białowodzki Kacper

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy, które 
wręczyli p. Dariusz Chorużyk, Magdalena Nieć i Michał Tkaczyk. 

Na koniec odbyło się losowanie nagród na podstawie numerów. 
Nagrody ufundowali Gminna Komisja RPAiPN oraz hotel 
Wierchomla.

Podziękowania dla panów obsługujących zmagania narciarzy 
:Michała Tkaczyka, Michała Pustułki i Mariusza Stachowicza 
oraz dla P. Ewy Maślanki, Anny Kulig i p. dyr. Zenona Citaka, za 
pomoc w sprawnym przeprowadzeniu zawodów. J. Jochymek

 IV Gminne Zimowe Igrzyska Grupa III – rocznik 2007 i 2008-2009
Dziewczynki:
I m – Maja Maślanka
II m – Stencel Julia
III m – Dominik Gabriela

Chłopcy:
I m – Izworski Wojciech
II m – Dominik Kacper
III m – Dudczak Bruno 

Grupa IV – rocznik 2005 i 2006
Dziewczęta:
I m – Długosz Regina
II m – Lichoń Aleksandra
III m – Sztuczka Marianna

Chłopcy:
I m – Jan Maślanka
II m – Oskar Mróz
III m – Białowodzki Filip

Grupa V – zawodnicy trenujący w klubach sportowych
I m –  Oskar Waligóra 

Grupa VI – opiekunowie bez podziału na wiek
Kobiety:
I m – Agnieszka Lompart
II mvOliwia Długosz

Mężczyźni:
I m – Stanisław Izworski
II m – Lesław Więcek
III m – Przemysław Lis

2018 r. nakład 500 egz.

wydano do sprzedaży zwroty

I 370 60

II 450 180

III 450 87

IV 420 165

V 420 155

VI 420 164

VII/VIII 450 160

IX 450 172

X 450 186

XI 450 217

XII 450 123

nakład roczny 
5 500 egz.

4780 egz. 1669

tj. 35% zwrotów 

 2019 r.  nakład 500 egz.

wydano do sprzedaży zwroty

I 450 157

II 450 129

III 463 119

IV 468 152

V 493 84

VI 470 94

VII 445 91

VIII 468 118

IX 443 20

X 468 71

XI-XII 437 12

nakład roczny 
5 500 egz.

5 055 egz. 1 047 egz.

tj. 19% zwrotów

Sprzedaż gazety w latach: 2018-2019
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Fot. Jolanta Jochymek



Fot. arch. MGoK

BITWA

BREAKDANCE



8 marca zaśpiewał „Atrament”
Lampka wina na powitanie czekała w Pijalni Artystycz-

nej 8 marca, o godz. 18.00 na wszystkie Panie, które skorzy-
stały z zaproszenia burmistrza Dariusza Chorużyka i dyrek-
tora MGOK-u Piotra Maślanki na Gitarowy Koncert z okazji 

Dnia Kobiet, zorganizowany przez Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury w Piwnicznej-Zdroju. Wystąpił Sebastian Atra-
ment, który specjalnie na tę okazję przygotował wyjątkowy 
repertuar.

Popłynęły serdeczne życzenia, aby we wszystkich po-
dejmowanych działaniach rodzinnych, zawodowych, spo-
łecznych Panie doznały radości, satysfakcji i poczucia 
samorealizacji. 



 

Oby Chrystus Zmartwychwstały był Mocą w codziennym życiu, 
Nadzieją i Wsparciem w chwilach trudnych dla nas wszystkich.                  

    Radosnych Świąt i wiosny w sercu  

     życzy – redakcja Znad Popradu 

Oby Chrystus Zmartwychwstały stał się Mocą w codziennym życiu,

Nadzieją i Wsparciem w chwilach trudnych dla nas wszystkich.

Spokojnych Świąt Mieszkańcom Miasta i Gminy życzą:  

burmistrz Dariusz Chorużyk 

i przewodniczący Rady Miejskiej Adam Musialski

www.Artystyczne Wędrówki Alicji
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„Błogosławieni, którzy nie widzieli…” (J 20, 29)

Ks. prof. dr hab. Jan Twardy

Kapłan archidiecezji przemyskiej (święcenia: 1965 r.), wykładowca homiletyki na Wydziale Teologicz-
nym UŚ w Katowicach i w WSD w Przemyślu, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Homiletów Polskich. 
Jest autorem książek: „Koncepcja pracy twórczej

nad kazaniem” (Rzeszów 1998), „Głoszenie cudów Jezusa dzisiaj” (Kielce 2001), „Aby słowo wydało 
plon. O modlitwie głosiciela i słuchacza słowa Bożego” (Katowice-Ząbki 2005), „Aktualizacja słowa Bo-
żego w kaznodziejstwie” (Przemyśl 2009) i wielu publikacji z teorii i praktyki kaznodziejstwa. Redaguje 
serię pt. „Biblioteka Pomocy Kaznodziejskich” (t. I-XX, Przemyśl 1991-2010).

1. „Musisz w coś wierzyć”
Był dobrym studentem II roku prawa. 

Niespodziewanie zaatakowała go silna 
schizofrenia. Musiał przerwać studia. 
Nastąpiła długotrwała walka z chorobą, 
batalia o zdrowie. Klinika, badania, le-
czenie, bez skutku. Stracił wiarę w Boga. 
Mówił: „Boga nie ma, gdyby był, to by mi 
pomógł, nie pozwoliłby, żebym tak ciężko 
zachorował”. Do uciążliwej choroby psy-
chicznej dołączyła się ciężka choroba du-
chowa – niewiara. Pewnego dnia wyznał 
swoje problemy profesorowi psychiatrze. 
Ten wysłuchał go uważnie i powiedział: 
„Utraciłeś wiarę w Boga, ale i tak musisz 
w coś wierzyć”. Te słowa głęboko zapadły 
w sercu byłego studenta. Długo je rozwa-
żał, w końcu na nowo uwierzył w Boga. 
Musisz w coś wierzyć. Jeżeli mówisz, że 
Boga nie ma, to już wierzysz w to, co po-
wtarzasz. Nikt dotąd nie udowodnił, że 
Bóg nie istnieje. Przeciwnie, jest wiele 
znaków, które wskazują, że Bóg jest. Patrz 
na ten świat…na jego celowość… pięk-
no… Popatrz na ludzi. Są cuda, uzdrowie-
nia. Przypomnij sobie św. Jana Pawła II. 
A może mówisz, że człowiek to wyżej roz-
winięte zwierzę, nie ma duszy… Wierzysz 
w to? Jesteś pewny? Jeżeli nie wierzysz 
w Boga, to i tak w coś wierzysz. Rozważ 
więc słowa: „Kto nie wierzy w Boga, ten 
wierzy w byle co”.

2. Zmartwychwstał trzeciego dnia, 
zgodnie z Pismem (1 Kor 15, 4)

Wybraliśmy wiarę w Boga i ciągle na 
nowo ją wyznajemy. Święta wielkanocne 

opierają się na wierze w zmartwychwsta-
nie Chrystusa, na przekonaniu, że jest 
życie wieczne. Święty Paweł Apostoł nie 
wierzył w Chrystusa, nienawidził chrze-
ścijan, wtrącał ich do więzienia. W drodze 
do Damaszku objawił się mu Chrystus 
zmartwychwstały i powiedział: Szawle, 
Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? 
Kto jesteś, Panie? – zapytał Szaweł. Usły-
szał odpowiedź: Ja jestem Jezus, którego 
ty prześladujesz (Dz 9, 4-5). Szaweł na-
wrócił się, uwierzył, poznał Jezusa od 
Jego uczniów. Już jako Paweł do końca 
życia odważnie głosił Ewangelię, zdoby-
wał ludzi dla Chrystusa, zakładał gminy 
chrześcijańskie, pokonał kilka tysięcy 
kilometrów, do momentu męczeńskiej 
śmierci w Rzymie. W Liście do Koryn-
tian w Grecji św. Paweł napisał: Chrystus 
zmartwychwstał jako pierwociny spośród 
tych, co pomarli […]. Jak w Adamie wszy-
scy umierają, tak też w Chrystusie wszy-
scy będą ożywieni (1 Kor 15, 20, 22). 
Nie wszyscy jednak uwierzyli w zmar-
twychwstanie Chrystusa. Dlatego Paweł 
napisał: Jeżeli Chrystus nie zmartwych-
wstał, daremna jest wasza wiara i aż do-
tąd pozostajecie w swoich grzechach (1 
Kor 15, 17). Następnie stwierdził: Jeżeli 
tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję 
pokładamy, jesteśmy bardziej od wszyst-
kich ludzi godni politowania (1 Kor 15, 
19). Co znaczą Święta Wielkanocne bez 
wiary w Boga? Przemijającą radość i nic 
więcej?! Św. Paweł napisał: Skoro zmarli 
nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, 
bo jutro pomrzemy (1 Kor 15, 32). Jedzmy 

i pijmy – smaczniej, więcej, cieszmy się 
życiem. A co mają czynić chorzy, cierpią-
cy, smutni? Czym mają się cieszyć? Czy 
eutanazja rozwiąże ich problemy? „W coś 
musisz wierzyć!” W co? Komu? W kogo? 
Arcybiskup Ignacy Tokarczuk nieraz po-
wtarzał takie słowa: „Jest Bóg – jest praw-
da – jest wieczność!”

Pewien młody człowiek miał wątpli-
wości we wierze. Chciał wszystko dobrze 
zrozumieć, ale mnożyły się trudności. 
W końcu spotkał starszego mądrego czło-
wieka. Ten wysłuchał go i powiedział: 
„Nie wszystko musisz zrozumieć, braknie 
ci na to życia. Ciesz się tym, co rozumiesz. 
Szukaj prawdy u Boga. On wszystko wie”. 
Młodzieniec był inteligentny, zrozumiał tę 
radę i mocniej uwierzył. Wiele nauczyli-
śmy się w swoim życiu, ale ciągle za mało 
wiemy. Czy wszystko zrozumiemy? Za-
ufajmy Chrystusowi Zmartwychwstałemu, 
On daje światło i siły. Bądźmy Jego świad-
kami. Nasi rodzice, dziadkowie, kapłani, 
inni ludzie, przekazali nam wiarę. Cieszmy 
się wiarą i przekazujmy ją bliźnim, dawaj-
my świadectwo o Bogu. Alleluja: Bogu 
chwała za wierzących rodziców, dziadków, 
całą rodzinę.

„Wesoły nam dziś dzień nastał, którego 
z nas każdy żądał”. Wdzięcznym Czytel-
nikom tego Pisma, Rodzinom, Rodakom 
w kraju i za granicą, kochanej Młodzieży. 
Zdrowia, zdrowia, zdrowia! Niech słowa 
Chrystusa: Pokój wam! (J 20, 26) napełnią 
Wasze serca radością i szczęściem, które 
daje wiara.

Ks. Jan Twardy
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Seniorzy to Skarb                                          
(Dobrze jest się starzeć dobrze)
   

27 listopada 2019 r. w siedzibie Stowarzyszeń przy ul. Rzeszutka piw-
niczanie z Klubu Seniora przy Stowarzyszeniu „Nasz Dom” spotkali się 
z Panią Wiesławą Borczyk (radcą prawnym) - prezeską Ogólnopolskiej Fe-

deracji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Sądeckiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, członkinią Rady ds. Polityki Senioralnej przy Mini-
strze RPiPS (I kadencja), członkinią Zespołu Ekspertów ds. Osób Starszych 
przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Małopolskiej Rady ds. Polityki Se-

nioralnej. Obecni byli: Maria Kulig – prezes Stow. „Nasz Dom” i Grzegorz 
Chochla – dyr. OPS-u.

Definicja osoby starszej do łatwych nie należy. Osoby starsze to niejed-

norodna grupa społeczeństwa. Obejmuje osoby wg fazy starości:
•  „young old” młodzi starzy (III wiek, 60-74 lata) 
•  „old-old” starzy-starzy, starość dojrzała (IV wiek, 75-89 lat) 
•  „olddest-old” longlife długowieczni (powyżej 90 lat) okres 55+ przy-

gotowanie do starości. 

Zgodnie ze standardami EUROSTAT-u i OECD przyjmuje się, że osobami 
starszymi są osoby w wieku 65 i więcej lat. Ustawa z 11września 2015 o oso-

bach starszych „Osoba starsza to osoba, która ukończyła 60. rok życia” Ustawa 
emerytalna: kobiety 60 lat, mężczyźni - 65 lat.

W Polsce mamy ponad 9 mln osób w wieku 60 +. Za najważniejsze przyczy-

ny starzenia się polskiego społeczeństwa uważa się:
- wydłużający się przeciętny czas życia ludzkiego - kobiet i mężczyzn, 
- spadek wskaźnika urodzeń, 
- wkraczanie w wiek emerytalny tzw. powojennego „baby-boomu”, 
w 2026 r. rozpocznie się dynamiczny wzrost liczby osób w wieku 80 lat 

i więcej.
 Starzenie się w zdrowiu Wymiar fizyczny
• Brak chorób przewlekłych
• Brak ograniczeń w sposobie funkcjonowania 
• Aktywność, niezależność w czynnościach dnia codziennego 
• Samoopieka
 Starzenie się w zdrowiu Wymiar psychiczny 

• Brak ograniczeń w funkcjach poznawczych, intelektualnych, rozwój osobisty 
• Dobre samopoczucie psychiczne
• Zdobywanie nowej wiedzy, nowych umiejętności, pozyskiwanie informa-

cji, uczenie się przez całe życie.
 Starzenie się w zdrowiu Wymiar społeczny
• Pełnienie ról w rodzinie, w grupie przyjaciół i znajomych, w sąsiedztwie, 

we wspólnocie religijnej, w organizacjach pozarządowych 
• Partycypacja w życiu społecznym 
• Sieci relacji społecznych 
• Silne więzi społeczne.
Wskaźniki pozytywnego starzenia się 

• Samodecydowanie o sobie 
• Wolność wyborów życiowych 
• Niezależność
• Cieszenie się życiem
• Umiejętność pokonywania trudności, adaptacji do zmian
• Nowe plany na bliską i dalszą przyszłość 
• Realizowanie własnych potrzeb, marzeń, pragnień 
• Brak poczucia samotności i izolacji 
• Dostrzeganie problemów osób obok nas
• Otwarcie na nowe doświadczenia. 
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POLITYKA SENIORALNA to ogół celowych działań or-
ganów administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych 
organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształ-
tujące warunki godnego i zdrowego starzenia się. Cele polityki se-

nioralnej: wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starze-

nia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu 
samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet 
przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych.

SREBRNA GOSPODARKA (SILVER ECONOMY) to sys-

tem ekonomiczny ukierunkowany na wykorzystanie potencjału 
osób starszych i uwzględniający ich potrzeby. Jest rynkiem pro-

duktów i usług dla seniorów i ich rodzin.
Do instytucji i form wsparcia oraz aktywności seniorów  

należą: władze państwowe i instytucje centralne - rząd, mini-
sterstwa, sejm, senat, urzędy centralne, wojewodowie i urzędy 
wojewódzkie, samorządy wojewódzkie, urzędy marszałkow-

skie, jednostki organizacyjne, samorządy powiatowe, starostwa 
powiatowe, jednostki powiatowe, samorządy gminne, urzędy 
gmin, jednostki gminne. Osoby starsze wspierają: Program 
ASOS, Program Opieka 75+, Program Senior +, Program Do-

stępność + i in.

Jest też 12 instytucji i form wsparcia oraz aktywności seniorów: 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament 
Polityki Senioralnej; Rada do spraw Polityki Senioralnej przy Mi-
nistrze RPiPS, Inne resorty- Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo 
Rozwoju i Inwestycji, Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej, Se-

nacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Głów-

ny Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urząd Ochrony Kon-

kurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Obywatelskich- Zespół 
Ekspertów ds. Osób Starszych, Rzecznik Praw Pacjenta.

Zorganizowanymi formami aktywności osób starszych jest 
sieć instytucji i organizacji senioralnych:  Uniwersytety Trzeciego 
Wieku, Gminne Rady Seniorów, Kluby Seniorów, Centra Aktyw-

ności Seniorów, Centra Senior Wigor, Senior +, Domy Dziennego 
Pobytu i  Organizacje pozarządowe senioralne.

Dzięki spotkaniu z Panią Borczyk piwniczańscy seniorzy 
otrzymali konkretną dawkę ważnych dla nich informacji. Nie 
obyło się bez aromatycznych napojów: herbaty i kawy oraz ciast 
upieczonych przez panie z Klubu Seniora, dzięki czemu spotkanie 
przerodziło się w czas kameralnych rozmów między ludźmi, któ-

rzy darzą się szacunkiem i sympatią. 
BP

Domowe pachnidła
Wiosną nasz dom powinien zapachnieć jak nigdy dotąd. To bardzo proste. Od-

świeżacz do mieszkań i łazienek oraz innych pomieszczeń jaki proponuj ę, nie za-

wiera ni krztyny składników chemicznych. Wszystko czego nam potrzeba aby nasz 
dom zachwycał niepospolitym zapachem, to kilka naturalnych olejków (na zdjęciu) 
i plastikowy pojemnik do spryskiwania. Do napełnionego wodą spryskiwacza doda-

jemy po 10-15 kropel trzech zapachowych olejków, np., lawendę, paczulę i goździ-
ki, albo jaśmin, geranium, drzewo sandałowe, itp. Olejki można kupić w aptekach 
i drogeriach, a dobierać według upodobania. Za każdym razem otrzymamy świeży 
i piękny zapach. Zawartość spryskiwacza służy przez cały tydzień, jeśli zapach roz-

pylamy raz dziennie.
Roczny koszt takiego rozpachniania to kwota ok. 40 zł: rozpylacz ok. 3-4 zł  

i 6 olejków po ok. 6 zł.
Zachęcam. Sprawdziłam i stosuję! /B/
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Gorzkie Żale 
popularne nabożeństwo rozpamiętywania Męki 
Pańskiej i boleści cierpiącego Zbawiciela.

     

Być może jedynym autorem tego nabożeństwa był Ks. 
Wawrzyniec Stanisław Benik ze Zgromadzenia Misjonarzy 
Św. Wincentego a` Paulo. Na pewno wydał je w roku 1707, 
pod tytułem „Snopek Myrry z Ogrodu Getsemańskiego”, albo 
„Żałosne Męki Pańskiej rozpamiętywanie”. Nazwa pochodzi 
od „mirry”, czyli od daru Trzech Króli, jako zapowiedzi czy 
symbolu męki.

Gorzkie Żale istnieją w polskiej świadomości katolickiej 313 
lat. Tak wiele się zmieniło, a Gorzkie Żale niezmiennie trwają 
i trwać będą.

Królem Polski wówczas był elektor Saski – August II Mocny 

/panował nam 1697-1706 i po przerwie od 1709-1733, a Polska 
była krajem potężnym „obojga narodów” i prowadziła ze wspar-
ciem Danii i Rosji wojnę ze Szwecją o Inflanty/.

I nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiono 13 marca 1707 
roku w kościele pod wezwaniem „Świętego Krzyża” w Warsza-

wie – skąd transmitowana jest msza św. o godz. 9-tej, w każdą 
niedzielę (był to jeden z postulatów „Solidarności” z pamiętnych 
lat 80-tych). 

W Polsce rozpowszechnili je misjonarze Św. Wincentego 
a`Paulo, którzy prowadzili w kraju 20 z 30 istniejących wówczas 
seminariów duchownych.

Zapewne większość osób uczyła się tych pieśni ze słuchu 
(wsród gminu).

Później w okresie emigracji porozbiorowej i jeszcze póź-

niejszej „za chlebem” Polacy rozpowszechnili to nabożeństwo 
po świecie, w kościołach przez siebie zbudowanych (najwięcej 
w USA).

Gorzkie Żale składają się z III części. Każda część ma podob-

ną konstrukcję, lecz inne słowa.

Pobudka  „Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie (x2)                    
                 rozpłyńcie się me źrenice, toczcie smutnych łez krynice...

1. Intencja – którą czyta kapłan, słuchają wierni

2. Hymn – „Żal dusze ściska, serce boleść czuje, gdy słodki Je-

zus na śmierć się gotuje.../.../

3. Lament duszy nad cierpiącym Jezusem: 
„Jezu, za zabicie okrutne, cichy baranku od wrogów 

szukany...Jezu mój kochany.../.../

4. Rozmowa duszy z Matką Bolesną:
                         „Ach, ja Matka tak żałosna, boleść mnie ściska
                           nieznośna, żal me serce przenika.../.../

Gorzkie Żale śpiewane są od pierwszej niedzieli Wielkiego 
Postu i przez następne cztery niedziele a później w Wielki Piątek 
w nabożeństwie pasyjnym.

                                                                 

       Zdzisława Górska
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Autorzy: śp. Ks. Józef Maria Bartnik, Ewa J. P. Storożyńska 
Wydawnictwo Sióstr Loretanek 
Data wydania: 2011 
(…) 

„Wizyta Matki Bożej Częstochowskiej u marszałka Koniewa”

Авторы: Kсёндз доктор Юзэф (рус. Иосиф) Мария Бартник, 
Эва Сторожыньска 

Издательство Сестёр Лоретанок 

Дата издания 2011
Przysłała Krystyna Kulej

Obraz Matki Boskiej Często-chowskiej (również Obraz 
Matki Bożej Jasnogórskiej lub Obraz Czarnej Madon-
ny; w tradycji wschodniej częstochowska ikona Matki 
Bożej lub częstochowska ikona Bogarodzicy; (cs. czensto-

chowskaja ikona Bożyjej Matieri) – wizerunek przedstawiający 
Maryję z Dzieciątkiem w typie hodegetrii (praw. ikony), 
znajdujący się w najważniejszym i najbardziej uczęszczanym 
polskim  sanktuarium maryjnym na Jasnej Górze, w Kaplicy 
Matki Bożej, pod opieką ojców paulinów w Częstochowie. Obraz 
nieznanego autorstwa otoczony szczególnym kultem religij-
nym wśród wiernych Kościoła rzymskokatolickiego oraz Cerkwi 
prawosławnej i uważany za cudowny. Współcześnie jest jednym 
z najlepiej rozpoznawalnych symboli chrześcijaństwa w Polsce.

***

Matko coś z bólu siwiała 

Matko coś pod Krzyżem mdlała 

Czymże jest dziś moja przyziemna zgryzota 

Jak nie ziarnkiem piasku na tle Twego złota
 

Czymże są me kolce, załamane ręce 

Względem Krwi i Wody z przebitego Serca  
Czymże jest strumyczek co mi szumi niedolą 

Gdy ciernie z Golgoty  wciąż Ci serce kolą
                                     Krystyna Kulej 2019

Częstochowa, 1944-1945

W styczniu 1945 r. marszałek Iwan Koniew, prowadząc Ar-
mię Czerwoną na Berlin, zatrzymał się pod Częstochową, by 
przegrupować wojska. Zajął kwaterę i przy stole zasłanym 
mapami opracowywał plany strategiczne. Wtem pojawiła się 
przed nim kobieta, ubrana na czarno, w czarnym szalu na gło-

wie, i zwróciła się do niego po rosyjsku: Idź i natychmiast roz-

pocznij ofensywę na Częstochowę! Powiedziawszy to, wyszła. 
Koniew, mocno zaskoczony, wybiegi z kwatery i pytał żołnierzy 
trzymających wartę: „Gdzie jest ta kobieta, która była u mnie?”. 
Lecz ci odpowiedzieli: „Nie było tu żadnej kobiety!”. Marszałek 
Koniew, powróciwszy do kwatery, nie namyślając się wiele, cof-
nął poprzedni rozkaz, a wydał nowy, nakazujący natychmiastowy 
wymarsz na Częstochowę.

16 stycznia 1945 r. wojska Frontu Ukraińskiego pod rozka-

zami marszałka Koniewa zdobyły miasto bez jednego wystrzału! 
Atak był tak gwałtowny, że hitlerowcy nie zdążyli zburzyć miasta. 
Jeden z braci paulinów wspominał:

Ta godzina wyzwolenia przyszła nagle… (…) A Niemcy na 
Jasnej Górze nic absolutnie nie wiedzieli, że radzieckie wojska 
już tu są. Jak się dowiedzieli, (…) powstała straszna panika. (…) 
zakonnicy wszyscy się modlili; była akurat godzina modłów i by-

liśmy w kaplicy. (…). Jeden z naszych zakonników poszedł zapy-

tać, co oni teraz będą robić.
Ten komendant odpowiedział, że on w takim wypadku ma 

rozkaz, pod karą śmierci, spalić Jasną Górę, jak się będzie stąd 
wycofywał. Klasztor był w pogotowiu. Wszyscy, którzy się tu 
schronili i zakonnicy, nikt nie spał wtedy. Ja byłem wyznaczony 
na obserwatora. (…) Przed godziną 23 Niemcy wytoczyli na dzie-

dziniec klasztorny osiem beczek z benzyną. I te beczki ustawili 
szeregiem, odkorkowali i tak to wszystko się lalo. Jednocześnie 
tam gdzie Arsenał, była wywleczona ogromna sterta kocy, też zla-

na benzyną. A na wprost, gdzie taka mozaika ułożona z kamie-

ni, to zastopowali ciężarowe auto, naładowane wybuchowymi 
materiałami i wszystko to zlali benzyną. Ale znów rozległy się 
jakieś detonacje i oni uciekli. Tylko częściowo to podpalili.” (…) 
     24 stycznia marszałek Iwan Koniew w otoczeniu sztabu ofice-

rów wkroczył do jasnogórskiego sanktuarium. Stanąwszy przed 
obrazem Matki Bożej, powiedział:

Это Она в тот день была у меня!
(To Ona tamtego dnia była u mnie!)
Pociągnął ręką dwa razy po twarzy, zdjął czapkę, pokłonił się 

nisko i wyszedł. A za nim sztab. Oficerowie byli poważnie za-

niepokojeni zachowaniem Koniewa i jego zadziwiającą wypo-

wiedzią. Myśleli, że marszałek zwariował! W końcu ośmielili się 
zapytać, dlaczego powiedział coś tak dziwnego. Koniew wyjaśnił: 
Tak, jak na tym obrazie, wyglądała kobieta, która dała mi tak sta-

nowcze polecenie, że innej myśli już nie miałem, jak tylko tę, aby 
natychmiast rozkazać ofensywę na Częstochowę!

„Визит Ченстоховской Богоматери у Маршала Конева” 
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Nasza woda  
diamentowa
Magnes i wapń –  
tego nam potrzeba

P i w n i c z a n k a 
jest znaną i uznaną 
marką.

M i a s t o  i  g m i -

na Piwniczna-Zdrój 
może pochwalić się 
bogactwem źródeł 
wody mineralnej. Ową 
„kwaśną” wodę wydo-

bywa, butelkuje i wy-

syła w świat m.in. SP 
Piwniczanka. Woda 
Piwniczanka jest zna-

ną marką w Polsce 
i Europie i jest nagra-

dzana na dorocznych 
konkursach jakości 
i smaku.

A smak naszej wody jest niepowta-

rzalny, dzięki dużej obecności w niej 
takich pierwiastków jak magnez i wapń. 
Wybór wody  piwniczanki jest wyrazem 
dbania o zdrowie i ekologię!  

Firma Piwniczanka, reagując na 
oczekiwania rynku, wprowadza nowy 
asortyment. W 2019 roku, zastąpiono, 
dotychczasową butelkę zwrotną, nową 
butelką. Wszystkie nowe butelki zwrot-
ne są w tym samym kolorze, nowe trans-

portery mają większą pojemność, 24 szt., 
nowością użytą w tym asortymencie jest 
wprowadzenie, jako jedyne w Polsce, za-

mknięcia typu Pull Up, nie wymagające-

go użycia otwieracza. Ponadto, w 2019 r. 
roku rozszerzono asortyment o nową po-

jemność szklanych butelek bezzwrot-
nych o 0,7l.

Piwniczanka od lat zdobywa nagrody 
i najwyższe wyróżnienia, w tym to naj-
ważniejsze – Nagrodę  ITQI przyznaną 
przez Instytut Jakości i Smaku z Bruk-

seli również w 2019 r. dla wody białej 
i niebieskiej. Jest to tzw. diamentowa 
nagroda. 

A będzie ich znacznie więcej, ponieważ 
zakład rozbudowuje się na potęgę. Prace 
budowlane zakończą się jeszcze w tym 
roku, a nowa i nowoczesna linia produk-

cyjna ruszy wiosną roku 2021.  

     BASRozbudowa Piwniczanki
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Laudacja: prof. B. Faron,  fot. Daniel Szlag sadeczanin.info

Barbara Paluchowa

Fenomen Ojczyzn kochanych 
„całym sercem”
(felieton „od Serca”)

Frazeologizmów na temat serca znamy i używamy w potocz-
nym języku wiele: „noszę cię w sercu”, „wziąć sobie coś do ser-
ca”, „ktoś bez serca”, „oddać czemuś całe serce”, „z ciężkim ser-
cem”, „z głębi serca”, „z potrzeby serca” itp.

„Z ręką na sercu” – czyli wprost i szczerze powiem, że są 
wśród nas tacy „dziwni” ludzie „o złotym sercu”, którym „leży 
na sercu” i daje radość wspieranie na wszelkich możliwych 
frontach fenomenu Sądecczyzny, z całym jej niepowtarzalnym 
ukształtowaniem krajobrazowym i wysmakowanym kulturowym 
bogactwem.

Polska jest naszą wielką wspólnotą miejsc, które kochamy. 
Wioska, miasto, gmina, powiat – to miejsca, w których żyjemy, 
o które dbamy, pragnąc ich rozwoju, bez względu na to czy je-
steśmy zwykłymi obywatelami, przedsiębiorcami, lekarzami, na-
uczycielami czy ludźmi kultury, np. literatami.

Ta troska przybiera różne formy. Ale to Fundacja Sądecka 
powołana do życia przez małżeństwo P.P. Mariolę i Zygmun-
ta Berdychowskich, spełnia społeczne oczekiwania inicjując 

i wspierając lokalne i regionalne projekty na rzecz rozwo-
ju kulturalno – oświatowego oraz społecznego. Dzięki Fun-
dacji m.in. utworzony w 1992 r. Fundusz Stypendialny dla 
uczniów im. Braci Potoczków, czy projekty: Sądeczanin Roku 
i z dziedziny literatury (o co szczególnie dba Pani Mariola) 
organizowany od ośmiu lat Konkurs im. ks. prof. Bolesława 
Kumora, wyłaniający Sądeckiego Autora Roku i najlepszą 
Książkę o Sądecczyźnie. Fundacja Sądecka organizuje także 
przedświąteczną akcję charytatywną Serce-sercu, Zjazdy Są-
deczan, konferencje, seminaria, biegi, szkolenia, kursy, i inne. 
Jest wydawcą miesięcznika „Sądeczanin”, w którym publiko-
wane są materiały dotyczące historii regionu, ludzi i zdarzeń 

dawnych i bieżących. Ogrom projektów, ogrom pracy, i wielka 
promocja Sądecczyzny, to cel jaki realizują Państwo M. i Z. 
Berdychowscy.

 29 lutego br. we wnętrzu Pijalni Zdrojowej w Krynicy-Zdroju, 
odbyły się II Nowosądeckie Targi Książki, które odwiedziły tłumy 
ludzi. O godz. 18 rozpoczęła się Gala, wieńcząca VIII konkurs 
literacki im. ks. prof. B. Kumora. O nagrodę ubiegało się 16 au-
torów i 29 książek. Ogłoszono laureatów w kat. Sądecki Autor 
i Książka o Sądecczyźnie. Pozytywny stres – oto czego doświad-
czyłam przy ogłaszaniu tegorocznych zwycięzców. Wielkie wy-
różnienie, radość z nagrody… Dziękując Kapitule za ten zaszczyt, 
a Panu prof. Bolesławowi Faronowi za laudację, w kilku słowach 
wróciłam do, jakże ważnego dla mnie, tematu OJCZYZN.

Miałam cztery ojczyzny w naszej pięknej polskiej Ojczyźnie. 
Pierwsza, malutka (chata dziadków w Kobylance pod Gorlicami, 
w której się urodziłam), była moją ojczyzną przez półtora roku. 
Druga, znacznie większa – ojczyzna dzieciństwa i młodości – to 
Krynica, w której spędziłam 20 lat, i o której nigdy nie zapo-
mniałam, nie tylko dlatego, że tu miałam pierwszych przyjaciół 
i wspaniałych profesorów w LO, że tu, na krynickim cmentarzu 
spoczywają Rodzice, że tu mieszkają moi bracia i syn z rodzinami, 
ale także dlatego, że Krynica nauczyła mnie jak żyć w zgodzie 
z wpajanymi od dzieciństwa wartościami – szacunkiem do czło-
wieka i przyrody.

Następną ojczyzną był Kraków, który mnie kształcił, le-
czył i uwrażliwił na piękno Sztuki. W tym królewskim mieście 
miałam pozostać na stałe, z początku jako asystentka w kate-
drze Rzeźby Architektonicznej na krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Ale los, a właściwie prawo Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej (PEERELU) o nakazie pracy sprawiło, że wraz z mę-

żem Jerzym, lekarzem pediatrą, 
zamieszkaliśmy w Piwnicznej-
-Zdroju. W ten sposób Piwnicz-
na na całe 50 lat stała się moją 
najdłuższą i dozgonną Ojczy-
zną. Piękno i surowość Beskidu 
Sądeckiego, małe przygranicz-
ne miasteczko i ludzie, którzy 
żyją w zakolach Popradu od 
wielu pokoleń, okazały się być 
w twórczej pracy jedną wielką 
inspiracją.

 Życie każdego z nas, nie-
sie radości i smutki, kłopoty 
i okruchy szczęścia. Ale bez 
względu na te jasności i cienie, 
na chwile zwątpienia, starajmy 
się być blisko ludzi – obywateli 
lokalnych Ojczyzn. Zachowaj-
my je w sercu dla siebie i dla 
pokoleń.

Do tryumfu zła potrzebne tylko, 
aby dobrzy ludzie nic nie robili.

Edmund Burke
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Jodła Elżbieta, rosnąca w Mucznem koło domku myśliw-
skiego, została finalistką corocznego konkursu Drzewo Roku, 
organizowanego przez Klub Gaja. Imię swe drzewo zawdzię-
cza Elżbiecie Dzikowskiej, słynnej podróżniczce, która je sobie 
niegdyś upodobała. 

- Bardzo się cieszę z tej nominacji, będę głosować i kibicować 
w konkursie mojej imienniczce – powiedziała Elżbieta Dzikow-
ska. – Widziałam wiele wspaniałych drzew w życiu, ale ta jodła 
naprawdę mnie urzekła. On ma wielką moc i dźwiga na sobie bo-
gactwo historii tej ziemi. W czerwcu chciałabym przyjechać do 
Mucznego, by osobiście pomóc mojej jodle wygrać plebiscyt.

 Wiek drzewa oceniany jest na 160 lat, a od 2013 roku ma ono 
status pomnika przyrody. Obwód na wysokości pierśnicy wyno-
si 480 cm, dzięki czemu w polskich lasach zajmuje ono trzecie 
miejsce pod względem grubości w swojej kategorii gatunkowej. 
Ma mocno rozbudowaną koronę, świadczącą, że niegdyś rosła na 
pastwisku, a wokół niej wiele się zapewne wydarzyło.

 Zapewne pamięta czasy, w których bieszczadzkie wioski tęt-
niły życiem, a obok siebie mieszkali Polacy, Bojkowie i Żydzi, 
działały zakłady produkujące potaż, beczki oraz meble, a w do-
linie Mucznego słychać było gwizd lokomotywy wąskotorówki.

 Mieszkańcy trudnili się też wypasem bydła, stąd bywało, że jodła 
dawała pasterzom schronienie od słońca czy deszczu. Wśród daw-
nych mieszkańców krążyła legenda, o nieszczęśliwej miłości paste-
rza do miejscowej dziewczyny. Szeptunka doradziła mu, by odrobinę 
popiołu z kory jodłowej dosypał do wody i podał ukochanej. Eliksir 
zadziałał, a od tego czasu pasterz z dziewczyną co roku w cieniu jodły 
świętowali ten dzień.

 Podczas I wojny światowej jodła widziała na pewno kolum-
ny wojsk rosyjskich zmierzające ku stokom Bukowego Berda, 
gdzie rozegrała się krwawa bitwa z Austriakami. W czasie II woj-
ny światowej sama też doznała szkód; odstrzelono jej kawałek 

„Elżbieta”
w finale Drzewa Roku 2020

korony, stąd tak duże i zdeformowane konary na jej szczycie. 
W kilku miejscach na jej pniu można zobaczyć ślady po kulach, 
które dotkliwie ją raniły. 

 W 1947 roku podczas akcji „Wisła” wszystkich mieszkańców 
przymusowo przesiedlono na północ i zachód Polski. Pozostawio-
ny przez ludzi dobytek doszczętnie zniszczał i tylko wnikliwe oko 
może zauważyć gdzieniegdzie ślady po dawnych mieszkańcach 
tych ziem. Po tych wydarzeniach przyroda szybko zaczęła wracać 
na opuszczone tereny. W latach 70. XX w. człowiek znowu poja-
wił się w dolinie górnego Sanu, a jodła „Elżbieta” była świadkiem 
licznych polowań na zwierzęta żyjące w okolicznych lasach, or-
ganizowanych przez słynnego pułkownika Doskoczyńskiego. Dy-
gnitarz ten kazał nieopodal postawić „Dewizówkę”, czyli domek 
myśliwski istniejący do dziś.

 Obecnie ten pomnik przyrody odwiedza wielu turystów, któ-
rzy coraz liczniej przybywają w okolice Mucznego. Leśnicy za-
dbali o to, aby w pobliżu jodły znalazła się wiata, gdzie turyści 
mogą odpocząć. Dodatkowo wybudowano schodki, dzięki którym 
łatwiej jest podejść bliżej tego pomnika przyrody.

Plebiscyt rozpocznie się w czerwcu tego roku, ale już wiosną 
warto zajrzeć do szumiącej „Elżbiety” w Mucznem.

 W lasach na terenie RDLP w Krośnie rośnie 1104 drzewa 
o statusie pomnika przyrody. Kolejne kilkaset propozycji złożyli 
leśnicy do uznania przez rady gmin. 

Tekst i zdjęcie: Edward Marszałek

Elżbieta Dzikowska
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Przysłowia są mądrością narodów
Stwierdzenie to ma nas przekonać, że w  przysłowiach każdego 
narodu zostały utrwalone spostrzeżenia i  prawdy o  świecie 
i ludziach. Czy tak jest, oceńcie sami.

Przysłowia

 Tureckie:

• Las się kurczył, ale Drzewa wciąż głosowały na To-

pór, ponieważ Topór był sprytny i przekonał je, że 
jeśli jego stylisko zostało wykonane z drewna, to on 
jest jednym z drzew.

• Bądź panem dla tego, który cię nie lubi; niewolni-
kiem dla tego, który cię kocha.

• Sny są skarbem nędzarzy.
• Dobre wino i ładna kobieta to dwie miłe trucizny.

Afrykańskie 
• Rana zadana przez przyjaciela nie zagoi się nigdy.
• Gość jest najpierw jak złoto, potem – jak srebro, 

w końcu ciąży jak żelazo.
• Gdzie dwa słonie walczą, cierpi na tym trawa.

Włoskie:
• Kto cię obraził, ten nigdy ci tego nie wybaczy.
• Zła ugoda jest lepsza niż dobry adwokat.
• Jeśli rozrzucasz ciernie, nie chodź bez butów.
• Co z oczu, to z serca.

Rosyjskie:

• Sto wiorst nie droga, sto rubli nie pieniądz, sto gram 
nie wódka.

• U nas nie Polska, chłop ważniejszy od baby.
• Bóg chciał ludzi ukarać, więc wysłał im adwokata.

Żydowskie:
• Kiedy biedny Żyd je kurę? Gdy on sam jest chory 

albo gdy kura jest chora.
• Jeśli Bóg zechce, to i z miotły wystrzeli.
• Pożycz człowiekowi pieniądze, kupisz sobie wroga.
• Lepiej dziesięć razy ciężko chorować niż raz lekko 

umrzeć.

Japońskie:
• Nie ma lepszego lustra nad starego przyjaciela.
• Wymagaj od siebie tak, jak od bliźnich; pobłażaj 

bliźnim tak, jak sobie.
• Żaba w bajorku nic nie wie o wielkim, dalekim 

oceanie.

Polskie:

• Ufać każdemu – szlachetnie, nie ufać nikomu 
– bezpiecznie.

• Jak siekiera bez klina, tak obiad bez wina.
• Pomyśl dobrze głowo, nim wymówisz słowo.

Henryk Cyganik

O polityce
Kie Jaśka Plewe zapytać, co myśli o polityce, pedo:
- Co myślym? Uwazujcie, ostomili, jako to jes kie się cieśla 

za stolarke biere? Może być. Zawse cosik wyzdajo, bo drzewo 
lubi i kapecke sie na niem zno. Ale żeby honielnik sielenijaki, 
co na holi casym w fujarecke dmuchnie, broł się za granie na 
organak w kościele? Powiym wom: no, nifto by do kościoła nie 
chodziył!

A nasi panowie, co nom w rzondzie i parlamencie harnasiu-

jom, som dok ładniuśko tacy sami, jako tyn honielnik. Kie gymbe 
ozewrom, to jako Kuba Styrculin: w coło się bechnie, w tu mu się 
echo w dupie odzywo. Żeby jesce kapecke dali. Ale ni...

O polityce społeczny rzondu jasiek nic nie godo, a jeno się 
pyto:

- W zyciu syćko musi być logicne. Bo coz to będzie za doktór, 
co kie brzuszysko MOS przytkane Abo strute, to on ci lewatywe 
będzie do gamby miasto do rzyci pchoł?

Kie Jaśka spytać, co myśli o rzondzie (jaki by nie był), jasiek 
zawse odpowiada tak:

- Beł raz barz głupi gazda. Pedo do kónia tak: kaz cie siwecku 
przyprzongnonć? Ku dyślowi? Cy może haw, ku literkom? Kóń 
spoźroł na siano, co je gazda do lytrów włożył i piyknie pyto: Ady 
ku lytrom, ostom iły gazdo, ku lytrom… gazda kónia usłuchnon. 
Teroz kóń siani zre, a gazda wóz pcho. Wej, ni ma to jak słuchać 
kónia…

Henryk Cyganik – Cosik śmiysnego Jaśka Plewowego, śpasy czyli 
humor z gór.
AD OCULOS Warszawa 1998
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 Wiosna w kulturze polskiej kojarzy się niezmiennie z Wiel-
kanocą i poprzedzającym ją Wielkim Postem. To wtedy spływają 
śniegi i odkrywa się uśpiona ziemia we wszystkich kolorach sepii. 

(…)
 Chcąc napisać o polskich Świętach Wielkanocnych, biorę nie-

zwykle starannie wydaną książkę (jeszcze w 2005 roku) pt. „BÓG 
CZYTA WIERSZE”. Autorem jest niezapomniany kapłan 
i poeta ksiądz JAN TWARDOWSKI, który tę ważną pozycję dla 
poezji polskiej opracował i opatrzył poetyckimi wstępami. Anto-

logia ta zawiera utwory poetów znanych i poetów zapomnianych, 
które to utwory i nazwiska ks. Twardowski ocala od zapomnienia. 
Znajdujemy wiersze najstarsze, anonimowe poczynając od „Bo-
gurodzicy”, a na utworach Baczyńskiego i Gajcego kończąc.

 Wiele pieśni kościelnych, które śpiewamy podczas liturgii, to 
wiersze znanych poetów, których nie kojarzymy z daną pieśnią. 
Dlatego chciałam w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy przy-

pomnieć autorów pieśni, którym to się bezwzględnie należy. Zro-

bił to z ogromną pieczołowitością – ks. Jan Twardowski, kapłan 
– poeta, którego z żalem pożegnaliśmy 18 stycznia 2006 roku.  
Ja zaś wybrałam z tego zbioru 3 cykle:

„Boże Narodzenie w poezji polskiej”, „Pieśni wielkopostne 
i Wielkanocne”, Pieśni majowe i przygodne”.

Wielu poetów pisało pieśni kościelne; Władysław z Gielniowa 
(1440 – 1505)

 „Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne”.

 Ks. Jakub Wujek (1541 – 1597) „Rozmyślajmy dziś wierni chrze-
ścijanie, jako Pan Jezus za nas cierpiał rany” – 13 zwrotek, Mikołaj 
Sęp-Szarzyński  (1550 – 1581), Kasper Miaskowski (1550 – 1622), 
„Elegia pokutna do Pana Boga w Trójcy jedynego” i wielu innych.

 Wymienię z tego bogactwa poezji „Gorzkie żale”, wielko-

postne nabożeństwo poświęcone rozważaniom Męki Pańskiej, 
których autorem był ks. misjonarz Wawrzyniec Stanisław Benik 

(1674 – 1720) z Warszawy. Jest to nabożeństwo wyłącznie polskie 
i po polsku! Gorzkie Żale powstały w kościele Św. Krzyża w War-
szawie, skąd od roku 1982 transmitowana jest Msza Św. w każdą 
niedzielę o godz. 9.00. W roku 2020 „Gorzkie żale obchodzą pięk-

ną, bo 313 rocznicę istnienia i śpiewane będą nadal. Znane są też 
we Francji i Hiszpanii.

Słowa „Gorzkich Żali” są znane wszystkim, więc nie cytuję. 
Stanowią piękny, poetycki wkład w kulturę chrześcijańską. Skła-

dają się z 3 części, każda część zawiera: 1. Hymn, 2. Lament du-

szy, 3. Smutną rozmowę duszy z żałosną Matką nad synem swoim 
ubolewającą. Każda część śpiewana jest na inną melodię. 

Czy śpiewając pieśń  „Upadnij na kolana,  
   Ludu czcią przejęty!
    Uwielbiaj Twego Pana:
    Święty, święty, święty!

pamiętamy, że autorem słów był Kazimierz Brodziński (1791 – 
1935)? Pieśń nie związana z Wielkim Postem, ale pokutna i bliska.

 Ks. Karol Antoniewicz urodzony we Lwowie, piewca Hu-

culszczyzny (1807 – 1852), brał czynny udział w Powstaniu Li-
stopadowym. Wrócił do Lwowa, ożenił się, miał pięcioro dzieci, 
żonę. Te pięcioro dzieci zmarło i żona również. Uznał to za znak 
Boży i wstąpił do klasztoru Jezuitów. Jest autorem pieśni, które 

Okres Wielkiego Postu i Wielkanocy w poezji polskiej 
śpiewamy w różnych okresach liturgicznych, i bardzo znanej pie-

śni śpiewanej we polskich kościołach w Wielkim Poście:
 „W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,
 W krzyżu miłości nauka.
 Kto Ciebie Boże, raz pojąć może,
 Ten nic nie pragnie ni szuka. (…)
 

 Teofil Lenartowicz (1822 – 1893), znany poeta od „złotego 
kubka”, napisał najbardziej przejmujące słowa do śpiewanej pie-

śni w Wielkim Poście „Stabat Mater Dolorosa”. Mimo, że wszy-

scy znamy tę pieśń, fragment w oryginale powtórzę: 
 „Wiatr w przelocie skonał chyżym,
 Przeniknęła ziemię zgroza,
 Krzyż na skale, a pod krzyżem
 Stabat mater dolororosa.

 Żadnych słów i żadnych głosów,
 Krew z korony Bożej spływa.
 Wobec ziemi i niebiosów
 Stała Matka Boleściwa...

Wiersz liczy 13 zwrotek o bólu Matki pod krzyżem. Znamy 
i śpiewamy dwie lub trzy. 

 

Julian Tuwim (1894 – 1953) napisał słowa rozdzierającego, 
a niezbyt znanego wiersza „Chrystusie..”. Właściwie nie jest 
wielkopostny, ale żarliwy, głęboki. Taki żal mógł oddać tylko 
wielki poeta. W całości zamieszczam:

 (…)
 Zgodnie z zapowiedzią w tytule, szukam wierszy wielkanoc-

nych, radosnych, o Zmartwychwstaniu. Nie ma ich wiele. Zdecy-

dowanie więcej jest utworów o bólu, o krzyżu. Widocznie nasza 
słowiańska wrażliwość bardziej uczuciowo reaguje na dramatyzm 
bólu i cierpienia, wyraża swoje współczucie i współcierpienie 
w wierszu, muzyce, modlitwie…

Znajduję jednak wiersz Zygmunta Krasińskiego (1812 –1859) 
i zamieszczam w całości, bo wiersz mało znany i poeta odchodzi 
jakby w zapomnienie:

 „Pod Chrystusem w niebo wstępującym”
 Nie tak jak dawniej – w cierniowej koronie! 
 Nie tak jak dawniej – z gwoździami u ręki,
 Pan bólu tylko i Bóg tylko męki!
 Innym już wiekom inny Chrystus płonie:
Od ramion krzyża na zawsze odpięty,
 Jak duch świetlany, wyzwolony, święty,
 Zawisł na Ojca wszechbłękitnym łonie
 I w światów nowych wschodzącej jutrzence
 Macza wzniesione, wniebowstępne ręce!
 

 Franciszek Karpiński (1741 – 1825) napisał wiele pieśni, 
które znamy i śpiewać będziemy nadal z radością;

 „Nie zna śmierci Pan żywota,
Chociaż przeszedł przez jej wrota!
Rozerwała grobu pęta
Ręka święta, Alleluja (6 zwrotek).
Bardziej pogodny wiersz Jana Lechonia (1899 – 1956),osa-

dzony w polskim krajobrazie i realiach z czasów życia poety, we 
fragmentach:
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*  *  *
Panie mojego życia. Tak krótki czas dajesz, 
bym spopielił gwiazdę o mych znakach.
Dęby dłużej szemrzą, niż krew w każdym z nas.
Takie Twoje prawo. Widać wola taka.

Więc szkłem tęczy sypnij w kalekie źrenice
i z ugiętych kolan mnie dźwignij od nowa,
bo w snu cieniu, lesie i gwarze ulicy
możesz odciąć oddech i przerwać w pół słowa.

Bym do końca przeszedł te drogi pokutne
niech mi w studniach oczu gwiazda światło nieci,
będę się z Tobą spierał o każdą minutę.
Panie mojego życia. Panie mojej śmierci.

Adam Decowski

Wielkanoc 
„Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy,
Drogą, którą co święto szli ludzie ze śpiewką,
Idzie sobie Pan Jezus wpółnagi i bosy
Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką.

Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste,
Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska.
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka,
Upadła na kolana i krzyknęła „Chryste”

Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą,
A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem 
I rzeknie:„Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą,
Dwa dni leżałem w grobie. 
I dziś zmartwychwstałem”.

 Ograniczona miejscem kończę krótką opowieść o utworach 
związanych z okresem Wielkanocy fragmentem „Modlitwy pol-
skiej” Stanisława Balińskiego (1899 – 1984), w której autor pro-
si Boga o uśmiech dla nas, o uśmiech po męce:

Panie! My, którzy znamy tysiąc Twoich twarzy
skrwawionych, konających, omdlałych, ścierpniętych,
Błagamy Ciebie, płynąc do Twoich ołtarzy,
pokaż nam tę nieznaną. Zjaw się uśmiechnięty.
 (…)
Niech wierna Twa życzliwość nasze serca muśnie,
Jak lazurowe słońce kwietniowej niedzieli.
 Prosimy Cię o uśmiech, o zwyczajny uśmiech,
 Bo go nie pamiętamy, bośmy zapomnieli”.
 W ogromnym skrócie starałam się jedynie zainteresować 

czytelnika bogactwem poezji polskiej okresu Wielkanocy i przy-
pomnieć nazwiska poetów, które rozpływają się w czasie, a ich 
pieśni – wiersze od pokoleń istnieją w naszej świadomości. Niech 
też zaistnieją nazwiska. Pochylam z czcią głowę przed poetami, 
którzy przez wieki wyrażali wierszem swój świat, wiarę głęboką 
i przeżycia z nią związane.

Ks. Jan Twardowski w jednym ze wstępów do tej antologii 
„Bóg czyta wiersze”, napisał: Poezja trafia do ludzi wrażliwych. 
Nie jest ich zbyt wielu, ale są bardzo ważni, właśnie dlatego, że są 
wrażliwi. Wiersze uczą nazywać przeżycia po imieniu, pozwalają 
zobaczyć wszystko od nowa. I dodaje: (...) Nie chodziło mi o uhono-
rowanie wszystkich znanych autorów, wybrałem najlepsze w moim 
przekonaniu wiersze, zwłaszcza te często już zapomniane. (…) Dla 
mnie wiele uroku mają autorzy zapomniani, którym nie dane było 
zaistnieć w swoim czasie, bądź pozostali w cieniu innych. 

Zapomnianym poetom ks. Twardowski poświęcił wiersz, który 
dał tytuł tej antologii:

 „Bóg czyta wiersze na śmierć zapomniane
 od razu ważne nie prosząc nikogo” (…) 
 

 Jako zdecydowana admiratorka poezji chciałam przybliżyć 
bardzo wartościową antologię, ze wskazaniem na autorów pieśni 
kościelnych, których słowa śpiewamy od wieków w polskich ko-
ściołach. Zachęcam do świątecznej lektury, życząc radośnie prze-
żytych Wielkanocnych Świąt. 

Fragmenty wierszy i cytaty pochodzą z antologii poezji pol-
skiej „Bóg czyta wiersze”, Studio Wydawnicze UNIKAT – Bia-

łystok 2005. 
 Opracowała Zdzisława Górska

Krzyż z kościoła pod wezw. NNMP w Piwnicznej Zdroju
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Dzieciaki w akcji

5 marca 2020 r. na hali widowiskowo-sportowej w Piw-
nicznej-Zdroju spotkały się reprezentacje przedszkoli z terenu 
gminy Piwnicznej-Zdrój. Cel był jeden: udział w IV Gminnej 
Sportowej Olimpiadzie Przedszkolaków, którą zorganizowali: 

• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju
• Urząd Miejski Piwnicznej
• Spółdzielnia Pracy „Piwniczanka”
• Rodzice i uczniowie kl. VI a
 Na początku zeszłoroczni zwycięzcy z przedszkola z Łomni-

cy-Zdroju wprowadzili flagę olimpiady. Następnie Natalka w to-

warzystwie siatkarek, które zajęły w zeszłym roku X miejsce na 
Mistrzostwach Województwa w KINDER SPORT w „2”: Zuzi 
Gruceli, Zuzi Gondek, Majki Długosz, zapaliła znicz olimpijski 
Wtedy głos zabrali: burmistrz M i G Piwniczna-Zdrój p. Da-

riusz Chorużyk oraz dyrektor SP. p. Zenon Citak. Po rozgrzewce 
uczniowie klasy VI przygotowali sobie stanowiska sportowe. Dla 
małych sportowców przygotowanych zostało 6 konkurencji:

1. „Zanieś- przynieś”
2. „Sadzenie ziemniaków”
3. „Slalom z piłką koszykową”
4. „Sztafeta z dwoma szarfami”
5. „Zbieranie piłek na czas”
6. „Toczenie piłki”
 Każdą konkurencję rozgrywano na czas, a wyniki sędziowie 

zapisywali na karcie uczestnictwa. Po zaliczeniu wszystkich kon-

kurencji, przedszkolaki zostały zaproszone na poczęstunek. 
 Wyniki olimpiady: I w tym roku Przedszkole z Łomnicy-

-Zdroju było bezkonkurencyjne i uplasowało się na I miejscu. 
II m przypadło Przedszkolu z Wierchomli Wielkiej. Na kolejnych 
miejscach znalazły się:

III m – Oddział Przedszkolny przy SP Nr 1 
IV m – Przedszkole w Kosarzyskach
V m – Przedszkole Nr 3 
 Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale, puchary, a wszy-

scy uczestnicy pamiątkowe dyplomy oraz piękne i praktyczne gry 
planszowe ufundowane przez Spółdzielnię Pracy „Piwniczanka”.

Zwycięski zespół zabrał flagę olimpiady, do przechowania na 
przyszły rok.

Dziękujemy sponsorom:
- Spółdzielni Pracy „Piwniczanka”
- Delikatesów „Centrum”
- Ciastkarni Steskal
- Ciastkarni Jan Filip
- Spółdzielni Ogrodniczej z Nowego Sącza
i p. Burmistrzowi za zakup medali, pucharów, dyplomów i po-

krycie kosztów przejazdu.
 Ogromne podziękowania należą się uczniom klasy VI a i ich 

wychowawczyni p. Urszuli Cięciwa za przeprowadzenie konku-

rencji sportowych oraz przygotowanie poczęstunku. Podziękowa-

nia dla p. Adama Długosza za czuwanie nad prawidłowością prze-

biegu konkurencji oraz Marzenie Żrałce za promocję działania.
 

J. Jochymek 
 

IV Gminna Sportowa
Olimpiada Przedszkolaków

Nie wolno wchodzić do lasów
W związku z zaostrzeniem środków zapobiegających roz-

przestrzenianiu się koronawirusa, wprowadzono zakazy wstępu 
do lasów. Informację przekazał Stanisław Michalik (nadleśni-
czy nadleśnictwa Piwniczna).

Od 20 marca 2020 roku do odwołania, zostają zamknięte 
parkingi leśne i szlaki turystyczne przebiegające po gruntach 
Lasów Państwowych w zarządzie nadleśnictwa Piwniczna oraz 
nadleśnictwa Nawojowa. Przestrzegania powyższego zakazu, 
pilnować będą patrole straży leśnej.

Pub-inf  

Pączki – ile zjedliśmy w tłusty czwartek

Ile zjedliśmy ich w tłusty czwartek 20 lutego? Chyba spo-

ro, bo w cukierni  Stescal o godz. 15 kupiłam jednego z dwóch 
ostatnich.

Tłusty czwartek w kalendarzu chrześcijańskim to ostatni czwar-
tek przed Wielkim Postem w ostatnim tygodniu karnawału. W ten 
dzień można objadać się do woli  pączkami i faworkami (chrustem). 
Zwyczaj jedzenia pączków ze słodkim nadzieniem (najpopularniej-
sza jest konfitura z róży) pojawił się w Polsce w XVI wieku. Wcze-

śniej pączki nadziewano boczkiem, a nawet słoniną.
Tradycja głosi, że jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jed-

nego pączka, reszta roku nie będzie dla niego pomyślna.
Uwaga!
Pączek, w zależności od nadzienia ma od ok. 250 do 370 

kalorii. Pączek klasyczny z cukrem pudrem i nadzieniem róża-

nym – ok. 290 kcal, pączek z adwokatem – ok. 240 kcal, a 100 
gramów faworek to prawie 500 kilokalorii.

Aby „spalić” pączka z różą trzeba przebiec  ok. 4,5 km albo 
udać się na sześciokilometrowy spacerek.

B 
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Olimpiada Przedszkolaków
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Dzięki pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
im. Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej-Zdroju, piękne i unikal-
ne w skali kraju zwyczaje Górali Nadpopradzkich (Czarnych) 
zostaną nie tylko przypomniane, ale również wypromowane 
wśród mieszkańców i turystów.

Wszystko za sprawą projektu „Odkrywanie skarbów dzie-
dzictwa południowej Małopolski”, w którym uczestniczy ze-
spół Ośrodka Kultury. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie 
50 wypraw odkrywców (tzw. questów) na terenach zamiesz-
kanych właśnie przez Górali Czarnych, ale i Górali Oraw-
skich, Górali Babiogórskich, Kliszczaków, Zagórzan, Górali 
Spiskich, Górali Białych i Górali Pienińskich. Projekt służy 
również zaangażowaniu lokalnych społeczności (a zwłasz-
cza młodzieży) w samodzielne odkrywanie bogatego dzie-
dzictwa kulturowego, jakim charakteryzuje się południowa 
Małopolska.

Z Góralem w smartfonie
„Dzięki projektowi każdy będzie mógł poczuć się jak poszu-

kiwacz skarbów. Wystarczy uruchomić mobilną aplikację Skarby 
Górali, by rozpocząć jeden z licznych questów prowadzących 
przez tereny, miejsca czy obiekty związane z dziedzictwem Górali 
Nadpopradkich. Do ich powstania przyczynili się działacze spo-
łeczni, uczniowie oraz drużyny harcerskie „Włóczykije” z Łom-
nicy-Zdroju i „Żar” z Piwnicznej-Zdroju” – mówi Izabela Kulig 
z MGOK. „Poruszając się po wyznaczonej trasie, trzeba będzie 
poszukać wskazówek, by uzupełnić rymowany tekst questu. Na 
końcu wyprawy czeka prawdziwy skarb, do którego należy do-
trzeć. Taka wędrówka trwa ok. godziny i jest świetnym sposobem 
na rodzinne spędzenie czasu” – wyjaśnia mechanizm questu Iza-
bela Kulig.

To ciekawa metoda promocji góralskiego dziedzictwa. Pozwa-
la ona na osobisty kontakt z góralską kulturą i stanięcie nią twa-
rzą w twarz. Poprzez zaangażowanie uczestników, którzy muszą 
podążać za kolejnymi wskazówkami, poznawaniu dawnych zwy-
czajów bądź tradycji towarzyszą niemałe emocje. Turyści ale też 
mieszkańcy regionu nie są już ograniczeni wyłącznie do czytania 
o tym, czym zajmowali się nasi pradziadowie. Korzystając z apli-
kacji „Skarby Górali” mogą sami odkryć, jak wyrabia się wełnia-
ne rękawice, posłuchać czardaszy czy też spotkać się z czarnymi 
owcami. 

Bez wątpienia jest to nie tylko ciekawa, ale i nowoczesna for-
ma promocji Piwnicznej-Zdroju, Rytra i okolicznych góralskich 
przysiółków, której dotąd brakowało. Najlepiej przekonać się 
o tym samemu, już dziś pobierając na własnego smartfona bez-
płatną aplikację „Skarby Górali” i wybierając się na jeden z do-
stępnych tam questów. Powstały one przy bezpośrednim zaan-
gażowaniu pracowników MGOK, co gwarantuje, że wszystkie 
znajdujące się tam informacje są rzetelnie sprawdzone pod kątem 
merytorycznym.

Zaciekawić młodzież
Ale promocja zwyczajów Górali Czarnych nie jest jedynym 

celem projektu. „Równie ważne było dla nas, aby zaangażować 
naszych mieszkańców, w tym zwłaszcza uczniów, do odkrywa-
nia wiekowego dziedzictwa” – opowiada dyrektor MGOK Piotr 

Prezentują góralskie skarby
Maślanka. „Dlatego istotną część projektu stanowiły warsztaty 
literackie, fotograficzne oraz filmowe. Podczas nich młodzi lu-
dzie uczyli się na przykład jak przeprowadzać wywiady, pisać 
reportaże lub tworzyć krótkie filmy dokumentalne. Później tą 
wiedzę wykorzystali w terenie, zbierając informacje o tym, jak 
wyglądało życie naszych prababć i pradziadków” – wyjaśnia 
Piotr Maślanka.

Było to zjawisko fascynujące na dwa sposoby. Po pierwsze, 
fascynujące dla samej młodzieży. Uczniowie mogli twórczo roz-
winąć skrzydła i samodzielnie przygotować materiał przybliżają-
cy góralskie dziedzictwo kulturalne. Dzięki projektowi poczuli się 
jak rasowi dziennikarze, badacze, odkrywcy pracujący nad waż-
nym tematem. Po drugie, fascynujące było czytanie i oglądanie 
efektów prac młodych ludzi. Nie tylko dlatego, że zajęli się oni 
ciekawymi zagadnieniami i dotarli do pasjonujących mieszkań-
ców regionu Górali Nadpopradzkich. Ale także dlatego, że dzięki 
pracy młodzieży można w świeży sposób spojrzeć na liczące kil-
kaset lat zwyczaje.

Efekty starań młodzieży z Piwnicznej-Zdroju, Rytra oraz z po-
zostałych miejscowości objętych projektem, były przedmiotem 
konkursu na najciekawsze pokazanie góralskiego dziedzictwa. 
Część z nagrodzonych prac zaprezentowano podczas seminarium 
naukowego zorganizowanego w Rytrze w grudniu ubiegłego roku 
przez MGOK.

Projekt „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Ma-
łopolski” zmierza ku końcowi. Jego podsumowaniem, zaplano-
wanym na wiosnę tego roku będą dwie publikacje (wyniki badań 
etnograficznych prowadzonych przez zespół etnografów pod kie-
runkiem dr Łukasza Sochackiego z Instytutu Etnologii i Antro-
pologii Kulturowej UJ oraz podsumowanie działań angażujących 
lokalne społeczności z południowej Małopolski do odkrywania 
własnego dziedzictwa kulturowego).

W ramach projektu przeprowadzono także 4 c ykle bezpłatnych 
warsztatów: wyplatania na desce i obróbki wełny; tańca i śpiewu 
regionalnego; wyjazdowe warsztaty nauki gry na lirze korbowej 
i fujarze pasterskiej oraz warsztaty szycia strojów ludowych. 
Uczestniczyło w nich 80 osób.

Przemysław Zieliński 
Agencja „Wielka Radość”

Więcej informacji o zaangażowaniu MGOK oraz samym projekcie, a także 
efekty pracy wolontariuszy projektu, można znaleźć na stronie 
www.skarbygorali.pl

Podziękowania 
dla Pana Kazimierza Łąckiego oraz pracowników 
Carbonu za miłą i szybką obsługę.

W 2020 roku bardzo dobrych wyników w biznesie 
życzy

Aleksander Dutka, Krakowska 21
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14 lutego 2020 roku w Muszynie… 
w Bibliotece Publicznej odbyła się prezentacja książki „Muszyna w poezji i prozie”, 
wydanej w ramach serii roczników „Biblioteka Almanachu Muszyny”. Opracowanie 
ukazało się staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny pod redakcją 
Bożeny Mściwujewskiej-Kruk, redaktor naczelnej „Almanachu Muszyny”.

Najnowszy tom „Biblioteki Almanachu Muszyny” poświęcony został Muszynie 
w utworach poetyckich i prozatorskich, przy okazji pokazując również sylwetki ich auto-
rów. W antologii znalazły się fragmenty dzieł znanych pisarzy, którzy trwale zapisali się 
w historii literatury, a także teksty amatorów, dla których pisanie wynika z przywiązania 
do ukochanej miejscowości i z potrzeby serca. W wydawnictwie zaprezentowano m.in. 
po trzy wiersze piwniczańskich poetek: Wandy Łomnickiej-Dulak i Barbary Paluchowej, 
a także cytaty z twórczości osób, które nie aspirowały do miana literatów, a które tworząc 
w wieku XIX i na początku XX dotykały spraw Muszyny w swych pracach z różnych 
dziedzin wiedzy (kartografia, geografia, balneologia, etnografia). (…)

Komentując zawartość książ-
ki Bożena Mściwujewska-Kruk po-
wiedziała: Wybór literackich frag-
mentów oparliśmy w dużej mierze 
o nasze almanachowe zbiory. Za-
czerpnęliśmy z dzieł uznanych twór-
ców, począwszy od Długosza, Kocha-
nowskiego, a skończywszy na Hara-
symowiczu i Ziemianinie. Pod koniec 
alfabetycznie ułożonego zbioru umie-
ściliśmy osobno parę limeryków i kil-
ka muszyńskich ciekawostek. Sta-
raliśmy się dotrzeć do pierwotnych 
wydań bądź reprintów, przy czym 
korzystając ze źródeł dziewiętnasto-
wiecznych w cytowanych fragmen-
tach zachowaliśmy język oryginałów, 
nie stosując reguły uwspółcześniania 
pisowni. Chcieliśmy, by Czytelnicy 
mogli zakosztować archaicznego ję-
zyka, którym posłużyli się autorzy.

Mat. Biblioteka Publiczne 
w Muszynie

Wadim Szefner
z tomiku „Architektura ognia”

LILIT

(fragmenty)

Co legenda przekazała
O Adama pierwszej żonie?
Że przed Ewą była Lilit.
A pramatka nasza po niej.

Nie z gliny, ani nie z żebra
Lecz z rozświetlonego srebra.
Z szuwarów się uśmiechnęła
I na wieki gdzieś zniknęła.

Kto zawodząc, nim noc minie,
Rude warkocze rozplata?
Kto płacze w przybrzeżnej trzcinie,
Szeleści w jesiennych krzakach?

Kto spogląda z chmur w doliny
Zaćmiewając zorzy czerwień?
Wabi i mami w głębiny,
Wzwyż z odmętu śląc spojrzenie?

Nikt, bo tam nikogo nie ma -
Prócz księżyca i prócz cienia…

Ech, Lilit nie żoną była -
Gdzieś obok przeszła, przelśniła.

Tłumaczenie z j. rosyjskiego 

Barbara Paluchowa

Chusta czepcowa wykonana przez Karolinę Łomnicką 
na podst. eksponatu znajdujacego się w Muzeum TMP 
w Piwnicznej-Zdroju
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Gdyby głupota fruwać umiała…
Od wielu lat odkąd nasza samorządowa gazeta istnieje, staramy się 

tłumaczyć na jej łamach, dlaczego nie wolno wczesną wiosną palić su-

chych traw. Do sumień niektórych mieszkańców nie potrafi się przebić 
informacja, że paląc całe połacie łąk na zboczach ZABIJAJĄ małe formy 
życia, już i tak mocno zdziesiątkowane przez cywilizacyjne eksperymen-

ty człowieka. Czym kierują się podpalacze? Może dewizą: postawimy 
na swoim, zrobimy na złość strażakom ochotnikom, bo nie mają nic do 
roboty. A może kieruje nimi nie mająca granic głupota?

Pod koniec lutego i w pierwszej połowie marca strażacy z gminnych 
jednostek OSP byli wzywani do palących się łąk. Szczególnie 15 i 16 
marca był dla nich pracowity. Kilkakrotnie wyjeżdżali, by gasić pożary 
trawy na Skorupach, Łazach, na Łomnickiem i w Łomnicy. Koszty, jakie 
z tego powodu poniosła gmina, do małych nie należą.

/b/

Fot. OSP KRSG Piwniczna-Zdrój
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Zarząd Stowarzyszenia Gmin Uzdro-
wiskowych RP zaapelował do Mateusza 
Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów 
o podjęcie pilnych prac związanych ze 
złagodzeniem w uzdrowiskach negatyw-
nych skutków finansowo-gospodarczych 
wywołanych efektem koronawirusa.

Uzdrowiska to w zdecydowanej więk-
szości miejscowości, które funkcjonują 
wyłącznie w oparciu o lecznictwo uzdro-
wiskowe i szeroko rozumianą turystykę. 
Jest oczywiste, że wszelka inna aktywność 
gospodarcza jest ściśle powiązana z głów-
nymi funkcjami uzdrowiska i stanowi ich 
uzupełnienie. Jest to gastronomia, trans-
port, różnego rodzaju usługi, handel, ko-
smetologia, fryzjerstwo, usługi typu spa 
i wellness itp. realizowane przez mikro oraz 
małe i średnie przedsiębiorstwa. Firmy te 
bez działalności podstawowej (lecznictwo 
i turystyka) praktycznie przestają funk-
cjonować z dnia na dzień. Oznacza to, że 

Uzdrowiska po prostu zamarły. 
Takiej sytuacji jeszcze nigdy 
nie było!

kiedy zamiera dzia-
łalność podstawowa, 
zamiera także dzia-
łalność gospodarcza 
w całym uzdrowisku.

W 45 polskich 
uzdrowiskach pracu-
je ok. 17.5 tys. osób, 
a w otoczeniu uzdro-
wiskowym (turystyka, handel, usługi itd.) 
pracuje ok. 80 tys. osób. 

Samorządy gmin uzdrowiskowych 
z niepokojem obserwują narastające kło-
poty lokalnych firm, związane z kosztami 
ponoszonymi z tytułu zaprzestania prowa-
dzenia działalności, w tym kosztami osób 
zatrudnionych w nich na etatach i utrzy-
maniem obiektów. Wielkie problemy fi-
nansowe dotykają osób zatrudnionych na 
umowach śmieciowych oraz ich rodzin, 
a także jednoosobowych firm działających 
na rynku, zwłaszcza w usługach i branżach 

objętych największymi ograniczeniami 
wynikającymi z wprowadzeniem stanu 
zagrożenia epidemicznego. Obawiamy się 
także o dalszy los dużych obiektów sana-
toryjnych i hoteli, pensjonatów, innych 
obiektów turystycznych i lokali gastro-
nomicznych, gdzie z mozołem tworzono 
specjalistyczną bazę osobową (lekarze, 
pielęgniarki, dietetycy, personel kuchni, 
administracji), lokalową i sprzętową.

Uzdrowiska po prostu zamarły i trzeba 
znaleźć sposób jak im pomóc, bo za chwilę 
w bardzo trudnej sytuacji postawione także 
zostaną gminy uzdrowiskowe, których do-
chody podatkowe gwałtownie się skurczą.

Środowisko samorządowe z aprobatą 
przyjęło pierwsze propozycje pakietu osło-
nowego dla przedsiębiorców. Jednakże zwra-
camy uwagę, że w przypadku uzdrowisk te 
działania będą absolutnie niewystarczające. 
W innych gminach, ten problem będzie do-
tyczył niektórych branż i form działalności, 
natomiast w uzdrowiskach dotyczy on prak-
tycznie wszystkiego, bo wszystko jest zwią-
zane z uzdrowiskiem. Tu niestety nastąpiła 
kumulacja wszystkich negatywnych zdarzeń, 
jakie mają miejsce w naszej gospodarce 
w dobie pandemii koronawirusa.

Źródło: SGU RP http://sgurp.pl/

Ograniczenie liczby połączeń kolejowych w Małopolsce
W związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 

wywoływanej przez koronawirus SARS-Cov-2 i z wdrożony-
mi nadzwyczajnymi rządowymi rozwiązaniami mającymi na 
celu jej zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie (w tym 
decyzją o zamknięciu m.in. wszystkich placówek oświatowych 
i kulturalnych) drastycznie spadła mobilność mieszkańców wo-
jewództwa. W związku z powyższym podjęta została decyzja 
o ograniczeniu liczby połączeń kolejowych realizowanych przez 
Operatorów Polregio sp. z o.o. i Koleje Małopolskie sp. z o.o. 

Zmniejszenie liczby połączeń zostanie wprowadzone na okres od 
18 do 29 marca. W zależności od dalszego rozwoju sytuacji epi-
demicznej termin przywrócenia zawieszonych pociągów może 
ulec przesunięciu.

Przed rozpoczęciem podróży prosimy o każdorazowe spraw-
dzenie rozkładu jazdy np. poprzez strony internetowe Operato-
rów a także o śledzenie informacji stacyjnych i wysłuchiwanie 
komunikatów wygłaszanych przez megafony.
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Ciupaga – góralska siekiera 
Ta tradycyjna siekierka służy do ciupania – rąbania i kojarzy 

się nam z góralami. Cechuje ją mosiężne zdobione żeleźce i cien-
kie długie toporzysko, robione z takich gatunków drewna, jak 
grusza, czereśnia, jawor czy nawet cis, również bogato zdobione 
motywami góralskimi.

Kiedyś ciupaga miała zapewne użytkowe znaczenie, używano 
ją też np. do walki (jak w tych góralskich śpiewkach: … Hej, kieby 
nas tu było/ hej, pietnastu, szesnastu,/ hej krewka by się loła/ hej, 
z wysokiego mostu/, albo: Hej! Idem w las/ piórko mi się migoce!/ 
Hej! Idem w las – dudni ziemia, kie kroce!/ Ka obyrtne ciupazec-
kom – krew cyrwonom wytoce!/ Ka obyrtne siekiereckom – krew 
mi spod nóg bulgoce!/ 

Tak czy owak góral bez ciupagi bardzo podobny jest do cepra, 
więc dbając o wizerunek, wolał ją zawsze nosić przy sobie, by 
korzystać z przypisywanej tej siekierce magicznej mocy.

Używali jej zbójnicy, np. siuhaj, lub jak kto woli harnaś Ja-
nosik (harnasić się tzn. awanturować). Szanujący się zbój nosił 
noże o cisowych trzonkach, pistolety, pałasze, a nade wszystko 
ciupagę. Słynny Bartuś Obrochta tak opisywał XIX-wiecznego 
zbójnika podhalańskiego: …seł ku muzyce od dźwierzy tańcujęcy. 
Portki mioł zielono wysyte, serdak bioły, kapelusik z takiem małem 
skrzelem z kostkami, pas, syroki po pazuchy, nabity mosięznemi 
guzami, bez ramię tórbke z pasem nabitym gwoździami. Fajke se 
w gembie trzymoł, ciupage w gorzci…

W ludowych przekazach nie było jednak ciupagi nad janosi-
kową. Ta ciupaga była zaczarowana. Wspomina o tym Maciej Bo-
gusz Stęczyński w poemacie „Zbójcy w Galicyi”: 

Mówią górale, mówią mieszczany,
Że miał toporek zaczarowany,
Taki dowodny w swych cięciach wielu,
Że zawsze dzielnie trafiał do celu,
I w okamgnieniu znowu powracał,
A nigdy mocy swej nie utracał –
Jak wąż w powietrzu, jak piorun błyskał,
I tak na wszystkie strony się ciskał,
Że choćby ludzi najwięcej było,
Nie mogli przemóc go żadną siłą…

Również w Karpatach Wschodnich tamtejsi górale – huculi, 
ale również zbójnicy zwani tu opryszkami, używali tzw. topirci, 
czyli toporków z bogato zdobionym obuchem (bartką), z płasem 

(ostrzem) wykonanym najczęściej z mosiądzu). Samo toporzysko 
(laska, pałycia) wykonywano z drewna śliwowego lub jaworu.

Nie sposób pominąć roli ciupagi w historii Polski w okresie 
potopu szwedzkiego, kiedy to orszak króla Jana Kazimierza, zo-
stał uratowany przez górali od pewnej zagłady. Oto opis z kart Po-
topu Henryka Sienkiewicza:

…Szwedom zdało się, że góry runęły i zsypują się na nich. Po-
wstały krzyki, lament druzgotanych mężów, (…) Górale! Górale! 
– zaczęto wołać w orszaku królewskim.

- Ciupagami psubratów! – ozwały się głosy na górze. (…) 
Ciemne i białe gunie, unoszące się nad ramionami, nadawały 
postaciom pozór jakichś strasznych ptaków drapieżnych. Zsunę-
li się w mgnieniu oka; świst siekierek zawtórował złowrogo ich 
dzikim okrzykom i jękom dobijanych Szwedów. Sam król chciał 

Przysłowia na kwiecień

• Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg 
zawieje.

• Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek 
w komorze.

• Jak przygrzeje słonko, przyjdzie kwiecień łąką.

• Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to długie chłody się 
zapowiadają.

• Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.

• Kwiecień gdy deszczem plecie, to maj wystroi w kwiecie.

• Na świętego Wojciecha pierwsza wiosny pociecha.

• Pogody kwietniowe - słoty majowe.

• Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.

Logika zaprowadzi Cię z punktu A do punktu B. 
Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie.

Albert Einstein

rzeź powstrzymać; niektórzy rajtarowie, żywi jeszcze, rzucali się 
na kolana i wznosząc bezbronne ręce, błagali o ratunek. Nic to nie 
pomogło, nic nie wstrzymało mściwych siekier i kwadrans później 
nie było już ani jednego żywego Szweda w parowie.

B. Paluchowa 
na podst. „Od siekiery czyli wstęp do toporologii – 

Edward Marszałek, ruthenus 2009”
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Zbiory prywatne Krzysztofa Żaka

Dawne przedmioty 
codziennego użytku

Fot. B. Paluchowa
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Płaskie twarze
Coraz ich więcej, podobnie jak czujnych uszu. Cza-

sami do płaskiej twarzy przylepia się zdawkowy płaski 
uśmiech, jeszcze częściej płaski grymas niezadowole-

nia czy nawet pogardy. Bo ktoś np. jest niemodnie ubra-

ny, bo jest mądrzejszy... Posiadaczowi płaskiej twarzy 
nie mieści się w głowie, że są osoby, które po prostu nie 
mają pieniędzy na modne i drogie ciuchy, albo o przy-

odziewek zwyczajnie nie dbają. Ich nie interesuje jak 
i w czym mają się pokazać znajomym, tylko o czym, 
oprócz ulubionego przez większość tematu: KASA, ile 
kasy, gdzie największa kasa… chcieliby z nimi poroz-

mawiać. Zrozumienie takiej postawy u ludzi o płaskich 
twarzach, zatopionych w błogiej bezmyślności, jest 
znikome. – Co on mi tu truje, filozof jeden, o jakimś 
platonie, niutonie, miłoszu… Niewiedza szerzy się. 
Płaskie twarze są modne. Dobrze, że chociaż twarze 
młodzieży są wciąż przepełnione uczuciami, okraszone 
szczerym uśmiechem.

/B/

* * *

W Środę Popielcową 

Pochylone głowy

Popiół na głowę, 

Na myśli,

Na serca…

Posyp nam Panie 

Dusze popiołem

Posyp popiołem 

Sumienia…

BP

Dzień dobry  
Uczennice i Uczniowie!

Sen ma bezpośredni związek z działaniem układu odpornościo-

wego, z odpornością organizmu (zob. „Problemy” 1-1988), dlatego 
w okresie zimowym, od początku grudnia do końca lutego, lekcje 
powinny rozpoczynać się najwcześniej o godz. 8.00, a jeszcze lepiej 
o 8.30. Osłabienie odporności wymuszonym niedosypianiem, jest bar-
dzo groźne.

Zagadnienia:
1. Błękit metylenowy – barwnik uczulający wirusy na działanie 

światła słonecznego (inaktywacja wirusów).
2. Metody stosowane przez organizm do zwalczania zarazków.

Do zobaczenia.
Leszek Mikołajczyk

Jan Kiepura i Marta Eghert w Krynicy, lata 30. XX w.

Z cyklu: stare zdjęcia żyją

Barbara Paluchowa, Jezus w Ogrójcu (olej 70x50)

Dym z jednego komina nad Równią






