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Życzymy naszym dzieciom
wspaniałych wakacji!



Fot. B. Paluchowa

Czasami 
dzieci się nudzą,
a czasami nie

DZIEŃ DZIECKA
1 czerwca
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Drodzy Czytelnicy!

Barbara Paluchowa
redaktor naczelna

Pierwszy, drugi, trzeci… Żaden z trzech wariantów obwodnicy Piwnicznej-Zdroju nie został za-
akceptowany przez mieszkańców miasta. Estakady wzdłuż Popradu, w centrum uzdrowiska i nad 
terenem wypoczynkowym na Nakle oraz wyburzenia budynków mieszkalnych są niedopuszczalne. 
Panowie urbaniści i architekci stwórzcie projekt, który będzie do zaakceptowania przez mieszkańców.

Problem obwodnicy zajmie sporo miejsca w majowym numerze ZP. Zapraszam do lektury.

Stop dla tirów jadących przez Piwniczną!
Na podst. mat. naszapiwniczna@gmail.com | Cze 13, 2020 | 

Każdy z opracowywanych projektów obwodnicy Piwnicznej, w razie realizacji spowoduje wzmożony 
ruch tirów przez nasze miasto. Mieszkańcy przygotowują protest, ponieważ każda z trzech propozycji 
obwodnicy zawarta w ankiecie dostępnej na stronie Urzędu Miasta i Gminy, prowadzi do dewastacji Piw-
niczne i utraty przez nią statusu uzdrowiskaj.

Ankiety są tak skonstruowane, że a nie pozwalają odrzucić projektu w całości. Trasa dla tirów na Słowację w poprzedniej wersji 
miała prowadzić przez przejście graniczne w Muszynce. Zostało to jednak zablokowane przez protest mieszkańców (1430 podpisów) 
i wtedy właśnie pojawił się projekt obwodnicy Piwnicznej i skierowanie tędy tirów na Słowację.

Jako mieszkańcy Piwnicznej Zdroju mówimy zdecydowane NIE dla tego pomysłu. Prosimy zatem o niewypełnianie ankiet i przy-
łączenie się do naszego protestu.

Mamy zamiar wzorem mieszkańców Muszynki zebrać wystarczająca ilość podpisów pod protestem by zablokować ten projekt. 
W związku z tym w najbliższym czasie będzie przygotowane pismo protestacyjne do GDDKiA, pod którym prosimy o podpis jak naj-
większej liczby mieszkańców. Kontakt w sprawie na grupie Facebook „Nasza Piwniczna-Zdrój”. To stanowisko Społecznego Komitetu 
Protestacyjnego, reprezentowanego przez Krzysztofa Polakiewicza.

I jeszcze kilka słów o przyjaźni
Przyjaźń to jedna z najpiękniejszych relacji, jakie mogą łączyć ludzi. Towarzyszy jej głębokie zaufanie, wspólny śmiech i łzy, umiejętność 

niesienia pomocy i wspierania niemalże w każdej sytuacji. Lecz oto po jakimś czasie, po latach odkrywasz, że ta przyjaźń wcale przyjaźnią 
nie była, albo była przyjaźnią toksyczną, jaka występuje wtedy, gdy jedna ze stron więcej daje, niż dostaje w zamian. Często przymykamy 
oczy, ustępujemy i pozwalamy się wykorzystywać ludziom, którzy mają życiową przebiegłość i raczej są pozbawieni etycznych zasad. Często 

15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodziny
20 września 1993 roku (rezolucja nr 47/237) Zgromadzenie 

Ogólne ONZ ustanowiło bardzo ważne święto, Międzynaro-
dowy Dzień Rodziny. Celem tego wyjątkowego święta, którego 
obchody odbywają się 15 maja, jest przede wszystkim pogłębie-
nie wiedzy społeczeństwa o licznych problemach, z jakimi muszą 
borykać współczesne rodziny. Jest to też idealny czas do refleksji 
na temat kondycji rodziny w dzisiejszym świecie oraz sposobów 
rozpoznawania i radzenia sobie z trudnościami.

Wszystkim piwniczańskim Rodzicom i Dzieciom oraz Bab-
ciom i Dziadkom życzymy, aby żyli szczęśliwie, darząc się sza-
cunkiem i wzajemną miłością.

Redakcja

przyjaźnią się z nami tylko wtedy, gdy możemy im dać coś, czego 
pożądają, ale gdy tylko dostaną wszystko, co według nich mogli od 
nas otrzymać i gdy na dodatek zaczyna nam się gorzej wieść w życiu, 
natychmiast się od nas odwracają, lub odchodzą do kogoś aktualnie 
ważniejszego, a nas przestają zauważać. Czujemy wtedy rozczaro-
wanie i złość na siebie, że daliśmy się omotać.

To się, niestety, bardzo często zdarza, przyjaźń trwa, trwa, a po-
tem zaczyna nam ciążyć. Przyczyn jest wiele, choćby ta najprost-
sza. Z upływem czasu zmieniają się nasze poglądy i spojrzenie na 
świat i ludzi. Okazuje się, że to, co lubiliśmy w naszym przyjacielu, 
teraz zwyczajnie przeszkadza. Jeśli coraz częściej zdarza się nam 
udawać kogoś, kim nie jesteśmy, kłamać przed sobą i przyjacielem, 
że podzielamy jego opinię, lub że z uwagą wysłuchujemy jego wy-
wodów, udając zainteresowanie tym co mówi, a co uważamy za 
stratę czasu, to znak, że nadeszła pora by zakończyć bliską znajo-
mość, rozstać się i rozejść, każdy w swoją stronę. Przedłużanie re-
lacji spotęguje frustrację i poczucie dyskomfortu. I niech to będzie 
rozstanie pełne kultury i szacunku, bo przecież chyba nikt z nas nie 
chce skrzywdzić osoby, z którą przyjaźniliśmy się całe lata.
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XXI Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 
31 marca 2020 r.
Na podst. protokołu 21/2020 sporządzonego przez Magdalenę Nieć

Sesje Rady Miejskiej

XXI Sesja Rady Miejskiej w Piwnicz-
nej-Zdroju odbyła się 31 marca 2020 r. 
w sali narad Urzędu Miejskiego. W Se-
sji uczestniczyło 9 radnych, nieobecni: 
Maria Adamuszek, Krzysztof Długosz, 
Mariusz Lis, Lech Maślanka, Bronisław 
Rusiniak, Jan Toczek. Sesję prowadził 
Adam Musialski – Przewodniczący 
Rady Miejskiej.

PODJĘCIE UCHWAŁ 
1. UCHWAŁĘ NR XXI/162/2020 

w sprawie zmiany w budżecie 
i zmiany uchwały budżetowej Mia-
sta i Gminy Piwniczna-Zdrój na 
rok 2020. – przyjęto jednogłośnie 
tj. 9 – za.

2. UCHWAŁĘ NR XXI/163/2020 
w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój – przyjęto jedno-
głośnie tj. 9 – za. 

3. UCHWAŁĘ NR XXI/164/2020 
w sprawie udzielenia pomocy rze-
czowej dla Powiatu Nowosądeckiego 
– przyjęto jednogłośnie tj. 9 – za.

Dariusz Chorużyk – burmistrz poin-
formował, że obie uchwały dotyczą tego 
samego zadania, czyli czasowego przejęcia 
przez Gminę Piwniczna-Zdrój ograniczo-
nego zarządzania wymienionymi drogami 
powiatowymi w granicach wyłącznie pasa 
drogowego. Powiedział, że jest to związa-
ne z zadaniem pod nazwą „Budowa dróg 
rowerowych wraz z infrastrukturą w gmi-
nie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia 
zmian w mobilności miejskiej prowadzą-
cych do zmniejszenia emisji CO2.” Zwró-
cił uwagę, że przejmując w ograniczonym 
zakresie te drogi gmina będzie uczestni-
czyć w przygotowaniu najpierw doku-
mentacji projektowej dotyczącej remontu 
odcinków tych dróg wraz z infrastrukturą 
również pod kątem przystosowania ich 

do wytyczenia po nich dróg rowerowych. 
Stwierdził, że chodzi o to, aby w jednym 
czasie spiąć dwa tematy, dofinansowanie 
z UE na budowę dróg rowerowych oraz 
planowane przez Starostwo Powiatowe re-
monty tych dróg. 

 
4. UCHWAŁĘ NR XXI/165/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na prze-
jęcie ograniczonego zarządzania 
drogą powiatową nr 1518 Piwnicz-
na-Wierchomla Wielka w granicach 
pasa drogowego– przyjęto jednogło-
śnie tj. 9 – za. 

5. UCHWAŁĘ NR XXI/166/2020 
w sprawie wyrażenia zgody na prze-
jęcie ograniczonego zarządzania 
drogą powiatową nr 1519 Piwnicz-
na- Łomnica Zdrój w granicach pasa 
drogowego.– przyjęto jednogłośnie 
tj. 9 – za. 

6. UCHWAŁĘ NR XXI/167/2020 
w sprawie przyjęcia Strategii roz-
woju elektromobilności dla Miasta 
i Gminy Piwniczna-Zdrój. – przyjęto 
jednogłośnie tj. 9 – za. 

 
Urszula Sikorska – p.o. Dyrektor ZEAS 
Poinformowała, że uwzględniając pla-
nowaną zmianę sieci publicznych szkół 
i przedszkoli do 1 września, a tym samym 
ujęcie w obecnie przygotowywanych ar-
kuszach organizacyjnych na rok szkolny 
2020/2021 postanowiono podjąć uchwałę 
w sprawie likwidacji, aby móc ująć w pla-
nowanych arkuszach zatrudnienie pracow-
ników Przedszkola nr 1. 

7. UCHWAŁĘ NR XXI/168/2020 
w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 
1 w Piwnicznej-Zdroju – przyjęto 
jednogłośnie tj. 9 – za. 

Dariusz Chorużyk – burmistrz po-
informował, że związku z przeniesieniem 

Przedszkola Nr 1 do Szkoły Podstawowej 
w Piwnicznej Zdroju przy ul. Krynickiej 
zachodzi możliwość sprzedaży działki 
ewidencyjnej, na której zlokalizowany 
jest budynek Przedszkola. Powiedział, 
że wielokrotnie mówiono, że gmina jest 
w trudnej sytuacji finansowej, dlatego 
też utrzymywanie budynku, który nie bę-
dzie wykorzystywany albo remontowanie 
go w sytuacji gdy nie ma na to środków 
jest nieracjonalne. Powiedział, że art. 33 
ust. 2 pkt 3 mówi, że do zadań burmistrza 
należy gospodarowanie mieniem komu-
nalnym. Zwrócił uwagę, że zwyczajowo 
przyjęto w naszej gminie, że Rada przed 
podjęciem uchwały posiłkuje się opinią 
rady sołeckiej lub zarządu osiedla, co 
do sprzedaży lub dzierżawy. Jednak opi-
nie takie nie są formalnymi i wiążącymi, 
a zasięganie ich to zwykła współpraca 
z jednostkami pomocniczymi w sprawach 
gminy. 

Justyna Deryng – Radna powiedzia-
ła, że w związku z tym, że budynek ten 
będzie przeznaczony na sprzedaż ma proś-
bę, aby część środków była wydatkowana 
na ich Osiedlu, ponieważ mają oni swoje 
potrzeby.. 

8. UCHWAŁĘ NR XXI/169/2020 
w sprawie sprzedaży nieruchomości 
położonej w Piwnicznej-Zdroju. – 
przyjęto, 7 – za, 2 – wstrzymujące się. 

9. UCHWAŁĘ NR XXI/170/2020 
w sprawie zmiany uchwały w spra-
wie deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. – przyjęto jednogłośnie 
tj. 9 – za. 
 
Uchwała w sprawie ustalenia wyna-

grodzenia dla Burmistrza Piwnicznej-
-Zdroju Dariusza Chorużyka.

 Adam Musialski – Przewodniczący 
Rady Zwrócił uwagę, że Rada głosuje za 
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XXII Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 
14 maja 2020 r.
Na podst. protokołu 22/2020 sporządzonego przez Magdalenę Nieć

tym, aby odrzucić uchwałę, która zosta-
ła skonstruowana przez Klub „Gminna 
Prawda:. 

 Projekt uchwały został odrzucony, 
0 – za, 9 – przeciw. 

10. UCHWAŁĘ NR XXI/170/2020 
w sprawie zawieszenia pobierania 
opłat za parkowanie pojazdów sa-
mochodowych w strefie płatnego 
parkowania w Piwnicznej-Zdroju 
przyjęto jednogłośnie tj. 9 – za. 

Informacje burmistrza Dariusza 
Chorużyka

 W dniu 17 marca decyzją Starosty 
Nowosądeckiego OSP w Piwnicznej-
-Zdroju została wyznaczona do działań 

związanych z pomocą osobom, które są 
objęte kwarantanną, strażacy tej jednost-
ki zostali przeszkoleni w zakresie postę-
powania w przypadku udzielania takiej 
pomocy oraz wyposażeni w niezbędny 
sprzęt ochronny. Na bieżąco utrzymywa-
ny jest kontakt z Komendą Miejską PSP 
w Nowym Sączu, w zakresie wymiany 
informacji dotyczącej zagrożenia i do-
posażenia jednostek OSP w niezbędny 
sprzęt ochronny, działania w tym zakre-
sie również podjęła Komenda Miejska 
PSP w Nowym Sączu. Poinformował, że 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju na 
terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
prowadzi dezynfekcję przystanków 
i miejsc ogólnodostępnych. 

Informacje na temat aktualnej dzia-
łalności OPS można uzyskać na stronie 
www.piwniczna.pl. 

Adam Musialski – Przewodniczący 
Rady zwrócił uwagę, że gmina w sytuacjach 
kryzysowych musi odbywać spotkania i po-
dejmować trudne decyzje. Powiedział, że nie 
ma pretensji do nieobecnych radnych, oni 
podejmowali decyzję osobiście i nikt na nich 
nie wymuszał obecności, ale wydaje mu się, 
iż udział w Sesji obecnych radnych jest wy-
razem odpowiedzialności za gminę i za to, 
co będzie się działo w przyszłości. 

Podczas tej Sesji najwięcej uwag zgła-
szała radna Justyna Deryng. 

Na tym zakończono obrady XXI Sesji 
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju. 

XXII Sesja Rady Miejskiej w  Piwnicznej-
-Zdroju odbyła się 14 maja 2020 r. w sali narad 
Urzędu Miejskiego. W  Sesji uczestniczyło 13 
radnych, nieobecni: Krzysztof Długosz, Lech 
Maślanka, Sesję prowadził Adam Musialski 
przewodniczący Rady Miejskiej, który dokonał 
otwarcia obrad Sesji. Odczytał porządek obrad. 
Zapytał, czy są jakieś uwagi, co do zapropono-
wanego porządku obrad. 

 
 Rozpoczęły się słowne utarczki na 

temat sprzedaży działki w Kosarzy-
skach, ważności lub nie opinii rady 
osiedla. Włodzimierz Rec – inspektor 
UM poinformował, że sprawa sprzedaży, 
zamiany, czy kupna zaczyna się od uchwa-
ły Rady, te wszystkie sprawy są wstępne 
i pomocnicze, które mogą być, ale nie mu-
szą, decyduje uchwała. Powiedział, że jeśli 
będzie uchwała pozytywna, to wtedy jest 
mowa o sprzedaży czy kupnie i tak mówi 
ustawa o gospodarce nieruchomościami. 

 W Sprawozdaniu Burmistrza z dzia-
łalności międzysesyjnej Dariusz Choru-
żyk zwrócił uwagę, że spotykają się po raz 
drugi w rzeczywistości, podyktowanej sy-
tuacją trwającej od ponad 6 tygodni epide-
mii w Polsce i na świecie. Powiedział, że 
dzisiejsza Sesja została z potrzeby uchwa-
lenia niezbędnych uchwał, pozwalających 
na prawidłowe funkcjonowanie gminy. 
Zwrócił uwagę, że w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa Państwa Radnych, obec-
ność na sali obrad zmniejszona została do 

niezbędnego minimum. Przedstawił po-
krótce działania jednostek budżetowych.
I. Miejskiego Zakładu Gospodarki Ko-

munalnej i Mieszkaniowej 
II. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
III. Biblioteki Publicznej Miasta i Gmi-

ny w Piwnicznej-Zdroju 
IV. OPS w Piwnicznej-Zdroju
V. Przedszkola i szkoły (na dzień 

12.05.2020)

Ponadto poinformował, że:
1. Została podpisana umowa na roboty 

budowlane w ramach zadania Nowy 
produkt turystyczny-odcinek transeu-
ropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 
11-kontynuacja budowy trasy na tere-
nie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, 
realizowany w ramach Programu 
Współpracy Trnasgranicznej Interreg 
V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Za-
kres robót budowlanych obejmuje:
– remont drogi rowerowej w ramach 

modernizacji mającej na celu włą-
czenie ruchu rowerowego w związ-
ku z powstaniem trasy rowerowej 
EuroVelo11 

– rozbudowę drogi gminnej 293579K 
na długości 110,43 m w miejsco-
wości Piwniczna-Zdrój, remont 
i rozbudowa ma na celu dostoso-
wanie parametrów dróg do wy-
mogów trasy rowerowej EuroVelo 
11, wykonawcą jest Firma Zibud 
z Kamienicy, wartość umowy 976 
338,82 zł

2. Trwają prace w ramach realizacji 
Funduszu Dróg Samorządowych 
w miejscowości Młodów i Zubrzyk 
i inne.
 Na stronie internetowej miasta www.

piwniczna.pl prowadzona jest bieżąca in-
formacja związana z korona wirusem, za-
chęcił do jej śledzenia.

 Mariusz Lis – Radny zwrócił uwa-
gę, że Zubrzyk nie ma internetu, (nie cały, 
ponieważ tzw. Sulin ma internet i zasięg, 
ze względu dobry widok na przekaźnik na 
Kicarzu). Przypomniał, że kiedyś na Sesji 
zadał pytanie odnośnie kładki Wierchom-
la–Zawodzie jakie działania Burmistrz 
podjął w tym kierunku. Inwestycja jest 
o tyle fajna, że gmina nie wkłada w to 
praktycznie żadnych pieniędzy. Zwrócił 
uwagę, że w tej chwili normą stało się, że 
radni dostają materiały na Sesję później 
i niekompletne. 

 Burmistrz Dariusz Chorużyk odpo-
wiedział, że problem internetu w Zubrzy-
ku, planowanego wspólnie z firmą Mas-
spol, będzie rozwiązany jeszcze w tym 
roku. Internet będzie do wykorzystania 
przez mieszkańców. 

 Jeśli chodzi o kładkę jest to zadanie 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, nie jest to 
zadanie gminy. Zamiast tego znacznie bar-
dziej potrzebnym i niezbędnym jest budo-
wa chodnika na Twarogach, również przy 
drodze wojewódzkiej i zadanie to będzie 
w tym roku realizowane wspólnie z Zarzą-
dem Dróg Wojewódzkich. 

***
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Sprawozdanie Przewodniczącego 
Rady z działalności międzysesyjnej.

 Adam Musialski – Przewodniczący 
Rady poinformował, że do biura Rady 
Miejskiej w okresie międzysesyjnym 
wpłynęła korespondencja w ilości 24 pism, 
i że m.in., uczestniczył w dwóch forach 
organizowanych drogą on-line, które do-
tyczyły m.in. wprowadzenia tarczy anty-
kryzysowej i jak można prowadzić sesje 
rady. W okresie przed 1 maja było wiele 
telefonów, że mieszkańcy wykorzystują, iż 
policja jest zajęta innymi problemami i wy-
sypują bardzo dużo nieczystości w rejonie 
gminy. Dlatego wspólnie z Przewodniczą-
cym Komisji Skarg udali się w teren i przy-
gotowali materiał poglądowy z rejonów, 
gdzie wysypisk jest bardzo dużo, m.in. 
przed granicą ze Słowacją, na Zapotoku, 
nad Popradem. Sytuacja jest katastroficz-
na, nie wiadomo jak gmina się z tym upora. 
Konieczne będzie zamontowanie kamer, 
które w jakiś sposób odstraszyłyby poten-
cjalnych „śmieciarzy”. 

PODJĘCIE UCHWAŁ
1. UCHWAŁĘ NR XXII/172/2020 

w sprawie zmiany w budżecie i zmia-
ny uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 
2020– przyjęto, 10 – za, 3 – przeciw. 

2. UCHWAŁĘ NR XXII/173/2020 
w sprawie przedłużenia terminów 
płatności rat podatku od nierucho-
mości dla grup przedsiębiorców, 
których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponosze-
niem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID – 
19 (wirusa SARS-CoV-2) – przyjęto, 
12 – za, 1 – wstrzymujący się. 

3. UCHWAŁĘ NR XXII/175/2020 
w sprawie ulg w spłacie należno-
ści o charakterze cywilnoprawnym 
przypadających Gminie Piwniczna-
-Zdrój lub jej jednostkom organiza-
cyjnym w stosunku do podmiotów, 
których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekono-
micznych z powodu COVID-19 – 
przyjęto jednogłośnie tj. 13 – za. 

 Maria Kulig prezes Stowarzysze-
nia „Nasz Dom” powiedziała, że Zarząd 
Stowarzyszenia „Nasz Dom” skierował 
pismo celem ponownego zweryfikowania 
umowy użyczenia lokalu pod Przychodnią 
Zdrowia, w celu ustalenia realnych i moż-
liwych do poniesienia opłat za media przez 
Stowarzyszenie. Poinformowała, że opłata 
za lokal, która jest fakturowana, co miesiąc 

wynosi 1329 zł i jest to czynsz. Stwierdzi-
ła, że niemożliwością jest to do udźwignię-
cia przez Stowarzyszenie, dlatego zwróciła 
się do Dyrektora MZGKiM o anulowanie, 
co otrzymano za rok poprzedni. Ostatnia 
faktura za energię elektryczną opiewa na 
504 zł oraz na wodę i ścieki za kwiecień 
na kwotę 35 zł, gdzie wcale ich nie było. 
Pozostałe Stowarzyszenia i grupy formal-
ne bądź nieformalne działające na naszym 
terenie korzystające z mienia gminnego nie 
płacą w ogóle ani za czynsz, ani za media. 
Poinformowała, że skierowała wniosek 
o ujęcie Stowarzyszenia w tegorocznym 
budżecie na zapewnienie wkładu własne-
go, ponieważ w tym roku przystąpili do 
drugiego etapu dofinansowania z PFRON-
-u na budowę ośrodka. W tym roku Sto-
warzyszenie potrzebuje 200 tys. zł wkładu. 
Zwróciła uwagę, że w zeszłym roku rozu-
mieli sytuację w gminie i Stowarzyszenie 
samo poniosło wkład własny w kwocie 250 
tys. zł. W tym roku jest to nie do udźwi-
gnięcia. Nie wyciągamy ręki po coś, co się 
nam nie należy, ale prosimy o pomoc. Taki 
ośrodek w każdej gminie powinien być. 

4. UCHWAŁĘ NR XXII/174/2020 w spra-
wie przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2020-2023 
– przyjęto jednogłośnie tj. 13 – za. 

5. UCHWAŁĘ NR XXII/175/2020 
w sprawie pozbawienia statusu po-
mnika przyrody.– 
przyjęto jednogło-
śnie tj. 13 – za. 

6. UCHWAŁĘ NR 
X X I I / 1 7 6 / 2 0 2 0 
w sprawie sprze-
daży działki nr 
2111/173 przyjęto.

7. UCHWAŁĘ NR 
X X I I / 1 7 7 / 2 0 2 0 
w sprawie sprze-
daży działki nr 

1507/5. – przyjęto jednogłośnie tj. 13 
– za. 

8. UCHWAŁĘ NR XXII/178/2020 
w sprawie zmiany gruntów – przy-
jęto: 9 – za, 3 – wstrzymujące się, 1 
– nieoddany. 

9. UCHWAŁĘ NR XXII/179/2020 
w spr. dzierżawy nieruchomości 
przyjęto jednogłośnie tj. 13 – za. 

W interpelacjach, wolnych wnio-
skach, zapytaniach i opiniach głos za-
brali radni:. 

 Justyna Deryng, Bronisław Rusi-
niak, Łukasz Maślanka, Mariusz Lis, 
Maria Adamuszek, która zwracając się do 
Przewodniczącego Rady, poinformowała 
m.in., że otrzymuje dużo skarg i wniosków, 
że nic nie robi się w zakresie zmiany decy-
zji Burmistrza i Rady krzywdzącej samo-
rząd Łomnicy Zdroju. Na 2020 rok nie ma 
żadnych pieniędzy na Łomnicę, a miesz-
kańców jest ok. 2 tys. 

 Barbara Paszkiewicz – inspektor 
UM poinformowała, że gmina otrzymała 
decyzję Powiatowego Nadzoru Budowla-
nego dotyczącą nakazu rozbiórki pozosta-
łości muru nad przedszkolem. 

  Na tym zakończono obrady XXII Se-
sji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju. 

BAS

amatorka czarnego bzu

Wychowana przez Filipa Maja wraca z lasu
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W nawiązaniu do pojawiających się 
informacji związanych z rozwiązaną 
umową z Firmą Reincon spółka z o.o. 
z siedzibą w Rumi dotyczącą realizacji 
Projektu „Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego Nakła wraz z budową 
tras wielofunkcyjnych w tym kładki 
pieszo-rowerowej przez rzekę Poprad” 
informuję, że w wyniku przeprowa-
dzonej procedury przetargowej w dniu 
15.12.2017 r. została podpisana przez 
burmistrza Zbigniewa Janeczka umowa 
z Firmą Reincon sp o.o., ul. Marmurowa 
8, 84-230 Rumia. 

Wartość umowy 7 647 578,09 złotych.

Ponieważ Firma Reincon nie wywiązy-
wała się z zobowiązań umownych w dniu 
09.03.2018 r. burmistrz Zbigniew Janeczek 
rozwiązał umowę.

Gmina wystąpiła do Sopockiego To-
warzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia 
S.A. z żądaniem zapłaty gwarancji ubez-
pieczeniowej w wysokości 764 757,81zł 
w związku z niewykonaniem przez wyko-
nawcę robót budowlanych. W tej sprawie 
prowadzone jest postępowanie w Sądzie 
Okręgowym w Krakowie.

Równocześnie toczy się drugie po-
stępowanie przed Sądem Okręgowym 
w Krakowie w związku ze złożonym przez 

Gmina i Firma Reicon

Gminę sprzeciwem do otrzymanego w dniu 
04.03.2020 r. nakazu zapłaty w wysokości 
– 1 324 487,85 zł na rzecz Reincon spółka 
z o.o. w Rumi. Tym samym nakaz zapłaty 
utracił moc.

Po rozwiązaniu umowy z Firmą Re-
incon został ogłoszony kolejny przetarg 
nieograniczony. W wyniku przeprowa-
dzonej procedury w dniu 20.09.2018 r. zo-
stała podpisana umowa przez burmistrza 

Fot. B. Paluchowa

Nakło

Zbigniewa Janeczka z Firmą Budownictwo 
Mosty Drogi BMD sp z o.o. 33-300 Nowy 
Sącz, ul. Kilińskiego 70. 

Wartość umowy 9 772 227,00 PLN. 
 
Na dzień dzisiejszy Gmina nie jest zo-

bowiązana do zapłacenia Firmie Reincon 
żadnych środków finansowych.

Dariusz Chorużyk
Burmistrz Piwnicznej-Zdroju
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Stowarzyszeniu Młodów-Głębokie – Organizacji non profit, 
któremu szefuje pani Danuta Kulig, przyznano dotację na reali-
zację kolejnej części ścieżki edukacyjnej w Parku Świętej Kingi 
w Głębokiem. Wsparcia udzielił też UMiG Piwniczna-Zdrój.

Na mocy uchwały nr 770/20 z dnia 28 maja 2020 roku Zarząd 
Województwa Małopolskiego udzielił dotacji na realizację zadań 
publicznych z turystyki w ramach otwartego konkursu ofert pn. 
„Małopolska Gościnna – II edycja”. 

Wykaz zadań znajduje się na stronie internetowej: 
https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1734647,otwarty-

konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-
malopolskiego-w-dziedzinie-turysty.html 

W wyniku interwencji gazety Znad Popradu poprawił się stan 
drogi do Parku i źródeł Kingi. Zdjęcie fatalnej i nie remontowanej 
od lat nawierzchni znalazło się na okładce świątecznego podwój-
nego numeru gazety (luty, marzec). Prace wykonała gmina Ry-
tro, która tą drogą administruje. Również dzięki staraniom gazety, 
dokonano przy pomniku na miejscu egzekucji w Młodowie prace 
przywracające temu Miejscu Pamięci Narodowej należny mu sza-
cunek i godność.

Kontynuacja zadań w Parku Świętej Kingi w Głębokiem 

Stowarzyszenie Młodów-Głębokie działa prężnie
W porozumieniu z przedstawicielem UMiG Piwniczna-Zdrój 

Włodzimierzem Grucelą Stowarzyszenie Młodów-Głębokie pod-
jęło się koordynacji tych działań. Po rozmowie z panią Barbarą 
Paluchową, projektantką pomnika, zdecydowano o usunięciu sta-
rych, zniszczonych nasadzeń i wyrównaniu terenu przed pomni-
kiem. Prace oczyszczające i wyrównujące teren przed pomnikiem 
wykonali pracownicy MZGKiM z Piwnicznej-Zdroju. Elementy 
metalowe w postaci krzyża i symbolu Polski Walczącej zostaną 
umieszczone w miejsce skradzionych. Wykonania krzyża podjął 
się artysta, mistrz sztuki kowalskiej pan Kosmydel z Głębokiego. 
Fundusze na ten cel Stowarzyszenie otrzymało od „PIWNICZAN-
KI” SP. Symbol Polski Walczącej zobowiązali się ufundować 
członkowie OSP z Głębokiego. Firma Garden-Trans Dominika 
Tokarczyka dokonała ciśnieniowego czyszczenia elementów ka-
miennych, potem nadsypano ziemię, i przygotowano ją pod wy-
siew łąki kwietnej. Nasadzono płożące krzewy ozdobne. Prace 
porządkowe wykonał pan Jan Długosz. W pracach pomógł pan 
Marian Tokarczyk. 

Prace przy MPN w Młodowie zakończyły się. Czekamy na 
wykonanie elementów metalowych.

Na mocy uchwały nr 770/20 z dnia 28 maja 2020 roku Zarząd 
Województwa Małopolskiego udzielił dotacji na realizację zadań 
publicznych z turystyki w ramach otwartego konkursu ofert pn. 
„Małopolska Gościnna – II edycja”. Stowarzyszenie Młodów-Głę-
bokie otrzymało 15 000 zł dla złożonej oferty: „Park Świętej Kin-
gi – kontynuacja zadania: tworzenie ścieżki edukacyjno-przyrod-
niczej”. Dwa tysiące złotych przyznał nam UMiG w Piwnicznej 

-Zdroju. Planujemy wykonać nowe, metalowe ogrodzenie oczka 
wodnego i kolejne tablice o treściach przyrodniczych. Park Świę-
tej Kingi małymi kroczkami zmierza do celu, którym jest utworze-
nie atrakcyjnej perełki turystycznej w naszej gminie. Droga jesz-
cze daleka, ale mamy pozytywne nastawienie. Z patronką Świętą 
Kingą wszystko się uda.

D.K.
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Pomnik w Młodowie – zakończono prace porządkujące
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REKLAMA

Zarybianie Popradu i Wierchomlanki
Członkowie Koła Wędkarskiego w Piwnicznej-Zdroju: Wacław 

Śmigowski i Jacek Nakielski, należącego do sądeckiego oddziału 
Związku Wędkarskiego, dokonali wiosną (ostatnio w maju) zary-
bień potoku Wierchomlanka i odcinka Popradu od mostu łukowego 
w Zdroju do mostu kolejowego na Majerzu. Wędkarze wypuścili do 
wody 250 kg pstrąga i ryby „białej” (kleń, świnka) oraz ponad 20 
tysięcy sztuk palczaków, narybku w postaci drobnego pstrąga. 

W innych zarybieniach, które mają miejsce 3 – 4 razy w roku, 
udział brali: Andrzej Kucharski, Leon Forczek i Henryk Maślanka. 
Zarybianie jest konieczne, bo obfitość ryb w potokach i Poradzie 
wciąż maleje.

b

Wjazd do Rynku

Mieszkańcy naszego miasta od kilkudziesięciu lat postulują 
budowę obwodnicy, tym bardziej, że gmina nie będzie obciążona 
kosztami, bo to zadanie państwowe. Naszym malutkim Rynkiem 
zawładnął huk, spaliny i zgrzyt tirów próbujących się „wyrobić” na 
ostrym zakręcie przy wylocie ul. Daszyńskiego. Do prawdziwych 
wyczynów akrobatycznych dochodzi, kiedy spotykają się tutaj ja-
dące z naprzeciwka wielkotonażowe samochody. Kto chce spraw-
dzić i „nacieszyć” oko niecodziennym widokiem, niech przyjdzie tu 
wczesnym ranem. Kierowcy, aby się jakoś się wyminąć, cofają sa-
mochody (niebezpieczne!), wjeżdżają na chodniki (bardzo niebez-
pieczne!), a zamieszkałym w tym newralgicznym punkcie przez kil-
ka rodzin kamienicom, trzęsą się ściany i dzwonią szyby w oknach.

Po kilkudziesięciu latach nareszcie rodzi się nadzieja na zmianę 
tej trudnej do wytrzymania sytuacji. Ruch tirów i ciężarówek nie 
może odbywać się kosztem zabytkowego Rynku, z zabytkową stud-
nią pośrodku. Teren piwniczańskiego Rynku wraz z zadrzewieniem 
objęty jest opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Ziele-
ni i najwyższy czas zadbać o jego dalsze losy. Rynek w uzdrowisku 
ma być oazą spokoju i czystego powietrza – co zapewniają rosnące 
na nim drzewa – a nie miejscem do inhalacji spalinami i kurzem.

Obwodnica Piwnicznej to konieczność i prawdziwe wyzwanie 
dla projektantów i całej społeczności, która ma liczne zastrzeże-
nia. Ze względu na niezwykle skomplikowaną rzeźbę terenu za-
projektowanie obwodnicy nie jest łatwe. Proponuje się odcinek 
z droższym ale niedługim tunelem i inne krótkie z tańszą estakadą. 

Dobrze by było się dogadać.
(Rodzina z centrum – nazwisko do wiad. Redakcji)

Listy do redakcji…

Prawda – fałsz – cytaty i aforyzmy
 „Prawda daje ci wybór, kłamstwo nie daje ci szans”.

Lech Nawrocki
 „Kłamstwo nie staje się prawdą tylko dlatego, że wierzy w nie 
więcej osób." Oscar Wilde

 Niepodobna służyć jednocześnie i z jednakową gorliwością dwóm 
paniom tego rodzaju, jak prawda i polityka. Albo jedna, albo druga musi 
być zaniedbywaną. Uczony dążyć powinien tylko do prawdy, bez wzglę-
du na to, czy wyniki tego dążenia będą przyjemne, czy też nieprzyjemne. 

Jan Niecisław Baudouin de Courtenay
Z powodu jubileuszu profesora Duchińskiego, Kraków 1886, s. 5

 „Dla mnie nie istnieje taki podział: po jednej stronie rzeczywi-
stość, a po drugiej – fikcja. Jest tylko poszukiwanie prawdy, rodzaj 
śledztwa, tropienia kondycji ludzkiej. Werner Herzog
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BURMISTRZ PIWNICZNEJ-ZDROJU 
DARIUSZ CHORUŻYK
(fragmenty)

Raport obejmuje podsumowanie 
działalności Burmistrza w roku po-
przednim, a w szczególności realizację 
polityk, programów i strategii, uchwał 
rady gminy i budżetu obywatelskiego. 
Rada Miejska rozpatruje powyższy ra-
port podczas sesji, na której podejmo-
wana jest uchwała w sprawie udzielenia 
lub nieudzielenia absolutorium Bur-
mistrzowi. Raport rozpatrywany jest 
w pierwszej kolejności.

Gmina Piwniczna-Zdrój posiada po-
wierzchnię 12 670 ha (126,7 km2), co sta-
nowi 8,2% powierzchni powiatu nowo-
sądeckiego. Powierzchnia miasta wynosi 
3.830 ha, natomiast cześć wiejska pokry-
wa powierzchnię 8.840 ha. W skład gminy 
Piwniczna-Zdrój wchodzi miasto Piwnicz-
na-Zdrój oraz 6 sołectw: Kokuszka, Głębo-
kie, Wierchomla (Wielka i Mała), Łomni-
ca-Zdrój, Zubrzyk i Młodów

Rynek pracy 
W gminie Piwniczna-Zdrój na 1000 

mieszkańców pracuje ponad 100 osób. 
Ok. 54% wszystkich pracujących ogółem 
stanowią kobiety, a ok. 46% mężczyźni. 
Bezrobocie rejestrowane w gminie Piw-
niczna-Zdrój wynosiło w 2019 roku 346 
osób (stan na 31 grudnia 2019 według 
informacji Powiatowego Urzędu Pracy 
dla Powiatu Nowosądeckiego), z czego 
225 stanowiły kobiety, a 121 mężczyź-
ni (z czego z prawem do zasiłku było 71 
osób). W tej liczbie mieszkańców bezro-
botnych 346 osób (100%) to osoby w wie-
ku produkcyjnym.

Podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą na terenie gminy Piwnicz-
na -Zdrój

Według oficjalnych danych Głów-
nego Urzędu Statystycznego, w gminie 
Piwniczna-Zdrój w roku 2019 (stan na 
31 grudnia 2019 r.) było 930 podmiotów 
gospodarki narodowej wpisanych do re-
jestru REGON, z czego 900 stanowiły 
osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, 25 jednostek to spółki han-
dlowe, natomiast 5 o statusie spółdzielni. 
W tymże roku zarejestrowano 110 nowych 

RAPORT O STANIE GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ ZA ROK 2019
podmiotów, a 51 podmiotów zostało wyre-
jestrowanych. Analizując rejestr pod kątem 
liczby zatrudnionych pracowników można 
stwierdzić, że zdecydowanie dominują mi-
kroprzedsiębiorstwa, zatrudniających 0-9 
pracowników (ponad 90% ogólnej liczby 
podmiotów).

Edukacja
1. Liczba szkół podstawowych 4 
2. Liczba oddziałów szkolnych w szko-

łach podstawowych 47 
3. Liczba oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych 13 
4. Liczba przedszkoli i innych form wy-

chowania przedszkolnego 3 
5. Liczba oddziałów przedszkolnych 8

1. Liczba uczniów w szkołach podstawo-
wych 780 

2. Liczba dzieci w oddziałach przedszkol-
nych w szkołach podstawowych 181 

3. Liczba dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym w przedszkolach i in-
nych formach wychowania przedszkol-
nego 116.

Transport i komunikacja
W 2019 roku w gminie Piwniczna-

-Zdrój znajdowało się 1,8 km ścieżek 
rowerowych. Zarejestrowano 4 taksówki 
oraz 4 licencje na taksówki. Przez miasto 
Piwniczna-Zdrój przechodzą 2 drogi pu-
bliczne zaliczane do kategorii wojewódz-
kiej lub wyższej. Są to droga krajowa nr 
87 (Nowy Sącz - Stary Sącz - Barcice 
- Barcice Dolne - Rytro - Sucha Struga 
- Obłazy Ryterskie - Młodów - Głębokie 
- PiwnicznaZdrój - granica (Słowacja) 
oraz droga wojewódzka nr 971 (Piwnicz-
na-Zdrój - Wierchomla Wielka - Zubrzyk 
- Żegiestów - Żegiestów-Zdrój - Andrze-
jówka - Milik - Muszyna - Powroźnik 
- Krynica-Zdrój).

Podstawowe informacje dotyczące 
administracji publicznej Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój

Organem stanowiącym gminy jest 
Rada Miejska licząca piętnastu radnych. 
Organem wykonawczym gminy jest Bur-
mistrz Piwnicznej-Zdroju. Miasto i Gmina 
podzielona jest na 14 jednostek pomocni-
czych – osiedli i sołectw. Wyboru radnych 
Rady Miejskiej dokonuje się w 15 stałych 
okręgach wyborczych.

Gmina utworzyła jednostki orga-
nizacyjne działające w następujących 
formach: 
1. Samorządowy zakład budżetowy: 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju.

 2. Jednostki budżetowe: 1) Zakład Le-
śno-Drzewny w Piwnicznej-Zdroju, 
2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Piw-
nicznej-Zdroju, 3) Zespół Ekonomicz-
no-Administracyjny Szkół w Piwnicz-
nej-Zdroju, 4) Szkoła Podstawowa Nr 
1 w Piwnicznej-Zdroju, 5) Szkoła Pod-
stawowa Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju, 
6) Szkoła Podstawowa w Głębokiem, 
7) Szkoła Podstawowa w Łomnicy-
-Zdroju, 8) Przedszkole Nr 1 w Piw-
nicznej-Zdroju, 9) Przedszkole Nr 3 
w Piwnicznej-Zdroju, 10) Przedszkole 
Nr 4 w Młodowie. 

3. Samorządowe instytucje kultury: 
1) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Piwnicznej-Zdroju, 2) Biblioteka Pu-
bliczna w Piwnicznej Zdroju.

 4. Urząd Miejski 33-350 Piwniczna-
-Zdrój, Rynek 20 18 44 64 043, fax 18 
44 64 186, gmina@piwniczna.pl, www.
piwniczna.pl

Stan finansów Miasta i Gminy Piw-
niczna-Zdrój – stan na 31 grudnia 2019 
roku 

Dochody ogółem plan 56.112.837,93 zł, 
wykonanie 53.295.959,36 zł tj. 95,0% 

Wydatki ogółem plan 54.344.925,83 zł, 
wykonanie 50.564.052,02 zł tj. 93,0% 

Nadwyżka budżetu plan 1.767.912,10 zł, 
wykonanie 2.731.907,34 zł 

Dochody bieżące plan 47.601.510,26 zł, 
wykonanie 47.616.386,18 zł tj100,0%

Wykonano nowy odcinek sieci wo-
dociągowej przebiegający przez Nakło 
(od budynku zakładu energetycznego 
do wysokości niestrzeżonego przejazdu 
kolejowego).

W 2019 roku Gmina Piwniczna-Zdrój 
zakończyła realizację projektu pn. „Wy-
miana źródeł ciepła w gospodarstwach 
domowych na terenie Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój celem obniżenia niskiej 
emisji” realizowany w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 pod-
działanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej 
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zakończył się rok szkolny. Przed nami wakacje!

 

Uchwała w sprawie po-
zbawienia statusu pomnika 
przyrody drzewo – jesion 
wyniosły szt. 1 o obwodzie 
pnia 270 cm z grupy drzew 
na starym cmentarzu, poło-
żonego na działce nr 2551/1, 
obręb Piwniczna-Zdrój. Po-
zbawienie statusu pomnika 
przyrody następuje z uwagi 
na utratę wartości przyrod-
niczych i krajobrazowych.

emisji. W ramach projektu dofinansowano 
wymianę 80 sztuk niskosprawnych urzą-
dzeń grzewczych na kotły posiadające 5 
klasę i certyfikat ecodesign.

W grudniu 2019 roku złożony został 
wniosek o dofinansowanie kolejnego etapu 
wymiany kotłów w ramach poddziałania 
4.4.3 RPO WM na lata 2014-2012 „Wymia-
na źródeł ciepła w gospodarstwach domo-
wych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-
-Zdrój celem obniżenia niskiej emisji – II 
etap”. Projekt przewiduje wymianę 60 sztuk 
niskosprawnych urządzeń grzewczych na 
kotły na biomasę posiadające 5 klasę i cer-
tyfikat ecodesign. Planowane rozstrzygnię-
cie konkursu i decyzja o przyznaniu gminie 
dofinansowania nastąpi zgodnie z regulami-
nem konkursu ogłoszonego przez Instytucję 
Zarządzającą w maju 2020 r.

 Jesion pomnik przyrody Fo
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Pyszne mordonie
(gotowane na „śparchecie” (piecu) elek-
trycznym, gazowym, elektronicznym, 
czy jaki kto ma)

Mordonie (tak mówią o nich górale. 
Inne nazwy: kluski kudłate, siwulce) to klu-
ski ziemniaczane kładzione łyżką na wrzącą 
osoloną wodę.

Z czego zrobić
12 dużych ziemniaków, jedna (1) łyż-

ka mąki pszennej, jedna (1) łyżka mąki 

ziemniaczanej, jedno (1) jajko. Na omastę 
smażona cebula z boczkiem. 

Mordonie zamiast omasty można za-
lać gorącym lub zimnym (jak kto woli) 
mlekiem.

Jak zrobić
9 ziemniaków ścieramy na tarce i od-

ciskamy przez czystą ściereczkę lub gazę. 
Powstały płyn zlewamy, a powstały na dnie 
„krochmal” dodajemy do odciśniętych star-
tych ziemniaków. Pozostałe 3 ziemniaki 

gotujemy i ubijamy, dodajemy do utartej 
masy. Dodajemy mąkę pszenną i ziem-
niaczaną i jako. Ciasto powinno być gę-
ste. Jeśli jest za rzadkie dodajemy jeszcze 
trochę mąki pszennej. Masę ziemniaczaną 
nabieramy łyżką i kładziemy ostrożnie na 
wrzątek. Po wypłynięciu powinny goto-
wać się 2 minuty, razem od 7 do 9 minut, 
w zależności od wielkości klusek. Kluski 
po ugotowaniu mają szary kolor, ale smak? 
Palce lizać. /b/int
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Od 15 czerwca 2020 r. do 5 lipca 2020 r. odbywać się będą 
konsultacje społeczne w sprawie budowy obwodnicy Piwnicz-
nej-Zdrój, w ciągu drogi krajowej DK87. Konsultacje społecz-
ne odbędą się 24 czerwca 2020 r. i 1 lipca 2020 r. w godzinach 
od 12:00 do 18:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. 
Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej-Zdrój, znajdującym się przy 
ul. Rynek 11. Wszystkie materiały dotyczące proponowanych 
wariantów obwodnicy dostępne są już na stronie internetowej ob-
wodnicapiwnicznej.pl w zakładce „Do pobrania”. Ankietę można 
wypełnić na trzy sposoby:
• pobranie plików z ankietą, wydrukowanie, wypełnienie i prze-

słanie za pomocą wiadomości e-mail na adres: biuro@mpmo-
sty.pl

• pobranie ankiety z Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdrój, 
wypełnienie i przesłanie na adres:

 MP-Mosty S.A. Ul. Dekerta 18. 30-703 Kraków
 lub wiadomość e-mail na adres: biuro@mpmosty.pl
• wypełnienie e-ankiety znajdującej się pod zamieszczonymi 

materiałami informacyjno-konsultacyjnymi.

Proponowane warianty obwodnicy Piwnicznej-Zdrój mają 
długości w zakresie od 2,0 do 2,5 km. 

Inwestycja obejmuje:
• budowę obwodnicy o długości około 2,5 km, 
• budowę skrzyżowań na początku i końcu obwodnicy, 
• przebudowę istniejących skrzyżowań w niezbędnym zakresie, 
• przebudowę DK87 z dostosowaniem niwelety do przyjętych 

rozwiązań projektowych, 
• budowę murów oporowych, 
• budowę lub przebudowę dróg serwisowych obsługujących 

przyległy teren, 
• budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich (w tym most 

na rzece Poprad, wiadukt nad linią kolejową, tunel pod górą 
Kicarz), 

• budowę lub przebudowę odwodnienia projektowanych dróg 
oraz obiektów, 

• budowę lub przebudowę oświetlenia, 
• budowę urządzeń i obiektów ochrony środowiska (m. in. ekra-

nów akustycznych, przejść dla zwierząt, zieleni izolacyjnej), 
• przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z projekto-

wanym zamierzeniem, 
• budowę kanałów technologicznych, 
• zagospodarowanie zieleni oraz nasadzenia zieleni izolacyjnej, 
• wykonanie urządzeń BRD, w tym znaków zmiennej treści i ba-

rier ochronnych, oznakowania poziomego i pionowego, 
• przebudowę w niezbędnym zakresie zjazdów oraz dróg innych 

kategorii, 
• przebudowę lub remont obiektów inżynierskich w ciągach ist-

niejących dróg, wykorzystywanych docelowo jako drogi ser-
wisowe (po uprzedniej ocenie ich stanu technicznego), 

• rozbiórkę obiektów kolidujących z projektowaną drogą, 

Rozpoczynają się konsultacje społeczne  
dotyczące obwodnicy Piwnicznej-Zdrój

• l i k w i d a c j ę 
przyłączy ga-
zowych, wodo-
ciągowych, ka-
nalizacyjnych, 
energetycznych i telekomunikacyjnych w obiektach przezna-
czonych do rozbiórki, 

• wykonanie pozostałych elementów wynikających z przepisów 
prawa oraz przepisów wewnętrznych zamawiającego, nie-
zbędnych do prawidłowego funkcjonowania projektowanej 
drogi oraz terenów przyległych.

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Piwnicznej w ciągu 
drogi krajowej DK87” została podpisana w październiku 2019 
roku. Planowany termin zakończenia tego etapu prac to kwiecień 
2022 roku.

Dzikie wysypiska – plaga naszych lasów
     
Pomimo wprowadzenia segregacji śmieci i ich odbioru 

w mieście, wsiach i osiedlach, w gminie Piwniczna-Zdrój, nie-
wiele się zmieniło na lepsze. Nadal niektórzy nieodpowiedzial-
ni mieszkańcy, nie patrząc na udogodnienia, zaśmiecają górskie 
szlaki, polanki i wąwozy. Latem w sezonie turystycznym poja-
wią się w Piwnicznej turyści, może nie tak liczni jak w latach 
ubiegłych, ale spragnieni wszechobecnej zieleni i wspaniałego 
powietrza.

Kolejne działania w likwidacji nielegalnych i szpetnych wy-
sypisk śmieci podjął urząd miasta i gminy. Burmistrz Dariusz 
Chorużyk zadecydował o zakupie przez samorząd 32 przeno-
śnych kamer, które będą, niektóre z ukrycia, monitorować naj-
bardziej zaśmiecone miejsca na terenie gminy. /B/



Obwodnica Piwnicznej-Zdroju
propozycje do konsultacji

Powstały (do wyboru) aż trzy warianty przebiegu obwodnicy 
miasta, wytyczonej w ciągu drogi krajowej 87. O obwodnicy Piw-
nicznej mówi się od wielu lat. W końcu pojawiło się przysłowio-
we „światełko w tunelu”. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad przedstawiła swoje propozycje dotyczące tej bardzo 
miastu potrzebnej inwestycji. Przez centrum uzdrowiska już od 
świtu przejeżdżają ciężkie tiry, ledwo „wyrabiając się” na dwóch 
ostrych zakrętach przy wjeździe i wyjeździe z Rynku.

Wariant 1 – to przebudowa drogi krajowej na odcinku 2 km 
370 metrów wraz z budową tunelu w Kicarzu o długości 690 me-
trów. Przy jego realizacji nie będzie konieczna rozbiórka obecnej 
zabudowy.

Wariant 2 – zakłada przebudowę DK 87 na odcinku 2 km 
460 metrów bez konieczności budowy tunelu i przeprowadzenia 
rozbiórek.

Wariant 3 – wymaga przebudowy jedynie 2 km krajówki, wy-
burzenia dwóch budynków mieszkalnych i dwóch innych i zakła-
da budowę tunelu, poczynając od Węgielnika, pod Brzanówkami 
i częściowo Uwrociem o długości 490 m.

Konsultacje społeczne dot. budowy obwodnicy Piwnicz-
nej w ciągu drogi krajowej DK87 będą trwały od dnia
15. 06. br. do dnia 05. 07. 2020 r.

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3



Kokuszka górą!
Najlepsi rolnicy oraz przedstawiciele agrobiznesu zostali uhono-

rowani podczas uroczystej Gali AgroLigi 2019. Prezydent Andrzej 
Duda dziękował wyróżnionym za dawanie przykładu innym gospo-
darzom i przedsiębiorcom, a także za zapewnianie bezpieczeństwa 
żywnościowego. Podkreślił, że na początku pandemii dzięki pol-
skim producentom nikomu nie zabrakło żywności. 

DROGA DO PARKU I ŹRÓDEŁ ŚW. KINGI W GŁĘBOKIEM
Cieszy nas, że interwencja gazety Znad Popradu polega-

jąca na umieszczeniu na okładce świątecznego numeru (luty, 
marzec 2020) zdjęcia fatalnej i nie remontowanej od lat 

nawierzchni, przyczyniła się do poprawienia stanu drogi do 
Parku św. Kingi. Prace wykonała gmina Rytro, która tą drogą 
zarządza.

Konkurs AgroLiga jest organizowany od 1993 roku. Od 2008 
roku Honorowy Patronat na Galą AgroLigi sprawuje Prezydent 
RP. Laureaci konkursu, zarówno szczebla krajowego, jak i woje-
wódzkiego, stają się symbolem przedsiębiorczości i gospodarno-
ści w polskim rolnictwie oraz agrobiznesie.

W ogrodach Pałacu Prezydenckiego 3 czerwca 2017 roku od-
był się finał XXVII edycji konkursu AgroLiga. W uroczystości 
udział wzięli Prezydent RP Andrzej Duda wraz małżonką Agatą 
Kornhauser-Dudą, przedstawiciele resortu rolnictwa i instytucji 
działających na rzecz rozwoju rolnictwa oraz laureaci. Prezydent 
Andrzej Duda podziękował wyróżnionym za dawanie przykładu 
innym gospodarzom i przedsiębiorcom, a także za zapewnianie 
bezpieczeństwa żywnościowego. Podkreślił, że na początku pan-
demii dzięki polskim producentom nikomu nie zabrakło żywności. 
Gospodarstwo rolne Agaty i Wojciecha Długoszów z Kokuszki, 
woj. małopolskie zdobyło tytuł Wicemistrza Krajowy AgroLigi 
2019. Nagrodę Państwo Długoszowie wraz z trzema córkami Oli-
wią, Reginą i Julią odebrali w tradycyjnych strojach górali nadpo-
pradzkich wypożyczonych z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Piwnicznej-Zdroju. Więcej informacji na stronie: 

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1825,
agroliga-2019.html
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„Biała róża zakwitała, do której ja chodziuła…”
Taką piosenkę często śpiewał ś.p. Franciszek Tokarczyk z Młodowa. Nie dowiemy się już, czy podobała mu się me-

lodia, czy słowa zawarte w piosence, bo „pasowały” do historii jego życia. Faktem jest, że ożenił się w 1924 roku z mło-
dziutką, bo zaledwie szesnastoletnią Agnieszką z  domu Maślanka ze Śmigowskiego, która wcześnie została sierotą 
i opiekę nad nią sprawowali starsi bracia. Podobno musiał solennie przyrzekać, że nie „tknie” swojej żony aż będzie 
pełnoletnia. Słowa dotrzymał, bo był człowiekiem honoru. Wybudowali piękny dom, a przed nim Agnieszka posadziła 
krzak białej róży, który zabrała z rodzinnego gniazda. Urodziły im się trzy córki. Niestety najmłodsza wkrótce zmarła. 
Wichry wojny również potargały życie rodziny. Córka Maria ze łzami w oczach wspomina pożegnanie tatusia wyrusza-
jącego na wojnę, a potem jego powrót do domu. Z wojny żywo pamięta też egzekucje w Młodowie w odwecie za atak 
partyzantów na Niemców. 

Lata mijały, życie toczyło się dalej. Tokarczykowie doczekali się trzech wnuków, którym dziadek często śpiewał lu-
dowe piosenki, grał na grzebieniu, składał papierowe harmonijki. Wszyscy trzej mieli talent do muzykowania, mocne 
głosy. Założyli kapelę weselną. Piosenka o białej róży często wybrzmiewała na uroczystościach rodzinnych, weselach. 

A krzak białej róży? Wciąż rośnie. Ma już około stu lat. Pierwsza ogrodniczka zmarła, druga - Maria (córka Agnieszki) 
jest już za słaba, by go pielęgnować. Obowiązek ten przejęła Ewa (synowa Marii) kolejna gospodyni w tym pięknym 
miejscu w Młodowie.

Danuta Kulig

PIWNICZAŃSKIE POETKI

STANISŁAWA  WIDOMSKA



PSZCZOŁY NA LIŚCIE ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM 
Pszczoły uznane za jedne z najbardziej pożytecznych istot 

żyjących na Ziemi, zajmują ważne miejsce w ekosystemie na-
szej planety. Jeżeli pszczół zabraknie, życie ludzi może być 
zagrożone, ponieważ wiele gatunków tych owadów zostało 
umieszczonych na liście zagrożonych wyginięciem. Bardzo 
szybko spada ich populacja. Wraz ze zmniejszeniem się popu-
lacji pszczół, maleje różnorodność biologiczna Ziemi, wpływa-
jąc na kolejne gatunki, tworząc reakcję domina zagłady. 

Pszczoły przegrywają z człowiekiem, który wciąż prze-
kształca środowisko naturalne i działając ekspansywnie, 
przyczynia się globalnego ocieplenia. O pszczoły się nie dba, 
a bywa, że się je tępi. Robią to ludzie tępi (głupi) i okrutni. 
Przykładem jest tu pewien osobnik z Podlasia, który w maju 
br., o czym szeroko pisano w prasie, wszystkie wyloty z uli 
w nie swojej pasiece „zamurował” pianką budowlaną. Tysiące 
pszczół padło z braku powietrza.

Oprócz naturalnych chorób (warioza), głównymi czynni-
kami powodującymi ginięcie pszczół są środki owadobójcze, 
zmiany klimatyczne i kurczące się zasoby flory. Pszczołom 
potrzebne są tereny zielone, krzewy i rośliny miododajne 
(czarny bez, trzmielina, lipa), kwiaty, a nie wystrzyżone pra-
wie do zera trawniki obsadzone tujami i cyprysami, wybeto-
nowane place, ciągłe opryski upraw i wprowadzanie nowych 
technologii, ostatnio G5, która jest najnowszym standardem 
sieci komórkowej – piąta generacja technologii mobilnej, 
zastępująca 4G / LTE. Wszystko pięknie, tyle, że pojawiły 
się informacje, iż promieniowanie elektromagnetyczne to-
warzyszące technologii mobilnej nowej generacji może być 
szkodliwe dla ludzkiego organizmu (komputronik.pl). Normy 
promieniowania mają wzrosnąć 100-krotnie. Czyli nie tylko 
pszczoły ucierpią, ale i my też, począwszy od naszych dzieci. 
Dziecko poniżej 10. roku życia jest bardzo wrażliwe na pro-
mieniowanie elektromagnetyczne 5G. Według strony gov.pl[6], 
5G wymaga instalacji do 100 razy więcej stacji niż mamy 
w tej chwili! Aktualnie w Polsce jest 48 294 stacji 4G, LTE 
i 3G[7]. Czasopismo naukowe Nature opublikowało interesują-
ce badanie[1]. Naukowcy przedstawili w nim, że fale 5G zmie-
niają środowisko: podnoszą temperaturę u owadów, takich 
jak pszczoły, motyle i chrząszcze (szczególnie fale powyżej 
10 GHz[2]).

Takiego zjawiska nie zaobserwowano przy sieci 4G, LTE 
i WIFI. Jeśli pszczoły mają gorączkę z powodu 5G, oznacza to 
jedno… zaczynają powoli umierać. Konsekwencje tego będą 
tragiczne, gdyż pszczoły nie będą już w stanie pełnić swojej 
istotnej roli w przyrodzie, czyli zapylać drzewa i rośliny.

Uprawa truskawek, rzepaku, roślin okopowych czy też 
zbóż jest możliwa właśnie dzięki pracy pszczół.

Już w tej chwili wiadomo, że pszczoły hodowlane (do wy-
twarzania miodu) nie wystarczą aby utrzymać aktualny po-
ziom upraw rolnych. Zatem nietrudno się domyślić, co będzie 
po wyginięciu dzikich owadów.

b
Na podst.:
[1] https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3
[2] https://sciencepost.fr/comment-la-5g-pourrait-elle-causer-
       la-perte-des-insectes/
[6] https://www.gov.pl/web/5g/stacje-bazowe
[7] btsearch.pl
[9] https://www.gsmmaniak.pl/1068838/100-krotnie-wyzsze-
       normy-promieniowania-5g-polska-zdrowie-przekroczenie/
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zakładajmy poidełka dla pszczół i innych owadów
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Pszczoły zawsze budziły fascynację człowieka z powodu 
korzyści płynących z ich działalności oraz ze względu na nie-
zwykłą organizację społeczną. Społeczność ula jest perfekcyj-
nie zorganizowana. Każdy zna swoje miejsce, każdy wie co 
robić. Pszczoły są jedynymi owadami, których pokarm wy-
produkowany dla siebie jada też człowiek. Produkty pracy 
pszczoły są nie tylko pokarmem dla ludzi ale też bywają lekar-
stwem. W zasadzie można śmiało powiedzieć, uwzględniając 
wszystkie korzyści płynące z istnienia pszczół, że bez nich nie 
ma życia. 
1. Na świecie istnieje około 20 tys. gatunków pszczół.
2. Najstarszą zachowaną w bursztynie pszczołą jest znaleziona 

w New Jersey robotnica, której wiek oceniono na około 80 
mln. lat.

3. Pszczoły posiadają dwie pary skrzydeł zbudowanych z prze-
zroczystej błonki. Podczas lotu pszczoła wykonuje 350-435 
ruchów skrzydłami na sekundę. Przeciętny zasięg lotu wynosi 
3 km a maksymalnie może wynosić 10 km i więcej. Pszczoła 
porusza się z przeciętną prędkością 24 km/h.

4. Posiadają trzy pary odnóży. Na trzeciej parze nóg znajdują się 
specjalne koszyczki, w których pszczoły przenoszą pyłek.

5. Pszczoły posiadają narząd obronny – żądło. Użądlenie kończy 
się śmiercią pszczoły. Pszczoły miodne niesprowokowane ni-
gdy nie atakują ludzi. Jeśli osoba użądlona jest uczulona na jad 
pszczeli może to doprowadzić nawet do śmierci.

6. Rój pszczeli składa się z królowej-matki, robotnic i trutni. Taka 
pszczela rodzina może składać się nawet z 50 tysięcy osobni-
ków. W jej obrębie istnieje podział obowiązków i w związku 
z tym wygląd i rozmiary ciała poszczególnych osobników za-
leżą od funkcji, którą pełnią. Jest to zjawisko polimorfizmu.

7. Zadaniem królowej jest składnie jaj. Składają ich około 3 000 
tysięcy dziennie. Królowa-matka kopuluje tylko raz w życiu 
i odbywa się to w trakcie lotu godowego. Kopuluje w powie-
trzu z 10-30 trutniami, które wabi specjalnym zapachem wy-
czuwanym przez trutnie z odległości około 100 m. 

8. Trutnie pojawiają się w ulu tylko wiosną. W ulu jest ich około 
2,5 tys. Ponieważ ich jedyną funkcją jest unasiennienie królo-
wej, dlatego do lotu godowego pozostają zupełnie bezczynne. 
Trutnie, które zaplemnią królową giną, a pozostałe, jesienią 
opuszczają ul i giną z głodu i zimna.

9. Robotnice, jak i królowa są stałymi mieszkańcami ula. Żyją 
około 38 dni latem i sześć miesięcy zimą. Ich zadanie polega 
głównie na zbieraniu pyłku i nektaru kwiatowego oraz opiece 
nad potomstwem wydanym przez królową. Pszczoła lotna wy-
latuje z ula 7-15 razy dziennie.

10. Pszczoły porozumiewają się za pomocą tańca i wydawania 
dźwięków. Tańcem, pszczoła sygnalizuje znalezienie no-
wego źródła przybytku, odpowiednim ruchem określa jego 
odległość. Gdy zatacza koło, pożytek znajduje się blisko, 
półksiężyc – pożytek w odległości 10-40 m, ósemki – jesz-
cze większa odległość źródła pożytku. Rodzaj tych figur 
tanecznych informuje również pozostałe pszczoły o poło-
żeniu pożytku względem słońca a także o skali trudności 
przedsięwzięcia.

Ciekawostki o pszczołach
11. Królowa-matka i robotnice mogą w ulu przezimować, 

w związku z tym rój może istnieć wiele lat. Aktywność 
pszczół w tym okresie jest znacznie ograniczona. Pszczoły 
korzystają z zapasów zgromadzonych przed zimą, nie opusz-
czają ula, gromadzą się w kłębie, ogrzewając się na wzajem. 
Zahamowane nawet zostaje wydalanie odchodów.

12. Pszczoły nie rozpoznają koloru czerwonego.
13. Pszczoła robotnica może wyprodukować w ciągu swojego ży-

cia 1/12 łyżeczki od herbaty miodu.
14. Pszczoły wytwarzają miód w ten sam sposób od 150 milionów 

lat. Miód składa się w 80% z naturalnych cukrów, 18% z wody 
i 2% składników mineralnych, witamin, protein i pyłku.

15. Pszczoły oprócz produkcji miodu zapylają około 80% roślin. 
Przenosząc pyłek kwiatowy umożliwiają zachowanie bioróż-
norodności i kontrolę erozji gleb, wpływają na upiększenie 
środowiska życia człowieka i zwiększenie plonów. W zacho-
waniu gatunków roślin owadopylnych pszczoły są niezastą-
pione, spośród wszystkich owadów.

16. Gałęzią medycyny naturalnej jest apiterapia. Opiera się ona na 
różnych produktach pszczelich takich jak: miód, propolis czyli 
kit pszczeli, pyłek kwiatowy, mleczko pszczele.

17. 20 maja obchodzony jest Światowy Dzień Pszczół, ustanowio-
ny prze ONZ.
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Pod egidą Ministerstwa Infrastruktury ruszyła zapowiedziana 
przez premiera Mateusza Morawieckiego akcja budowy 100 ob-
wodnic. Nie negując niewątpliwych korzyści, jakie przyniesie ona 
dużej liczbie większych i mniejszych miejscowości  borykających 
się z nasilonym ruchem  samochodowym – w tym przede wszyst-
kim ciężkim transportem – nadmierną emisją spalin i wypadkami, 
należy stwierdzić, że w niektórych przypadkach mamy do czynie-
nia z nieprzemyślaną akcją. 

Dobrym przykładem może tu być Piwniczna-Zdrój, miasto 
uzdrowiskowe, położone w obrębie Ostoi Popradzkiej (Natura 
2000) i Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Do programu wpi-
sane zostało jako jedno z sześciu miast Małopolski. Wybudowanie 
obwodnicy oficjalnie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, •upłynnienie ruchu, •poprawę komfortu podróżowa-
nia, •minimalizację zatorów drogowych, •redukcję czasów prze-
jazdu, •ograniczenie emisji hałasu i CO2 (ochrona środowiska). 
Ponadto jako argument podaje się •możliwość ominięcia zabudo-
wań miejscowości przez ruch turystyczny kierujący się np. w stro-
nę Muszyny oraz •wpisanie inwestycji w większy program zakła-
dający udrożnienie polsko-słowackiego ruchu granicznego. 

Na papierze uzasadnienie wygląda w miarę sensownie. Gorzej 
przedstawia się  konfrontacja rzeczywistości z przedstawionymi 
trzema projektami przeprowadzenia obwodnicy. Każdy z nich na 
stosunkowo krótkim odcinku 2-2,5 km, obfituje w wiadukty, es-
takady, „obiekty mostowe”,  tunele, „drogi w rozkopie”.  Beton 
i żeliwne konstrukcje na miarę wielkich amerykańskich autostrad 
zastosowane do niewielkiej, turystyczno-uzdrowiskowej miejsco-
wości, umieszczone w malowniczym terenie wąskiej doliny Po-
pradu, przecinają zakola rzeki i konkurują z zalesionymi górami, 
niwecząc krajobraz i przekreślając walory turystyczne okolicy. 

Głębsza analiza przedstawionych „korzyści”, które miałaby 
przynieść obwodnica daje wyniki odwrotne od zamierzonych:  

• redukcja czasu przejazdu będzie znikoma, zaledwie parę 
minut i  biorąc pod uwagę koszty budowy będą to najdroż-
sze minuty

• trudno mówić o upłynnieniu ruchu czy minimalizacji za-
torów bo tak naprawdę zatorów czy tzw. korków w Piw-
nicznej nie było i nie ma

• możliwość ominięcia zabudowań wątpliwa – owszem 
omija się przejazd przez Rynek (w większości zabudowa-
nia komercyjne – urzędy, sklepy, restauracja, cukiernie), 
ale zamiast tego „uszczęśliwia się” mieszkańców innych 
partii miasta prowadząc drogę obok bloków, domów jed-
norodzinnych, koło boiska i szkoły lub nad placem zabaw 
dla dzieci, vis-a-vis domów wczasowych lub ponad nimi, 
a nawet przewiduje się wyburzenia i wysiedlenia. Per sal-
do dzięki obwodnicy,  poszkodowanych osób będzie dużo 
więcej niż jest ich obecnie

• udrożnienie polsko-słowackiego ruchu tranzytowego – 
ruch pozostanie taki sam jak obecnie ponieważ Słowacja 
nie przewiduje przebudowy drogi Mniszek nad Popradem 
– Ľubovňa.  W Štúdium realizovateľnosti I/68 Mníšek nad 
Popradom – Prešov, stwierdzono: „Od granicy państwo-
wej SR / PL do miejscowości Stará Ľubovňa trasa pro-
wadzi głównie osuwiskami..…. Zalecamy, aby sekcje 1 
i 2 (Mníšek nad Popradom – Kremná i Kremná – Stará 

Ľubovňa) nie miały już dostępu do pojazdów towarowych 
o masie powyżej 12 ton, a przejście graniczne SR / PL 
służyło wyłącznie do transportu pasażerskiego i autobu-
sowego. W przyszłości …… zakładamy, że droga I / 68 
powinna pełnić głównie funkcję serwisową”. 

• bezpieczeństwo ruchu drogowego  –  tu istotne zastrzeże-
nie gdyż w jednym z wariantów  uczęszczana przez dzieci 
z Hanuszowa i okolic droga do szkoły została przecięta 
skrzyżowaniem (rondem) – jest  to wysoce niebezpieczne 
rozwiązanie nawet przy istniejącym ruchu  (obecnie pro-
sto z mostu linowego wchodzi się na chodnik prowadzący 
do szkoły, bez przechodzenia jezdni)

• ograniczenia emisji hałasu i CO2 (ochrona środowiska) 
– ten punkt zakrawa na kpinę. Jak można mówić o ogra-
niczeniach emisji i ochronie środowiska przy tego typu 
założeniach i planowanym zwiększeniu ruchu. I hałas 
i emisja CO2 będą zdecydowanie większe i rozciągnięte 
na większy obszar, ucierpi na tym i  przyroda (ptaki, zwie-
rzęta, drzewa, rośliny) i ludzie – mieszkańcy i turyści, 
którzy zresztą w tym stanie rzeczy będą zapewne omijać 
Piwniczną i kierować się – objazdem – do innych bardziej 
przyjaznych miejscowości. Same roboty budowlano-dro-
gowe – wiercenie tuneli (jeszcze nie wiadomo, czy teren 
nadaje się na bezpieczne odwierty), betonowanie podpór, 
stawianie konstrukcji trwające długie miesiące (o ile nie 
lata) – skutecznie odstraszą potencjalnych turystów. 

Reasumując, należy zastanowić się nad celowością projekto-
wanego zwiększenia ruchu transportowego w Piwnicznej-Zdroju 
i budowy w związku z tym obwodnicy, o konstrukcjach i rozmia-
rach przystających do założeń autostradowych, a nie jako odcinka 
zwykłej drogi krajowej. 

Projekty zostały przygotowane bez przedstawienia wyników ba-
dań dotyczących nie tylko natężenia ruchu w mieście, wypadkowo-
ści,  rodzaju pojazdów, zanieczyszczenia powietrza, ale też, a właści-
wie przede wszystkim, bez opracowania dotyczącego  oddziaływania 
na środowisko, warunków geologicznych, hydrologicznych itp. Nie 
robiąc kompleksowych badań nie można stwierdzić wykonalności 
i ekonomicznego uzasadnienia któregokolwiek z projektów. 

W miejscowościach o uzdrowiskowym charakterze, a taką jest 
Piwniczna, powinno kłaść się nacisk na turystykę i walory przyrodni-
cze, wykorzystać naturalne zasoby – rzekę, lasy i źródła wody mineral-
nej. Można próbować wrócić do tradycji leczniczych kąpieli – wszak 
kiedyś istniały cieszące się dużym powodzeniem tzw. Łazienki. 

Zwiększenie ruchu transportowego nie daje Piwnicznej żadnych 
korzyści, wręcz przeciwnie odstraszy ludzi, spowoduje nadmier-
ne zanieczyszczenie powietrza i hałas. Poza tym przy założeniach 
słowackich dotyczących drogi łączącej Mniszek ze Starą Ľubovňią 
(o funkcji serwisowej i dopuszczalnym ruchu pasażerskim i au-
tobusowym) multiplikacja transportu nie będzie miała racji bytu. 
Nie tak dawno w związku z budową nowego mostu granicznego 
ze Słowacją wykonano przebudowę drogi dojazdowej, powstał cał-
kiem nowy, dostosowany do większego tonażu most na Popradzie 
prowadzący do miasta. Czy pieniądze na te inwestycje zostały wy-
dane niepotrzebnie?  A teraz w planie jest następna inwestycja która 
pochłonie jeszcze większe sumy, liczące setki milionów (o ile nie 
miliardy) złotych, z uszczerbkiem dla miasta i jego mieszkańców, 
turystyki i przyrody, która szczególnie w dzisiejszych czasach przy 
zmianach klimatycznych, powinna stanowić dla nas istotną wartość. 

Stanisława Lenczowska

List do Redakcji ZP
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Wyniki kontroli 
przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Krakowie

W dniu 25.05.2020 r. została przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Krakowie 
doraźna kontrola. 

I. W wyniku kontroli w Szkole Podstawowej nr 1 w Piwnicznej-Zdroju ul. Krynicka 2 
w dniu 25.05.2020 r. w zakresie zapewnienia warunków działania przedszkola, w tym bez-
piecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz wyposażenia przed-
szkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz wykonania zadań statutowych przedszkola – nie wydano 
zleceń.

II. W wyniku kontroli Przedszkolu nr 3 (Hanuszów) w Piwnicznej-Zdroju, ul. Węgier-
ska 118, że w dniu 25.05.2020 r. w zakresie zapewnienia warunków działania przedszkola, 
w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz wyposa-
żenia przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz wykonania zadań statutowych przedszkola 
– wydano zalecenia:

1. Zabezpieczyć schody taśmą antypoślizgową zgodnie z §16 rozporządzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2003 r., Nr 6 poz. 69 ze 
zm.) – Termin wykonania niezwłocznie.

2. Zapewnić dzieciom bezpieczny pobyt na placu zabaw zgodnie z §9 ust. 2 rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2003 r., Nr 6 
poz. 69 ze zm.) – Termin wykonania niezwłocznie.

3. Prawidłowo zorganizować realizację podstawy programowej zgodnie z załączni-
kiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształce-
nia ogólnego dla szkoły podatkowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znaczmy, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stop-
nia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.) – Termin realizacji 
niezwłocznie.

4. Zorganizować zajęcia rewalidacyjne dla dziecka z orzeczeniem w przedszkolu 
uwzględniając realne potrzeby dziecka oraz jego możliwości psychofizyczne zgodnie z §9 ust. 
2 rozporządzenia z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół 
i publicznych przedszkoli (Dz. U z 2019 r. poz. 502) – Termin realizacji niezwłocznie.

5. Prowadzić dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenie przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przedbiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.) – Termin reali-
zacji: niezwłocznie. 

6 .  S k u t e c z -
nie  informować 
rodziców o sytu-
acji Przedszkola 
w okresie czasowe-
go zawieszenia za-
jęć w przedszkolu 
związku z zapobie-
ganiem, przeciw-
działania i zwalcze-
niem COVID-19 
zgodnie z art. 68 
ust. 6 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe 
(Dz. U z 2020 r. 
poz. 910) – Ter-
m i n  re a l i z a c j i : 
niezwłocznie.

FRASZKI
Adam Decowski

Wojna polsko-polska
W wojnie polsko-polskiej
rodak na rodaka
rzuca epitety
albo szuka haka.

Bonus
Od niebios ma bonus w darze:
jedną głowę, a dwie twarze.

W pewnym czasie
W pewnym czasie i dewotka
na swej drodze diabła spotka.

Tanie państwo
W ramach taniego państwa
i poprawy wyników
zatrudniono dodatkowo
sto tysięcy urzędników.

O żonie
Jeśli podejrzenia ma,
gorsza jest od CBA.

Śmiałek
Powie w oczy każde słowo.
Anonimowo.

Dolegliwość
To mu najbardziej dolega,
że sukces odniósł kolega.

Moc kredytu
Dożyliśmy takich czasów, kiedy
trwałość małżeństwa gwarantuje 
kredyt.

* * *
Jednym wódka, drugim władza
jednako głowę rozsadza. Budynek Przedszkola Nr 1 na Równi

Dariusz Chorużyk
Burmistrz Piwnicznej-Zdroju
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 prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

Język w czasach pandemii
Już tak jest w ludzkich społecznościach, że związki między 

językiem, a tym, co dzieje się w danej społeczności, zwłaszcza 
w jej życiu codziennym i publicznym, są uniwersalne i obustron-
ne. Rzeczywistość potężnie wpływa na język, jest pierwszym 
czynnikiem zmian językowych, a z kolei język wpływa na rze-
czywistość, którą nie tylko przekazujemy w słowach, ale często ją 
słowami zmieniamy, a nawet zaklinamy. Język zawsze odbija to, 
czym żyje dana wspólnota, jak działa, jakie są jej losy – nie tylko 
powodzenia, dni szczęśliwe, ale także klęski, niepowodzenia, fru-
stracje i zagrożenia.

Od grudnia 2019 roku cały świat żyje tym, co nazywane jest 
obecnie – jako zjawisko globalne, uniwersalne – pandemią ko-
ronawirusa. Zrazu były to niepozorne, traktowane raczej jako 
mała sensacja, po prostu codzienne newsy, medialne sygnały, że 
tam w dalekich Chinach, w prowincji Wuhan szerzy się niezna-
ny wcześniej wirus, bardzo zaraźliwy i niosący dużą śmiertelność 
zakażonych, zwłaszcza osób starszych. Najgroźniejsze, budzące 
grozę było to w tych relacjach medialnych, że nie mamy lekarstwa 
na tę chorobę, a niekiedy brakuje respiratorów. Korzystający z me-
diów odsuwali jednak te informacje na drugi, trzeci plan – „do nas 
to nie dojdzie” – myśleliśmy. Podobnie czynili politycy. A potem 
zdumienie i zaskoczenie. Martwota pustych ulic, pustych szkól, 
uczelni, zamknięte granice, obawa przed każdym spotkaniem.

Jakie słowa wyrażają to niebywałe zjawisko? Najważniejszym 
słowem jest, oczywiście, koronawirus. Z pewnością będzie to 
w ogłaszanym systematycznie konkursie słowo roku 2020. Wszy-
scy wiedzą, jak te drobnoustroje wyglądają, bo media starego i no-
wego typu przedstawiają nieustannie ich zdjęcia. W języku pol-
skim mamy tu zestawienie dwóch rzeczowników w mianowniku. 
To rzadki stosunkowo typ wyrazów złożonych, gdyż język polski 
lubi dawać między członami interfiks -o-, dlatego też niektórzy 
z nas błędnie mówili na początku koronowirus. Teraz już naj-
częściej upraszczamy i mówimy: Boję się tej korony, albo Chodzi 
o  to,  żeby się nie dać wirusowi. Koronawirus rezerwujemy dla 
kontaktów publicznych i oficjalnych wypowiedzi. Interesująca 
jest oficjalna nazwa choroby wywoływanej przez koronawirus. 
Choroba ta nazywa się COVID-19. Znów język polski przyjął 
tu wygodny wyraz międzynarodowy, angielski. Jest to skróto-
wiec, a więc konstrukcja częsta w polszczyźnie: co (wymawiane 
jako ko) – to skrót od corona, vi – to virus, d – to pierwsza litera 
słowa disease ‘choroba’, zaś cyfra 19 oznacza rok, w którym to 
szaleństwo się zaczęło. Koronawirus nie jest jeszcze chorobą, tyl-
ko jest przyczyną groźnej choroby zakaźnej. I tu już mamy dwa 
bardzo stare wyrazy polskie choroba i to jeszcze  zakaźna. Sło-
wo choroba jako „negatywny, dysfunkcyjny stan człowieka” ma 
pochodzenie indoeuropejskie (sprzed 4 tys. lat), etymologicznie 
związany ten wyraz jest z robakiem,  chrobakiem, który w jakiś 
sposób w chorobie toczy nasze ciało. Zakaźny to przymiotnik, 
a jest on związany z dawnym czasownikiem  kazić „niszczyć”, 
a więc choroba zakaźna to „choroba bardzo niszcząca człowieka, 
przechodząca z jednej osoby na drugą”. To przechodzenie odby-
wa się przez morowe powietrze, które jest świetnym do trans-
misji choroby medium. Wyraz morowy ma również bardzo stary 
rdzeń (mor-, mar- , mrt-), jest to cząstka indoeuropejska, znaczy 

ona śmiertelny, mort  to śmierć. Morowe powietrze zaraża, czyli 
przekazuje chorobę, czasownik zarazić związany jest z fizyczny-
mi uderzeniami, biciem ciała; w dawnej polszczyźnie wyznaczane 
te słowa były przez razy, dostać razy znaczyło być bitym. A więc 
w samym zarażeniu mamy już uderzenie i bicie. Zatem używany 
niekiedy rzeczownik zaraza zawiera już fizyczny atak, zamach na 
człowieka. Powszechnie jednak używa się terminów medycznych 
epidemia, pandemia. Terminy te mają greckie pochodzenie, epide-
mia to greckie zestawienie epi – „przyimek na”, zaś drugi wyraz 
to demos „lud”, zatem dosłownie epidemia to coś złego „na lud”, 
czyli coś złego, co spada na wszystkich członków danej wspólno-
ty.. Tutaj tym złem jest groźba powszechnej choroby. Natomiast 
wyraz pandemia został utworzony przez dodanie do epidemii 
przedrostka pan – znaczącego „powszechność, całość”. Pandemia 
to choroba zakaźna występująca na całym świecie. Obrona przed 
infekcją (też słowo łacińskie) koronawiusem zasadza się głównie 
na  izolacji  i maksymalnym ograniczeniu kontaktów społecznych. 
Znów mamy słowa, które często są używane w czasie epidemii. 
Ciekawa jest izolacja, ten wyraz pochodzi z łaciny i dosłownie 
znaczy „być na odrębnej wyspie”. Tak oddzielamy się jedni od 
drugich, aby się nie zarazić, zakazić, zainfekować jak bylibyśmy 
na odrębnej, dalekiej wyspie. Ważna jest kwarantanna, słowo to 
znaczy „czterdzieści dni”. Czterdzieści to liczba symboliczna. Je-
zus pościł czterdzieści dni na pustyni. Żydzi wędrowali po pustyni 
z Egiptu do Ziemi Obiecanej przez czterdzieści lat. Kwarantanna 
– jako odosobnienie – to stary wynalazek, dawniej rzeczywiście 
trwała 40 dni – tak ludzkość walczyła z epidemiami przez stulecia. 
Formy kwarantanny były niekiedy brutalne i straszne. Trędowa-
tych wyrzucano poza miejsce zamieszkania, mieli oni nieustanną 
kwarantannę, póki nie zmarli w nędzy i opuszczeniu. W średnio-
wieczu przybysze z terenów zagrożonych, a także „zza morza” 
musieli odbywać czterdziestodniowe okresy odosobnienia, a przy 
portach były niekiedy właśnie wyspy kwarantanny. Współcześnie 
odbywamy kwarantannę w domach, które są naszymi wyspami 
odosobnienia. Sytuacja kwarantanny, kiedy kilka osób jest zgro-
madzonych przez dłuższy czas w jednym miejscu bez możliwości 
wyjścia, powoduje liczne konflikty. Wtedy przydaje się wielce ję-
zyk życzliwy, przyjazny, empatyczny, budujący wspólnotę. Dobre 
słowo jest zbawienne, koi, leczy chorobę, podnosi na duchu. Złe 
słowo niszczy bardziej niż najgorsza epidemia, także koronawirus.

W miejscach publicznych nosimy maseczki. To kolejny wyraz 
bardzo często używany. Słowo maseczka to zdrobnienie od maska. 
Jest to wyraz pochodzenia francuskiego.

Pandemia spowodowała ogromne konsekwencje społeczne 
i gospodarcze. Znów znajdujemy tu całe szeregi słów, określają-
cych te realia. Zwykle są to interesujące metafory: największy kry-
zys od czasów II wojny światowej, świat się zatrzymał, zamrożenie 
gospodarki, drakońskie restrykcje, zamknięcie granic, odwołanie 
lotów samolotów, zamknięcie lasów i parków, ekstremalne zakazy, 
tarcza  antykryzysowa, pakiet  rozwiązań  antykryzysowych,  stop-
niowe  odmrażanie  gospodarki  itd. Połączeniem nadużywanym 
jest fraza trudny czas. Rząd wprowadza i znosi obostrzenia, re-
strykcje, rygory niespotykane w dziejach Polski, wiele zakładów 
pracy, firm, przedsiębiorstw nie pracuje, wiele urzędów, biur prze-
chodzi na tryb pracy zdalnej, przedszkola, szkoły, wyższe uczel-
nie realizują programy nauczania online. 

W rozporządzeniach władzy język pełni funkcję wykonaw-
czą, dlatego w czasie zarazy powtarzają się wykonawcze akty 
mowy: zakazu, nakazu, zarządzenia, i czasowniki ustanawiające 
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nowy kształt rzeczywistości: zarządza się, zakazuje, pozwala się, 
zamyka się, otwiera się, dopuszcza się oraz będące w trybie roz-
kazującym (tutaj życzącym) myj  ręce, zachowaj dystans, unikaj 
zgromadzeń, noś maseczkę ochronną. Przykłady można mnożyć.

Kiedy wspólnota jest zagrożona, wtedy szuka ona sposobów 
mobilizacji, wewnętrznego zespolenia, aby podjąć walkę z niewi-
dzialnym przeciwnikiem o ocalenie. Tak jest i w czasie pandemii 
koronawirusa 2020. Pierwsza metoda mobilizacji społecznej to 
słownictwo wojenne. Powszechnie używane są zwroty typu, peł-
na mobilizacja do walki z pandemią, wojna z niewidzialnym wro-
giem, zewrzeć szeregi, lekarze na pierwszej linii frontu walki z epi-
demią, z maseczką walka z patogenem jest skuteczniejsza. To tylko 
niektóre przykłady. Główni żołnierze uczestniczący w tej wojnie 
to nasi znakomici i ofiarni lekarze, nasze pielęgniarki, ratowni-
cy medyczni i osoby wykonujące testy, często mówi się o nich 
jako o cichych bohaterach, ofiarnej służbie zdrowia, wspaniałych, 
ofiarnych pracownikach Obraz tych osób zabezpieczonych przez 
odzież ochronną, specjalne niemal kosmiczne kombinezony zosta-
nie symbolem tego czasu.

Drugi sposób społecznej mobilizacji to modlitwa, urucho-
mienie sił duchowych oraz zanoszone intensywniej niż zwykle 
– w myśl zapewnienia Jezusa: proście a otrzymacie – prośby do 
Boga, aby oddalił od nas widmo pandemii. Kanały telewizyjne 
transmitują Msze św. z czcigodnych, ważnych dla Polaków sank-
tuariów: z Łagiewnik i Częstochowy. Słyszymy ciągły śpiew 

pieśni suplikacyjnej Święty Boże, ułożonej w XVIII wieku, aby 
dobry Bóg oddalił nieszczęścia: 

 Święty Boże! Święty Mocny! 
 Święty a Nieśmiertelny!
 Zmiłuj się nad nami!
 Od powietrza, głodu, ognia i wojny
 Zachowaj nas, Panie!
 
Zastanawiałem się w dzieciństwie, co znaczy to powietrze. 

Jest to złe powietrze, które zaraża, to synonim zarazy. Nie było jej 
długo w naszym kraju i przyszła do super nowoczesnej cywiliza-
cji. Powietrze morowe. Ne możemy, mimo tak szalonego postępu 
medycyny, sobie z nim poradzić. Cóż mamy czynić?

Język w czasie pandemii to bardzo ciekawe zjawisko, orga-
nizuje on w znaczącej mierze nasze życie osobiste, zawodowe 
i społeczne. Zasygnalizowałem tylko niektóre problemy. Ogrom-
nie interesujący jest medialny język, mówiący o tej zarazie. Mam 
nadzieję omówić go w następnym numerze. Tymczasem życzę 
Czytelnikom zdrowia! Koronawirus spowodował, że to często ba-
nalne życzenie odzyskało swój blask. Drugim takim słowem jest 
normalność. Bardzo tęsknimy do najprostszych, zwykłych, nawet 
szarych, ale normalnych chwil, takich jak przed koronawirusem. 
Tak, zostanie też w języku określanie czasu przed koronawirusem 
i po koronawirusie. Trzymajmy się!

Rada wnusi
Babciu,

Żeby wnuków nie zarazić
musisz sobie wy-o-bra-zić  -
radzi babci mała Jula 
gdy nie mogą się przytulać;
zagryź zęby, zamknij oczy
I niech …p l a ż a   cię otoczy
Muszlę z dłoni daj do ucha
I w szum morza się zasłuchaj
Ja, na niby – w wyobraźni -
dam ci dowód mej przyjaźni
mej miłości i tęsknoty
gdy nam wirus płata psoty;
Gołą stopą po tym piasku
będę z tobą w słońca blasku
tup tup tap tap idzie fala
zamki z piasku nam rozwala
(Może również z naszej plaży
zgarnie resztki tej zarazy?)
Uciekajmy między palmy
bogenwilje, lilie, malwy
A w zatoce na bulwarze
po równiutkim trotuarze –
Dam babusi, mej niebodze
(wystraszonej pewnie srodze)
lekcję..
Jak się mknie na hulajnodze

Krystyna Kulej 2020

Portret Mikołaja Reja w  dziele „zwierciadło albo kształt 
w  którym każdy stan swym sprawom przypatrzeć się 
może” (1568), zawierającym Żywot człowieka poczci-
wego, wyobraża go z półprofilu, w 62 roku życia.. Przez 
kilkanaście lat, w czasie których powstał Wizerunek i Ży-
wot, spoważniała widocznie i  wypiękniała twarz poety. 
Miasto [tj. zamiast] grubych kształtów widzimy teraz rysy 
ściągnięte, niesłychany spokój i pewność w wyrazie twa-
rzy i oczy prawdziwie bystre i myślące. Wreszcie na tym 
portrecie zaznaczono już wieniec laurowy, oplatający 
lekką gałązką renesansowy aksamitny toczek”.

Tłusty literat      
Mikołaj Rej z Nagłowic (1505-1569) słynął z doskonałego apetytu. Józef Wereszczyń-

ski, opat sieciechowski, później biskup kijowski, współczesny i znający Reja osobiście, tak 
opisuje to żarłoctwo (Gościniec pewny, 1585).

Ów polski poeta, Rej stary, sam rad dobrze pijał i jadał. Tegom ja dobrze znał, bo często 
u Podsędka Chełmskiego, ojca mojego, dla używania myślistwa bywał. Albowiem zawdy, 
kiedy przyjechał, pudło śliw jak korzec krakowski, miodu prasnego pół rączki, ogórków 
surowych wielkie niecułki, grochu w strączkach cztery magierki na każdy dzień to na czczo 
to w każdy dzień zjadał. A potem z chlebem garniec mleka zjadłszy, jabłek z kopę, a pół Try-
busa gniłek zjadłszy, do tego sztukę mięsa, kilka półmisków zmiótłszy z czupryny, kapuście 
kwaśnej potem dorobił, mało już o żabki włoskie dbając. Potem gdy do ugaszenia pragnienia 
przyszło, gdybym o tym pisał szeroko. Niejedno byłoby dziwo. Bo jako rad jadał potrawy 
trefne, także też rzadko pijał piwo dobre, jeno gorzkie, kwaśnie, na ostatek i mętne. A jak 
trafił do kogo na łotrowskie piwo, to pił, aż mu w karku trzeszczało. A jeszcze sobie usta nie 
utarł, a przedsię wołał, aby mu pełną inną nalano i inszych napominał, aby też spełnili. Pana 
gospodarza wychwalał i aż do nieba wynosił; i nie wyjechał z tego domu, aż wypił z gośćmi 
i gospodarzem wszystko, acz to było gościom, a najwięcej panu gospodarzowi brzydko. Acz 
tego nie wiem, jeśli gdzie indziej w niepomiernym życiu się kochał, ale w ziemi chełmskiej 
wiele jadał i pijał.

Roman Kaleta 
SENSACJE Z DAWNYCH LAT z księgozbioru PP Ewy i Bogusława Indyków
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Epidemia koronawirusa jest główną przyzyną spadku dochodów 
gminy Piwniczna-Zdrój. Panuje zastój w branży turystycznej i trans-
porcie. Samorząd szuka oszczędności, dlatego, burmistrz Dariusz 
Chorużyk postanowił zwolnić swojego zastępcę, Dariusza Reśkę.

Dariusz Chorużyk, który jesienią 2018 r. w drugiej turze pokonał 
poprzedniego burmistrza Zbigniewa Janeczka, na samym początku 
swojej kampanii wyborczej oświadczył, że będzie rządzić sam.

Jednak, jak się wkrótce okazało, potrzebna była pomoc ko-
goś bardziej doświadczonego w szerokiej działalności samorzą-
du, osoby będącej przez dwie kadencje Burmistrzem w znanym 
uzdrowisku Krynicy-Zdroju. Kogoś, kto posiada umiejętność sku-
tecznego pozyskiwania pieniędzy, czyli środków zewnętrznych, 
koniecznych dla rozwoju gminy.

Dla burmistrza Chorużyka taką osobą był Dariusz Reśko. Decyzja 
Burmistrza o powołaniu D. Reśki na swego zastępcę oburzyła grupę 
piwniczan, którzy zorganizowali referendum w sprawie odwołania 
D. Chrużyka. Jednak frekwencja wyborcza była niska, i referendum 
uznano za nieważne. Niezrażeni tym przeciwnicy Burmistrza obie-
cują zorganizowanie kolejnego referendum. Muszą tylko wymyślić 
jakiś nowy powód, bo ten o braku oszczędności jest nieaktualny.

Trudniej będzie rządzić bez wsparcia zastępcy. Oby się udało.
red

Od 1. lipca burmistrz 
będzie rządził bez zastępcy

zapadlina na Rynku zlikwidowana

Bardzo prosimy odrdzewić nas i polakierować,  
np. na ciemnozielono albo na szaro

Fo
t. 

B.
 P

al
uc

ho
w

a

Dzień dobry Uczennice i Uczniowie!
Żyrafa, Tarcza, Jaszczurka to nazwy gwiazdozbiorów. Praca intelek-

tualna, nazewnicza Heweliusza pozostała, jak widać, nie tylko na Księ-
życu, natomiast teleskopy są coraz lepsze (vide: Cerro Paranal, Dome 
C – Antarktyda, Hawaje, teleskopy orbitalne).

Nauka i technika się rozwija!

Zagadnienia:
1) Trzecie oko tuatary. Dlaczego dinozaury wyginęły, a hatterie 

przetrwały?
2) VLT, a własności i zastosowania światłowodów.

Do zobaczenia
Leszek Mikołajczyk
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Nowe dworce w dolinie Popradu
Na terenie naszej gminy zmodernizowany zostanie budynek dworcowy w Młodowie, Piwnicznej-Zdroju (budowany za cza-

sów Najjaśniejszego Cesarza Franciszka Józefa), w Piwnicznej-Hanuszówie, Wierchomli i Zubrzyku. Dworzec w Łomnicy-Zdro-
ju zostanie wybudowany według pierwotnej architektury – powiedział podczas spotkania burmistrz Piwnicznej-Zdroju Dariusz 
Chorużyk.

Inwestorem jest spółka PKP 
S.A. Zespół Realizacji Inwestycji 
Rejon Kraków, natomiast general-
nym wykonawcą jest spółka SKB 
S.A. z Warszawy.

W spotkaniu oprócz przedsta-
wicieli inwestora, uczestniczyli: 
wójt Rytra Jan Kotarba, zast. bur-
mistrza Muszyny Jan Tokarczyk, 
oraz sekretarz w gminie Stary 
Sącz Daniel Śmierciak. Omó-
wiono podstawowe koncepcje 
dla każdej z inwestycji. Termin 
zakończenia etapu projektowe-
go to koniec roku 2020, Roboty 
budowlano-remontowe mają za-
kończyć się w marcu 2023. W od-
nowionych dworcach znajdzie 
infrastruktura turystyczna oraz 
dekoracyjna roślinność.
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Wspomnienie
W kwietniu odeszła do Pana śp. mgr Bogumiła Giza, nauczy-

cielka polonistka. Pracowała w Piwnicznej w latach 1983 – 2001.  
Przez 5 lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora szkoły do spraw 
opieki i wychowania.  Rozpoczynała swoją pracę zawodową jako 
wychowawczyni  w Domu Dziecka,  w Dzięgielowie, później 
w Szkole Podstawowej w Chybiu k. Cieszyna. W Piwnicznej dała 
się poznać jako bardzo dobra polonistka, wpajała swoim uczniom 
zainteresowanie  poezją,  jako częścią piękna i formą głębokie-
go przeżywania doznań i emocji człowieka zdolnego do wznio-
słych, ale i haniebnych  uczuć. Uważała poezję za dobry środek 
kształtowania postawy moralnej swoich wychowanków, których 
traktowała  bardzo poważnie, licząc się z ich indywidualnymi 
cechami i możliwościami, rozbudzając jednocześnie ich ambicje 
intelektualne i życiowe. Wychowała, ukierunkowała i prowadziła 
przez czas prób poetyckich, kształtowania warsztatu  twórczego 
i dojrzewania przyszłą piwniczańska poetkę, Stanisławę Widom-
ską – Fiedor. Dostrzegała potrzeby swoich wychowanków  jako 
wychowawczyni klasy, dobrze organizowała i realizowała zadania 
powierzonej sobie funkcji dyrektora, zdobywając uznanie uczniów 
piwniczańskiej szkoły i pośrednio ich rodziców. Poszukiwała no-
wych metod pracy z uczniami, zarówno w procesie lekcyjnym czy  
ucząc metody szybkiego czytania w czasie zorganizowanego kur-
su specjalistycznego. 

W roku  2001  przeszła na wcześniejszą emeryturę i powróciła 
do rodzinnego domu, aby zapewnić opiekę ciężko chorej matce 
staruszce, do ostatnich dni jej życia. Jej samej nie udało się poko-
nać  choroby  nowotworowej, z którą długo walczyła, znajdując 
oparcie w głębokiej, długo przemyślanej wierze i praktykach reli-
gijnych. Zmarła w Nowym Sączu 25 kwietnia 2020 roku. Pogrzeb, 
w czasie obowiązujących surowych restrykcji sanitarnych, odbył 
się 27 kwietnia w kościele parafialnym pw. św. Rocha w Dąbrów-
ce,  tylko z udziałem najbliższej rodziny.

Pożegnaliśmy naszą Koleżankę  modlitewnym wspomnieniem 
za spokój Jej duszy, podczas mszy świętych odprawionych w Jej 
intencji w kościele parafialnym w Piwnicznej Zdroju.

Żegnamy Cię, Bogusiu, fragmentem wiersza Jana Twardow-
skiego, Twojego ukochanego poety;

Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania
Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić,
Tak jakbyś wierzyła w godzinie rozstania,
Że masz niedługo z dobrą wieścią wrócić.

           
 Nauczyciele emeryci                 

Stanisława Widomska

xxx
Pamięci Bogusi Gizy

w styczniu liczyłyśmy choinki
(tyle Marysia zrobiła w tym roku)
w kuchni złote bombki
by słońce zaglądało do stygnących szyb
zapach olejków ożywiał sączący się żal -
choć przyszły dobre wyniki
i jakby na chwilę darowano życie

wczoraj zastałam Cię
z głową pochyloną nad stołem

nic się nie stało jest
tylko pusto
i obco
wiatr porywa godziny
zasłaniam oczy dłońmi
Dzień dobry! Dobranoc.

Bogumiła Giza
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Konkurs plastyczny „KTO TY JESTEŚ?”
Organizator Konkursu: Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury w Piwnicznej-Zdroju

Ilość nadesłanych prac: 74

Komisja w składzie: Maria Broniszewska-Jarząb, Mo-
nika Wolańska, Małgorzata Polańska-Kubiak. oceniała:
- ogólny wyraz artystyczny,
- poziom pracy i zaangażowanie w odniesieniu do wieku 

dziecka,
- poszukiwanie własnych sposobów przekazu - oryginal-

ność formy i treści,
- spójność pracy.

Dziękujemy wszystkim dzieciom, które zmobilizowały 
się i wzięły udział w konkursie. KAŻDEMU Z WAS NA-
LEŻĄ SIĘ GRATULACJE! Jeśli tym razem wasza praca 
nie zdobyła nagrody, nie zniechęcajcie się! Oglądanie każ-
dej pracy przyniosło nam wiele pozytywnych emocji. Sło-
wa podziękowania kierujemy również do rodziców, wycho-
wawców i nauczycieli, którzy zachęcili swoich podopiecz-
nych do udziału w konkursie.

Wyniki:
KATEGORIA I (5-7 lat):
I miejsce – Alicja Kotarba
II miejsce – Aleksander Plaszczak
II miejsce – Jan Lis
III miejsce – nie przyznano
Wyróżnienia: Emilia Szwala, Franciszek Janas, Arianna 

Storsilo, Amelia Florian

KATEGORIA II (8-10 lat):
I miejsce – Julia Żywczak
II miejsce – Maria Izworska
III miejsce – Mikołaj Żywczak
KATEGORIA III (11-14 lat):
I miejsce – Izabela Rej
II miejsce – Piotr Hnatyszak
III miejsce – Wioletta Miechurska

WYRÓŻNIENIA poza głównymi kategoriami dla 
pięknych prac, w których trudno było ocenić poziom sa-
modzielności dziecka: Franciszek Broniszewski, Malwina 
Żywczak, Sławek Rogólski, Wiktoria Żywczak.

Talent 
i pracowitość …

Marta Fiedor to utalentowana i pra-
cowita nastolatka z Łomnicy Zdroju, 
która otrzymała I nagrodę w Staro-
sądeckim Konkursie Młodych Woka-
listów. Publiczne występy rozpoczęła 
w wieku 5 lat w kapeli Piyrogi Łomnicoń-
skie.  I od razu w struktury kapeli weszła 
z przytupem, wyśpiewując wszystkie prze-
znaczone dla dzieci solówki bez tremy, 
podbijając serca widowni silnym, czysto 
prowadzonym głosem. Na podegrodzkiej Drużbacce wraz ze swoją ciot-
ką, mamą i rodzeństwem wyśpiewała ustaloną na tę okoliczność Nagro-
dę Specjalną, gdyż regulamin konkursu nie przewidywał tego co dla kul-
tury ludowej jest tak fundamentalne: wspólnego rodzinnego śpiewania. 
Marta wysoko była też oceniona jako solistka przez międzynarodowe 
jury w konkursie gry na instrumentach pasterskich „Wałasi ojce nasi” 
otrzymała tam 1 nagrodę. 

 Marta jest jedną z sześciorga rozmuzykowanego rodzeństwa Fie-
dorów. Każde z nich miało warunki do tego, by zarabiać muzyką na 
życie.  Niestety, żadne nie wykroczyło muzycznie poza swój talent. 
Muzyka jest bezlitosna i wymaga zaangażowania i ciężkiej pracy, 
i Marta zdaje się tę zależność rozumieć.

 - Marta cały czas śpiewa- mówi matka Agnieszka Fiedor - oczywi-
ście irytuje tym starsze rodzeństwo, które nie może znieść jej w kółko 
powtarzanych,  ćwiczonych  fraz muzycznych. Ma donośny głos, więc 
pewnie sąsiedzi też znają już jej repertuar, a na pewno zna go jej młod-
szy brat Maciek, który jako jedyny wtóruje jej śpiewowi. Jest inna od 
pozostałych moich dzieci, cechuje  ją duży  indywidualizm, co na  tym 
etapie jej rozwoju nie pomaga w kontaktach z rówieśnikami. Na szczę-
ście ma na tyle silną osobowość, że jej  to skrzydeł nie podcina, robi 
swoje i nie przejmuje się tym, co mówią o niej koleżanki. Nieuleganie 
presji  społecznej  rówieśników – myślę,  że  jak  na  dzisiejsze  czasy  to 
wyjątkowa cecha.

Młoda pretendentka na wokalistkę ma też inną cechę. Świetnych 
głosów jest bardzo dużo, szczególnie tu nad Popradem, ale to co wy-
różnia Martę to inteligencja śpiewania.  Intuicyjnie - bo nie była ni-
gdzie szkolona - dostrzega, że warstwa semiotyczna piosenki jest rów-
nie ważna jak muzyczna. Śpiew to nie młócenie cepami nie samo forte, 
ale piano i pianissimo które wyrażają tekst. 

Marcie serdecznie gratulujemy ostatniego sukcesu i czekamy na 
następne.

Monika Florek

fot. Karolina Jonderko

Pod znakiem MGOK Warsztaty wokalne VOICE MASTER
Dzięki dofinansowaniu z programu Moje miejsce na ziemi FUNDACJI ORLEN, może-

my zrealizować wakacyjne warsztaty wokalne VOICE MASTER. Warsztaty rozpoczną się w dru-
gim tygodniu lipca tego roku i potrwają 6 dni. Szacujemy, że weźmie w nich udział ok. 40 osób. Uczest-
nicy zostaną podzieleni na trzy grupy, w zależności od zaawansowania i wieku. 

Warsztaty zostały przygotowane z myślą zarówno o adeptach klasycznej sztuki wokalnej, jak 
i rozrywkowej. Program składa się z 4 segmentów, których celem jest przygotowanie młodych adep-
tów sztuki wokalnej do pracy na scenie, zaznajomienie z muzyką i sztuką regionu, krzewienie postaw 
przedsiębiorczych i wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę z zakresu biznesu muzycznego. 
Za inspirację w czasie warsztatów posłuży m. In. tomik Nadpopradzie Krystyny Dulak-Kulej. Projekt 
zakończy się koncertem 11 lipca.      

Działania projektowe stwarzają wyjątkową możliwość twórczego powiązania różnorodnych tematów 
i sfer.  Dzisiaj, w obliczu zagrożenia koronawirusem, mogłoby się wydawać, że to nie jest pora na takie 
projekty, ale jak powiedział David Throsby: „kontakt ze sztuką, uczestnictwo w kulturze jest takim sa-
mym elementem zrównoważonego życia jak zdrowe jedzenie, aktywność fizyczna i czyste powietrze”.

MGOK
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Zdzisława Górska  

Płatkami białymi

Rozpłakało mi się wiosennie
gdy sucha ziemia prosiła o deszcz
a wirus z koroną przekreślał plany
Śpiewano suplikacje, deszcz spadł
w Tatrach śniegiem zamiotło
To „zimna Zośka” i tarnina
bielą sypie, skądś wie kiedy

Tak mi się rozpłakało płatkami
czereśniowych kwiatów
Sama biel pod stopami na ścieżce
idę jak królewna z bajki
Rój płatków sypie jakby ukojeniem

Na twarzy maseczka szpitalna
obok może gęsto od korona wirusa
Nie wychodzę poza obręb myśli
ani poza obręb mojego ogrodu

Tak się samo rozpłakało płatkami
nad światem moim, całym
i nie ma prawdy o nim...

03.05.2020

 

Konkurs „Barwy Narodowe” – 
podsumowanie
Zadaniem uczestniczących w Konkursie było dodanie 
pod Postem Konkursowym komentarza zawierające-
go zdjęcie przedstawiające flagę polską wywieszoną 
z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Dodanie 
komentarza i jego treść była tzw. „Pracą Konkursową”. 

Organizatorem Konkursu był Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury w Piwnicznej-Zdroju.

Prace nadesłane na konkurs oceniała komisja w skła-
dzie: Monika Wolańska, Magdalena Bugajska, Emilia 
Buczek

Wyniki:

I m. – Agata Przepióra
II m. – Maria Ceremuga
III m. – Magda Piotrek Bogaczyk
III m. – Dorota Buczek-Kulig
Wyróżnienie: Sylwia Pustułka

Domowe ogórki kiszone: przepis 
sprawdzony przez pokolenia 

Na spodzie dużego słoja układamy koper 
(duże gałązki), starty chrzan i czosnek, ziele 
angielskie oraz pieprz. Można też dodać liście 
wiśni. Na tym układamy ogórki (ile wlezie, 
czyli ciasno) i zalewamy soloną wodą. Pół 
łyżeczki soli na dwie szklanki wody. Po za-
kręceniu, obracamy słój do góry dnem i sta-
wiamy go w ciemnym i ciepłym miejscu. Po 
kilku dniach otrzymamy przepyszne ogórki 
kiszone.

Ogórki kiszone są nie tylko smaczne, ale 
i bardzo zdrowe. Ogórki kiszone dostarczają 
wielu substancji odżywczych takich jak wi-
tamina C, sód, potas magnez i wapń. Leczni-
cze właściwości ma również sok z kiszonych 
ogórków. Poprawia on wzrok, koi nerwy, re-
guluje pracę serca i działa przeciwzakrzepo-
wo. Dodatkowo ogórki kiszone są bardziej 
lekko strawne niż ogórki surowe.

Od red: prosimy o przepisy na ogórki 
kiszone od naszych Czytelniczek. Będziemy 
drukować.

Węgiel drzewny zapobiega infekcjom
Doktor Jaśkowski radzi jak zwalczyć sezonową grypę sięgając po węgiel 

leczniczy inaczej zwany aktywnym. Węgiel nie wnika do przewodu pokarmo-
wego. Jest tylko „odkurzaczem” – pochłaniaczem toksyn. Wiąże się z różnymi 
zanieczyszczeniami, toksynami i truciznami i usuwa je z organizmu poprzez ru-
chy jelit, dlatego jest skuteczny także przy zatruciach pokarmowych, biegunkach, 
zatruciach substancjami chemicznymi i lekami.

Gdy dopada nas infekcja (grypa), mamy dreszcze, czujemy zimno, sięgnijmy 
po węgiel leczniczy. Łyżka dla dorosłego, łyżeczka dla dziecka węgla leczni-
czego w proszku lub 10 (dla dorosłego) rozkruszonych tabletek węgla mieszamy 
z ½ szklanki wody. Tę zawiesinę pijemy co 5 godzin, do czasu, aż stolec będzie 
czarny i potem jeszcze 3 razy. 

Po ok. 24 godzinach należy wypić 2 szklanki prawdziwego kwaśnego mleka, 
w celu zasiedlenia naszego przewodu pokarmowego dobrymi bakteriami. Wę-
gla nie należy przyjmować z pokarmem, nie powinno się go również stosować 
w długim okresie czasu, gdyż utrudnia wchłanianie niektórym składnikom od-
żywczym. Produkt nie jest polecany osobom, które mają skłonności do zaparć. 
Może też powodować (rzadko) zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego.

Węgiel drzewny dobrze działa również na tłustą lub trądzikową cerę. Przygo-
towanie domowej maseczki z węglem aktywnym nie jest trudne (wystarczy wy-
mieszać w gęstym jogurcie naturalnym 2-3 tabletki węgla aktywnego, dokładnie 
wymieszać i nałożyć maseczkę na twarz – omijając okolice oczu) – wcześniej 
warto wykonać test na uczulenie (nałożyć trochę maseczki na wewnętrzną część 
ręki i odczekać kilka minut).  

***



Teren pod kościołem lata 70

Teren pod kościołem lata70 i obecnie

PRACE KONKURSOWE
Fot. B. Paluchowa




