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Drodzy Czytelnicy!

Barbara Paluchowa
redaktor naczelna

Takie ceny na zieleniaku to już przeszłość

Żegnamy lato i jesień. Definityw-
nie! Jesień na pożegnanie suto 

sypnęła na góry wszystkie jakie mia-
ła odcienie żółci, brązów, czerwieni 
i odeszła w dyskretnym szeleście 
opadłych liści. Lada chwila zima 
okryje wszystko śnieżną bielą.

Świętom pierwszego i jedena-
stego listopada sprzyjała wspaniała 
aura. Pierwszego listopada wspomi-
naliśmy naszych drogich zmarłych, by 10 dni później czuć dumę 
i radość w sercach, ze już tyle lat żyjemy w niepodległej Ojczyź-
nie. Łzy smutku przeplatające się z łzami radości to coś bardzo 
ludzkiego. 

Tegoroczne uroczystości 
Narodowego Święta Niepod-
ległości uświetniła Orkiestra 
Dęta OSP. Na Rynku pod 
budynkiem urzędu M i G 
stawiła się młodzież szkol-
na z opiekunami, obywate-
le i goście naszego miasta, 
stanęły poczty sztandarowe 
wszystkich jednostek OSP 
w Piwnicznej. Krótkie prze-
mówienie wygłosił burmistrz 
D. Chorużyk. Po wspólnym 
odśpiewaniu hymnu i złoże-
niu kwiatów pod tablicą ofiar 
II wojny światowej, wszyscy 
udali się na Stary Cmentarz. 
W miejscu pamięci rozstrze-
lanych złożono wiązanki, za-
palono znicze i i z probosz-
czem ks. K. Czechem mo-
dlono się w intencji poległych. Uroczystości zakończył koncert 
patriotyczny wykonany w kościele przez Orkiestrę OSP.

Podczas tych dni dane mi było częściej niż zwykle spotykać 
znajomych i sąsiadów. Na sąsiadów, bliższych i dalszych, nie 
mam powodu do narzekań. Jak trzeba, spieszą z pomocą, a i po-
gadać z nimi o tym i owym można. Jeden z tych dalszych zagadnął 
mnie kiedyś w drodze do sklepu: 

- Czy pani przeklina?
- Nooo… hmm… zdarza mi się czasami, ale tak pod nosem.
- A ja okropnie przeklinam – poczciwy sąsiad skrzywił się – 

coraz większa we mnie wzbiera złość. Przeklinałem jak „szewc” 
kiedy przywieziono mi 2 tony zamówionego wcześniej węgla. 
Ponad miesiąc czekałem, bo na składzie było pusto. Zamawiałem 
w cenie 1100 zł za tonę, a przywieźli po 1600 zł za tonę. Co to się 

wyrabia… jakieś kombinacje? Polska podobno węglem stoi. Wy-
dobywamy duże ilości, sprowadzamy z Rosji, Słowacji, a nawet 
ponoć z Afryki, a węgla brakuje? W sklepach drożyzna, jakiej od 
dawna nie było. Jak sobie poprzeklinam, jest mi lżej.

- Cóż… jak to panu pomaga… ja już w sierpniu zaopatrzyłam 
się w opał. Za tonę peletu płaciłam niecały tysiąc złotych. A teraz 
nawet nie wiem ile kosztuje. Pewnie jest dużo droższy. Dopóki się 
da, będę palić brykietami w kominku.

- Pani, przeklinam jeszcze z drugiego powodu – sąsiad wrócił 
do swojej wypowiedzi. - Rodzina się na dobre skłóciła. Zięciowi 
nie podoba się obecne rządzenie Polską, a córce tak. Kłócą się, 
a po chwilowym rozejmie jazgot od nowa. No i przeklinają. Kie-
dyś siedzę w fotelu, herbatę popijam. 

Podchodzi wnuczek. Dziadziu, co pijesz kulwa? - Ja nic. Sły-
szałeś dziadziu kulwa? - Udaję, że nie słyszę. – Mamaaaa – drze 
się Sławuś, dziadek, kulwa, głuchy jest! A mama – znaczy się 
moja córka - na to ani be, ani me, żadnej reakcji, może przez te 
słuchawki na uszach, z którymi się prawie nie rozstaje. 

Oj, porobiło się w naszych rodzinach. Znajomi mają podobne 
problemy. Wiem, co pokolenie świat się zmienia. To prawda, ale 
czy zawsze na lepsze?

Pomimo rozluźnienia rodzinnych więzi (każdy siedzi we 
własnym świecie w smartfonie czy notebooku) dom pozostanie 
domem, jedyną pewną bezpieczną ostoją. Znam osoby, które naj-
chętniej w ogóle nie wychodziłyby z domu. A tu trzeba (chociaż 
coraz rzadziej dzięki rozwojowi przekazów elektronicznych) iść 
do banku, na pocztę i obowiązkowo, przynajmniej co kilka dni 
na zakupy. W sklepach i na targu czekają nas niemiłe przeżycia 
z powodu rosnących cen produktów. Ogólnopolskie media podają 
informacje, że inflacja sięga 7%, panuje drożyzna, głównie przez 
to, że gwałtownie przyspieszyły podwyżki cen ropy naftowej, 
a w konsekwencji podrożały paliwa na stacjach benzynowych. 
Drożeje transport – drożeje produkcja i dystrybucja towarów. 
Podwyżki cen artykułów spożywczych i innych są na rękę jedynie 
rządzącym, ponieważ do centralnej kasy wpływają wyższe kwoty 
podatku. Tzw. POLSKI ŁAD został przyjęty przez Sejm RP 29 
października br.. Nowe zasady są szerokie i skomplikowane, więc 
już od stycznia czeka nas wielki chaos.

 
 Coraz mocniej akcentowane jest też hasło: „My i Oni”. To 

niepokojące zjawisko, bowiem uważam, że nikt z nas nie może 
się czuć jak zbędny element CAŁOŚCI. Mamy wszyscy równe 
prawa, o czym poniektórzy jakby zapominają, z wyjątkiem moich 
sąsiadów. W małych sąsiedzkich społecznościach żyje się jeszcze 
normalnie i „po bożemu”.
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XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 

Sesje Rady Miejskiej

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju odbyła się w dniu 1 paź-
dziernika 2021 r. w  sali narad Urzędu Miejskiego. W  Sesji uczestniczyło
13 radnych, nieobecni: Justyna Deryng, Kazimiera Sikorska. Sesję prowa-
dził Adam Musialski – przewodniczący Rady Miejskiej.

Po otwarciu obrad Sesji przez A. Musialskiego uroczyste ślu-
bowanie złożył nowo wybrany w okręgu nr 9 radny Piotr Ście-
gienny. Rota ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypo-
spolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawo-
wać godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców”.

Następnie przewodniczący Rady przywitał przedstawicieli 
Nadleśnictwa, Komisariatu Policji w Piwnicznej, którzy w części 
dotyczącej informacji na temat bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego przedstawią opinie, które wcześniej przekazali do biura Rady. 

Radny Wiesław Keklak złożył wniosek o wycofanie z po-
rządku obrad proj. uchwały w sprawie diet dla przewodniczących 
zarządów osiedli i sołtysów. Ten wniosek poparł radny Mariusz 
Lis. Adam Musialski poddał pod głosowanie wniosek radnego 
Keklaka o zdjęcie z porządku obrad punktu 5 o treści: „5. Uchwa-
ła w sprawie diet dla przewodniczących zarządów osiedli i sołty-
sów.” Wniosek został przyjęty, 12 – za, 1 – przeciw. 

Radni wysłuchali uzupełnienia Sprawozdania z bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Piwnicz-
na-Zdrój w 2020 roku, jakie przedstawił Czesław Tomaszewski 
– Komendant Miejsko-Gminny OSP. Uzupełnienie dotyczyło 
zabezpieczenia Biegu Festiwalowego, to jest 255 roboczogodzin 
wszystkich jednostek, jakie wzięły udział w imprezie. Każdy 
przepracował, tyle ile mógł. To było 65 strażaków łącznie z 5 jed-
nostek w tym Piwniczna 15 strażaków, Głębokie 18, Wierchomli 
12, Kosarzyska 9 i Łomnica 11. zrobili to, co standardowo zawsze 
robili, czyli dbanie o zabezpieczenie gotowości bojowej i udział 
w działaniach ratowniczych. Ppoza tym strażacy od marca zna-
cząco przyczynili się do przeciwdziałania, względnie zapobiega-
nia rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa, o czym szcze-
gółowo już pisał w sprawozdaniu. 

Radna Maria Adamuszek zapytała, czy w związku z tym zo-
stał już wypłacony ekwiwalent i ile to gminę kosztowało. 

Czesław Tomaszewski odpowiedział, że większość przele-
wów została wykonana, strażacy otrzymali ekwiwalent. Było 255 
godzin, to jest równoznaczne z 2,5 tys. złotych, 2550 zł dokładnie. 

Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji Dariusza 
Króla (jest nim od 1. maja br), jak sam powiedział, w większo-
ści opiera się na liczbach, więc nie będzie go odczytywał. Rok 
2020 rok z uwagi na okres pandemii odnotował spadki we wszyst-
kich kategoriach przestępstw, które zaistniały na terenie działania 

Komisariatu w Piwnicznej Zdroju. W większości działania policji 
skupiły się przede wszystkim na kontrolowaniu osób, które prze-
bywały w tym czasie na kwarantannach, ewentualnie izolacjach 
domowych. Komendant KP podziękował Burmistrzowi, Prze-
wodniczącemu i całej Radzie za wyrozumiałość i wsparcie, jakie 
okazują Komisariatowi Policji oraz za wszelki wkład finansowy 
i pomoc, bez której policja miałaby trochę ciężej Zapewnił, że 
utrzymują stały kontakt z gminą, z Burmistrzem, z radnymi i za-
pewnił, że jeżeli trzeba będzie jakiejś rozmowy, czy wsparcia nie 
ma najmniejszego problemu, służy taką pomocą.

Adam Musialski poprosił o dostarczenie do Urzędu wyka-
zu aktualnie funkcjonujących dzielnicowych na poszczególnych 
osiedlach, żeby sołtysi i radni wiedzieli, kto ewentualnie zabez-
piecza ich rejon. 

Kazimierz Kmietowicz – przedstawiciel Nadleśnictwa Piw-
niczna poinformował, że sprawozdanie zostało radnym przesłane 
i jego zdaniem nie ma potrzeby odczytywania go jeszcze raz. 

Radny Bronisław Rusiniak stwierdził, że troszeczkę go boli, że 
tej zwierzyny leśnej jest za dużo, kiedyś nawet dwadzieścia dzików 
przyszło pod sam cmentarz i robiło spustoszenia. Chodzi też o za-
kazy wjazdu do lasu, które są potrzebne, żeby np. quady nie nisz-
czyły przyrody, ale dla obcych ludzi, i jak uzyskać zezwolenie na 
wjazd. Radny Ryszard Lewicki zwrócił uwagę, że pan Rusiniak ma 
rację, i że to nie chodzi o mieszkańców i czasowo przyjeżdżających, 
grzecznie wjeżdżających, ale tych rozjeżdżających i szalejących.

Po przerwie radni zajęli się informacją o stanie realizacji 
zadań oświatowych oraz przygotowania szkół i placówek do 
nowego roku szkolnego.

Głos zabrała p.o. dyrektor ZEAS Urszula Sikorska. Za-
pewniła, że wszystkie jednostki pod względem podstawowego 
wyposażenia w pomoce dydaktyczne, zapewnienia wykwalifi-
kowanej kadry pedagogicznej oraz higienicznych i bezpiecznych 
warunków są przygotowane w sposób wystarczający do nowego 
roku szkolnego. Z Ministerstwa wpłynęła kwota 34 650 zł na zaję-
cia wspomagające w związku z epidemią, które były organizowa-
ne zdalnie. Z tego samego źródła wpłynęły też środki na szkolne 
wycieczki „Poznajemy Polskę”. 

Udział w dyskusji wzięli radni: Mariusz Lis, Bronisław 
Rusianiak, wiceprzewodniczący Rady Lech Maślanka, Maria 
Adamuszek, burmistrz Dariusz Chorużyk i inni.

Przed  informacją na temat wykonania budżetu Miasta 
i Gminy Piwniczna-Zdrój za pierwsze półrocze 2021 roku 
Adam Musialski – Przewodniczący Rady poprosił o zabranie 
głosu panią skarbnik Zofię Kulig, która przeczytała opinię Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej, oceniającą pozytywnie przedłożoną 
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przez Burmistrza Piwnicznej-Zdroju informację o przebiegu wy-
konania budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój za pierwsze 
półrocze 2021 roku. 

Mariusz Lis stwierdził, że jeśli chodzi o opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej odnośnie należności wymagalnych Miasta 
i Gminy Piwniczna-Zdrój na koniec pierwszego półrocza, jest to 
kwota 8 762 957 zł, czyli 15,72% planowanych na 2021 roku do-
chodów budżetu. Zapytał z czego składają się te należności wyma-
galne i co stanowi główną kwotę tej sumy ponad 8 mln zł. 

PODJĘCIE UCHWAŁ 
1. Uchwałę NR XXXVII/281/2021 w sprawie zmiany w bu-

dżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwnicz-
na-Zdrój na rok 2021– przyjęto, 10 – za, 3 – wstrzymujące się .

2. Uchwałę NR XXXVII/282/2021 w sprawie zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-
-Zdrój przyjęto, 10 – za, 3 – wstrzymujące. 

3. Uchwałę NR XXXVII/283/2021 w sprawie zmiany 
uchwały – opłata uzdrowiskowa przyjęto, 10 – za, 1 – nieoddany 
z uwagi na fakt, iż radny Keklak opuścił na chwilę salę obrad. 

4. Uchwałę NR XXXVII/284/2021 w sprawie zmiany 
uchwały- opłata miejscowa przyjęto jednogłośnie, tj. 13 za.

5. Uchwałę NR XXXVII/285/2021 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Burmistrza Piwnicznej-Zdroju przyjęto, 7 – za, 3 – 
przeciw, 3 – wstrzymujące. 

6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzysze-
nia Młodzi Demokraci nie została przyjęta, tj. 13 -przeciw.

7. Uchwałę NR XXXVII/286/202 w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej przyjęto 
jednogłośnie, tj. 13 – za.

W dalszej części obrad radni przyjęli jeszcze 9 uchwał, doty-
czących m.in.: projektu uchwały w sprawie zmiany składu Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji; zmiany uchwały w sprawie powołania sta-
łych Komisji Rady, wraz ze składami Komisji stałych uzupełnionymi 
o nowych członków; sprzedaży działek; w sprawie zmiany uchwa-
ły nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 
29 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do opracowania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta i Gminy Piwniczna-Zdrój, jednostka strukturalna A.I - MIASTO.

INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI, ZAPYTANIA, 
OPINIE 

Przewodniczący Rady Adam Musialski poinformował, że 
wpłynęło do biura Rady Miejskiej 29 pism. Do biura Rady Miej-
skiej spływają wnioski radnych, sołtysów i przewodniczących 
zarządów osiedli do budżetu na rok 2022. Powiedział, że w dniu 
2 września odbyło się cykliczne spotkanie Forum Przewodniczą-
cych Rad Gmin i Powiatów Małopolski, spotkanie to było w sys-
temie online i odbyło się tu, w gminie. Poprosił o zabranie głosu 
Zygmunta Berdychowskiego.

Zygmunt Berdychowski – Fundacja „Festiwal Biegów” 
przedłożył materiały związane z organizacją zarówno Festiwalu 
Biegowego jak również Festiwalu Lachów i Górali, które odbyły 
się 10, 11 i 12 września. Udostępnił wykres z porównaniem jak 
Krynica i Piwniczna były w dniach 10, 11, 12 września i tuż po 
tym obserwowane przez użytkowników Google’a. Po raz pierwszy 
w związku z Festiwalem Biegowym i Festiwalem Lachów i Górali 
ilość osób wyszukujących frazę Piwniczna-Zdrój nieznacznie od-
biegała od ilości osób wyszukujących frazę Krynica-Zdrój. Podczas 
Festiwalu Biegowego biegało w ponad 20 biegach dokładnie 3950, 

a zarejestrowało się prawie 6000. 40% z tych 4000 to było oso-
by, z Województwa Małopolskiego, 60% to osoby z innych woje-
wództw. To co na pewno było imponujące i co wywołało ogromnie 
życzliwą reakcję ze strony mieszkańców Piwnicznej to był korowód 
Festiwalu Lachów i Górali. Jeśli chodzi o partnerów medialnych, 
o Festiwalu Biegowym w Piwnicznej ukazało się 1276 materiałów. 
Fraza Piwniczna-Zdrój, Piwniczna stolicą biegów, Piwniczna stoli-
cą biegów górskich w tych materiałach powtarzała się wielokrotnie. 
Specjalny dodatek ukazał się w Dzienniku Rzeczpospolita. 

Istotne jest, że gdyby Piwniczna chciała zakupić usługi rekla-
mowe, które tak często i tak obszernie pisałyby, mówiły i poka-
zywały Piwniczną, to musiałaby wydać na ten cel – uwaga – ok. 
5,2 mln zł. Były też słabe strony tego wydarzenia, nie udało się 
zapewnić dobrych warunków do tego, aby samochody uczestni-
ków, którzy przyjechali na jeden i drugi Festiwal parkowały po 
drugiej stronie Popradu. Na koniec Z. Berdychowski podziękował 
Burmistrzowi i wszystkim radnym za to, że samorząd zdecydował 
się na współpracę z nimi. Jeżeli samorząd podtrzyma gotowość 
do współpracy, to, jego zdaniem, w kolejnych latach będą coraz 
lepsze, coraz lepiej organizowane zarówno Festiwal Biegowy, jak 
również Festiwal Lachów i Górali. 

Festiwal Biegowy Anno Domini 2021 to było przedsięwzięcie, 
które kosztowało dokładnie 1,2 mln zł i nie widzi żadnego problemu, 
żeby dokładne informacje na temat kosztów Festiwalu Biegowego 
radni otrzymali tak jak sprawozdanie, które przed chwilą przedłożył. 
Zwrócił uwagę, że to jest ogromna suma i szczerze mówiąc te 40 000 
zł, które otrzymali bezpośrednio ze strony samorządu nikogo z nóg 
nie powala. Stwierdził, że wie, iż Piwniczna nie jest bogatym samo-
rządem, ale nie muszą się nawzajem zamęczać tym, że współpracują 
i jeżeli gmina powie, że to zaangażowanie, które towarzyszyło współ-
pracy z Festiwalem Biegów i Fundacją Sądecką jest za duże to po 
prostu nie będą w przyszłym roku współpracować. Po wystąpieniu Z. 
Berdychowskiego wywiązała się długa dyskusja na temat festiwalu 
oraz innych bieżących problemów. M.in. Krzysztof P. – Społeczny 
Komitet Gminy Piwniczna zwrócił się do Z. Berdychowskiego jako 
osoby znanej, szanowanej i wpływowej z prośbą o wsparcie starań 
o zatrzymanie projektu tzw. Obwodnicy Piwnicznej, przez którą 
uzdrowisko będzie rozjeżdżone przez tiry. 

Następnie burmistrz Dariusz Chorużyk poinformował, co 
się działo w okresie międzysesyjnym.

Potem poprosił radnych o szeroką współpracę, tak z pracow-
nikami Urzędu Miejskiego, jak i z kadrą zarządzającą oraz pra-
cownikami jednostek podległych Urzędowi zwracając uwagę, 
że liczy również na współpracę w zakresie rozwiązywania bie-
żących potrzeb gminy. Słowa podziękowania i uznania skierował 
do ustępującego radnego Krzysztofa Długosza ze Śmigowskiego 
za wieloletni wkład w rozwój gminnej społeczności. Wspomniał 
jeszcze raz osobę zmarłej radnej Pani Ewy Liber, której nie może 
już osobiście podziękować za wkład i pomoc wielu mieszkańcom 
również w ich prywatnych, jakże istotnych sprawach. Praca radne-
go nie ma określonych ram czasowych, dlatego wszystkim jeszcze 
raz życzy sukcesów i owocnej pracy.

Adam Musialski – Przewodniczący Rady poinformował, że 
w wyborach na Przewodniczącą Komisji Społecznej zwyciężyła 
pani Radna Aneta Majocha, pogratulował wyboru. Wznowiono 
dyskusję, a po niej Przewodniczący Rady zakończył obrady sesji. 

BAS 
na podst protokołu NR 37/2021

Magdaleny Nieć 
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25 października 2021 r. burmistrz Piwnicznej-Zdroju Dariusz Chorużyk otrzymał promesę w wysokości 9 448 050,00 złotych! 
Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Promesy wręczał Łukasz Kmita 
– Wojewoda Małopolski i wicewojewoda Józef Leśniak.

Na terenie Powiatu Nowosądeckiego zostały otwarte sta-
cjonarne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Skorzystaj z pomocy prawnika za darmo!
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nume-

rem 600 401 420 w godzinach 8:00-15:00 lub zarejestrowanie się 
za pośrednictwem strony internetowej:
https://np.ms.gov.pl/małopolskie/nowosądecki

 
Lokalizacja punktów:

• Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica 
w Grybowie, ul. Armii Krajowej 19

- punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
 od poniedziałku do piątku 9.00 - 13.00

- punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:
 od poniedziałku do piątku 13.00 - 17.00

• Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie 
w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15

- punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: 
 od poniedziałku do piątku 9.00 - 13.00

- punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: 
 od poniedziałku do piątku 13.00 - 17.00

• Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II 
w Krynicy-Zdroju, ul. Nadbrzeżna 3

- punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: 
 od poniedziałku do piątku 9.00 - 13.00

- punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: 
 od poniedziałku do piątku 13.00 - 17.00

• MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W PIWNICZNEJ-ZDROJU, UL. CHROBREGO 2

- punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: 
 od poniedziałku do piątku 9.00 - 13.00

• Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Nowym Sączu, ul. Waryńskiego 

- punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: 
 od poniedziałku do piątku 9.00 - 17.00

Promesy czyli obietnice środków na wielki program modernizacyjny 
dla Polski, Małopolski i całego subregionu Sądeckiego

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych 
realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwe-
stycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość dofinansowania jest zależna od obszaru, w którym mieści 
się planowana inwestycja.

Środki rządowe jakie otrzymały małopolskie samorządy w miastach i gminach Sądecczyzny – w sumie ponad 168 milionów zło-
tych, zostaną przeznaczone na remonty dróg, budowę kanalizacji, mostów, obiektów sportowych, czy infrastruktury turystycznej. Ogło-
szono decyzje o dofinansowaniu konkretnych przedsięwzięć, również na Sądecczyźnie. Muszyna otrzyma 4,5 mln zł na inwestycje 
w infrastrukturę turystyczną nad Popradem, Nawojowa – 5,3 mln za budowę centrum kultury, Gródek nad Dunajcem – 5,4 mln. na zago-
spodarowanie turystyczno-rekreacyjne brzegów jeziora, Nowy Sącz – 5 mln. na budowę boiska w Zawadzie. Od 2 lipca do 15 sierpnia 
2021 r. każda jednostka samorządu mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie. Większość inwestycji planowanych do 
realizacji w ramach programu dotyczy dróg lokalnych.

Bezpłatna pomoc prawna
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Dnia 1. Lipca 1348 r. Król Kazimierz Wielki wystawił w Krakowie dokument lokacji 
miasta Piwniczna Szyja. Dokument lokacji jest zawsze dla każdej miejscowości najważ-

niejszym aktem, źródłem pozwalającym bardzo szczegółowo wniknąć w warunki i świat, w ja-
kim nowo przybyli osadnicy musieli pracować, co uzyskiwali od swego pana za włożony trud 
w powstanie nowej osady, jak ona została zorganizowana, w oparciu o jakie elementy ustrojowe 
i ekonomiczne.

 Dokument lokacyjny spisany został a starannie wyprawionej karcie pergaminu o wymiarach: 
54,8 cm (szerokość) x 33,6cm (wysokość). W dolnej części kartę pergaminu zgięto i uczyniono za-
kładkę, wysokości 9,5 cm, która wzmacniała tę część dokumentu, narażoną na obciążenie jej przez 
pieczęć majestatyczną króla Kazimierza, zawieszoną na sznurach z nici jedwabnych. Pieczęć od-
ciśnięto najpewniej w naturalnym wosku, jej średnica wynosiła 11,6 cm. (…) Dokument spisał 
starannie minuskułą gotycką kanclerz Zbigniew, ozdabiając dokument, podobnie jak czynił to na 
innych dokumentach lokacyjnych, skromnym inicjałem „I” rozpoczynającej tekst aktu (In nomine Domini Amen – W imię Pana Amen)

 Król lokował miasto na prawie magdeburskim.(…) Wyznaczył granice nowo lokowanego miasta, opierając je o istniejące na tym 
terenie wsie i pagórki (Młodów, Głębokie i góra Nart. Dokument wyłączał wszystkich osadników Piwnicznej Szyi spod władzy kaszte-
lanów, wojewodów, sędziów i ich woźnych, a mieszczanie mieli sądownie odpowiadać tylko przed wójtem.                                               

 /B/ Fragment opracowania Przemysława Stanko

Dokument lokacji miasta Piwnicznej z 3. Lipca 1348 r.
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Odpoczynek na łonie natury, Obidza, wrzesień 2021           

√ Zagospodarowanie terenu polegającego na demontażu 
oraz montażu urządzeń małej architektury skateparku” w ra-
mach Projektu Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa- 
MIRS w 2021 roku.

Wartość zadania: 112 945,00 zł
Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego:
35 140,00 zł
Środki z budżetu Miasta i Gminy:
77 805,00 zł

Termin realizacji: od 22.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

√ W związku z otrzymanym dofinansowanie Miasto i Gmina 
Piwniczna-Zdrój realizuje operację typu „Gospodarka wod-
no-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwesty-
cji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w ener-
gię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, 
objętego PROW na lata 2014-2020. 

Tytuł operacji:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wier-

chomla Wielka i Wierchomla Mała etap III,IV,V

Cel Operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju w miejscowo-
ści Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała i poprawa gospodarki 

Miasto i Gmina Piwniczna -Zdrój  realizuje  zadanie  pod nazwą:  Konserwacja domkowej (kamiennej) kapliczki „ Kapliczka 
pod lipami” Wierchomla Wielka – Etap 1 w ramach  Konkursu „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci naro-

dowej i martyrologii”

Koszt konserwacji: 
26 725,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa 
Małopolskiego:
13 000,00 zł

Środki z budżetu Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój:
13 725,00 zł

Termin realizacji Projektu:
od 11.08.2021 r. do 31.12.2021 r.

Kapliczka „Pod lipami” w Wierchomli 
przed i w trakcie renowacji

Inne zadania do realizacji przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój

ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na wskaza-
nym obszarze. 

Zadanie obejmuje:
- Wybudowanie systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków ko-

munalnych w ilości; 5,04 km
Wartość projektu: 
2 359 228,64 zł, Wartość dofinansowania: 1 501 177,00 zł.

Dariusz Chorużyk
Burmistrz Piwnicznej-Zdroju
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Odpoczynek na łonie natury, Obidza, wrzesień 2021           

Gdy czerwony kur pieje ogniem…

Pierwsze zorganizowane jednostki pożarnicze, będące prekursorami obecnej OSP, powstały w dru-
giej połowie XIX w. równolegle we wszystkich trzech zaborach. W Królestwie Polskim pierwsza 

ochotnicza Straż Ogniowa została założona w 1864 w Kaliszu. W Galicji pierwsza Ochotnicza Straż 
Ogniowa została założona w 1865 w Krakowie z inicjatywy Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń. 
Działalność poszczególnych straży ogniowych w Królestwie Polskim nie była skoordynowana ze 
sobą, większość straży działała na podstawie obowiązujących tylko ją przepisów zatwierdzanych spe-
cjalnie dla nich przez władze państwowe (…).

Jednym z frontów działania ochotniczych straży pożarnych było budzenie postaw narodowych. Jej 
uczestnicy wzięli udział m.in. w manifestacjach w październiku i grudniu 1905 r. wymierzonych przeciwko 
rosyjskiemu zaborcy, które odbywały się na placu przed strażacką remizą po patriotycznych nabożeństwach w kościele w Turku (…).

Po odzyskaniu niepodległości, we wrześniu 1921 związki strażackie połączyły się w Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej. W 1949 związek ten został przez ówczesne władze rozwiązany, po czym reaktywowany w 1956. W 1992 zmienił 
nazwę na Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.                                                                  (pl.Wikipedia.org)

W Piwnicznej doszło do utworzenia straży w 1896 r. dzięki wielkiemu zaangażowaniu Józefa Bro-
niszewskiego, urodzonego społecznika obdarzonego przez naturę talentem artysty. O nim i o oko-

licznościach powołania Ochotniczej Straży Pożarnej dowiadujemy się z pracy mgr. Mieczysława 
Łomnickiego – napisał we wstępie do książki pt. DZIEJE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W PIWNICZNEJ I JEJ ORKIESTRY DĘTEJ 1896 – 1996 prof. Józef Długosz.

Fragment książki Mieczysława Łomnickiego:
…Z prowadzonych przez Józefa Bro-

niszewskiego Raportów dot. Wypadków 
ogniowych wynika, że zorganizowana 
przez niego straż od 1891 r. brała udział 
w akcjach gaśniczych i kontrolach prze-
ciwpożarowych, w zwalczaniu ekscesów 
i zagrożeń, występowała również w pa-

radach podczas wszelkich uroczystości kościelnych i powszechnych. Jede-
nastu umundurowanych strażaków dysponowało rekwizytami ogniowymi, 
wśród których znajdowała się sikawka miejska (…).

Straż w Piwnicznej, podobnie jak wszystkie straże w Galicji, działała na 
podstawie Ustawy o stowarzyszeniach z 15 IX 1867 r., która m.in. mówiła 
o Naczelnik gminy Jan Widomski zwołał na dzień 4 V 1896 walne zgroma-
dzenie członków założycieli Towarzystwa OSP w Piwnicznej. Wzięło w nim 
udział 29 obywateli miasta, w tym 10 radnych. Wybrano pierwszy wydział, 
w skłąd którego weszli: jan Widomski – prezes, Józef Broniszewski – naczelnik, Jan Zdziński – zastępca, Franciszek Kępiński – sekretarz, 
Władysław Kopytko – skarbnik. Zgromadzenie zobowiązywało Zwierzchność gminną do przedstawienia Starostwu składu osobowego 
wydziału do zatwierdzenia oraz przyjętego przez Radę gminną Statutu Towarzystwa do zatwierdzenia przez Namiestnictwo. Po załatwieniu 
tych formalności można było zarejestrować Towarzystwo OSP w Piwnicznej w Krajowym Związku Straży Pożarnych we Lwowie i zgłosić 
przystąpienie do związku Okręgowego w Nowym Sączu.

Obchody kolejnych rocznic, daty na sztandarach, tablicach pamiątkowych i dokumentach potwierdzają, że Ochotnicza Straż Po-
żarna w Piwnicznej została założona w 1896 roku.

W myśl statutu To-
warzystwa podstawo-
wym zadaniem ochot-
niczej straży pożarnej 
było niesienie zorgani-
zowanej pomocy w razie 
zagrożenia życia i mie-
nia przez pożary, po-
wodzie lub inne klęski 
żywiołowe.

Opr. i foto 
Barbara Paluchowa

(We wrześniu br. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych obchodził 100-lecie istnienia)

Sikawka ręczna (pompa ssąco-tłocząca dwucylindrowa, ze skrzynią wodną, na 
czterokołowym wózku przystosowanym do zaprzęgu konnego). Na wyposażeniu 
straży od 1896 do 1938 r.
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Jesień to czas refl eksji. Coraz krótsze, często mgliste lub 
deszczowe dni nastrajają nostalgicznie, kierując nasze 
myśli do istoty kruchego i stosunkowo krótkiego życia 
człowieka na Ziemi; do sensu istnienia.

Od czasu do czasu słychać bicie dzwonu…

Komu bije dzwon 
(ang. For Whom the Bell Tolls) 

dzieło Ernesta Hemingwaya, powieść opublikowana w 1940

Cytaty:

• „Kocham cię tak, jak kocham wszystko o cośmy walczy-
li. Kocham cię tak, jak kocham wolność i godność, i pra-
wo każdego człowieka do pracy i do tego, żeby nie być 
głodnym. Kocham cię tak jak Madryt, któregośmy bronili, 
i jak moich kolegów, którzy zginęli. A zginęło ich wielu. 
Wielu. Wielu. Nawet nie domyślasz się jak wielu. Ale ko-
cham cię tak, jak to, co kocham najbardziej na świecie, 
i jeszcze więcej”. 

• „Umieranie jest straszne tylko wtedy, kiedy trwa długo 
i jest tak bolesne, że upokarza człowiek“.

• „Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze po-
mówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, 
czasami czuje się bardzo samotny“.

• „Zawsze jest coś, czego nie powinno być”.

• „Jak się nad tym zastanowić, to właściwie wszyscy najlep-
si są weseli. Znacznie lepiej jest być wesołym, a poza tym 
to o czymś świadczy. To jest coś w rodzaju osiągnięcia 
nieśmiertelności za życia”.

• „Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą: każdy stanowi 
ułamek kontynentu, część lądu. Jeżeli morze zmyje choć-
by grudkę ziemi, Europa będzie pomniejszona, tak samo 
jak gdyby pochłonęło przylądek, włość twoich przyjaciół 
czy twoją własną. Śmierć każdego człowieka umniejsza 
mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto 
nigdy nie pytaj, komu bije dzwon: bije on tobie.

Źródło: https://quotepark.com/pl/dzielo/komu-bije-dzwon-159/

Ernest Hemingway – amerykański nowelista i dziennikarz, 
syn śpiewaczki operowej i lekarza terapeuty – urodził się 21 lipca 
1899 roku w Oak Park w USA, 2 lipca 1961 roku w swoim domu 
w Ketchum w Idaho popełnił samobójstwo. 

Uznawany za geniusza amerykańskiej prozy XX wieku. 
Pozostawił po sobie, takie dzieła jak: „Pożegnanie z bronią” 
(1929), „Komu bije dzwon” (1940), „Wyspy na Golfsztromie” 
(1970), „Rajski ogród” (1986). Większość dzieł Hemingwaya 
przetłumaczył na język polski przyjaciel autora – Bronisław 
Zieliński. Za opowiadanie „Stary człowiek i morze”, otrzymał 
literacką Nagrodę Pulitzera, a dwa lata później nagrodę Nobla.

Kilka powieści Hemingwaya zostało sfilmowanych.

Opr. B.P.

Film Stary czło-
wiek i morze wyreży-
serowany przez Juda 
Taylora, opowiada hi-
storię podeszłego w la-
tach rybaka Santiago. 
W osadzie słynie jako 
najlepszy rybak. Jednak 
ostatnio jakby opuściło 
go szczęście i nie może 
nic złowić. Wszyscy 
dookoła są zdania, że 
powinien  skończyć 
z łowieniem. Jego córka 
jest podobnego zdania 
i proponuje mu, aby za-
mieszkał z nią w Hawa-
nie. Santiago jednak postanowił udowodnić wszystkim, że nadal 
jest w dobrej formie i nadaje się do pracy na morzu. Wypłynął 
w morze tak daleko, jak jeszcze nigdy wcześniej.

Film Stary człowiek i morze ukazuje samotność starszego 
człowieka oraz wpływ działań ludzi na zachowanie jednostki.

https://film.wp.pl/stary-czlowiek-i-morze-6027634457395841c

Pielgrzym frasobliwy

Tu skąd widok jak na dłoni
Tu skąd widok osobliwy
Spoczął w rzeźbie pod sosnami
Spoczął Pielgrzym Frasobliwy
Ref. Tu Ojcze Święty gdzie bliżej nieba
Chcemy dziękować za dary chleba
Z Tobą w spoczynku w obliczu Pana
Same w podzięce gną się kolana
Na tym wzgórzu Boski Baca 
Z wieku na wiek w sercach gości
Uczy nas – ziarna człowiecze
Jak umacniać się w miłości
Poprad groźne wody toczy
Niszczy gniazda zgarnia plony
My oddani Boskiej Pieczy
My wsłuchani w „dziejów tony”
Tu na tym wzgórzu jak w niebiesiech
Święty Pielgrzym nas przygarnia
Tu się modli, stąd się niesie
JanPawłowa w świat owczarnia
Ref. Tu Ojcze Święty gdzie bliżej nieba
Chcemy dziękować za dary chleba
Z Tobą w spoczynku w obliczu Pana
Same w podzięce gną się kolana
                                  

  Krystyna Dulak-Kulej 2021
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Maria Malik z łopołką

Wanda Łomnicka-Dulak

Pamięci Matki
u nas na dole wszystko smutnieje 
wiatr uniósł list do Ciebie
zaglądam w cztery kąty tęsknoty 
tam tylko pająk  rozsnuwa
nić pamiętania
Twój cień przy piecu blednie
i rosół stygnie na stole
jeszcze próbujesz doprawiać go 
swoim uśmiechem a już czuję
na głowie dotyk przemijania 
dotyk księżycowego srebra
Ty cała jesteś srebrna
spoglądam w źrenice ziemi 
w Twoje źrenice
to nieprawda że tli się w nich pustka
patrzysz na mnie
odłamkiem nieba oglądasz
mnie przez pryzmat wszechświata
dajesz mi trochę jasności
odrobinę zorzy znad horyzontu
bo nim odeszłaś prosiłaś otwórz
moje oczy teraz
ja proszę o niezwykły promień
Twojego spojrzenia nim ciemna mgła
zawładnie moim wzrokiem
jeszcze raz dotknij mnie
jak kiedyś opatrywałaś stłuczone kolano
tak zaopatrz moje serce

Pogrzeb Antoniego Dulaka

„Bogatym nie jest ten  kto posiada, ale ten kto daje”
      św. Jan Paweł II

P O D Z I Ę K O W A N I E

Serdecznie dziękuję  ratownikom medycznym Zespołu Ratow-
nictwa Medycznego Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, księdzu 
proboszczowi Krzysztofowi Czechowi i księdzu Januszowi Bala-
sie, bliższej i dalszej Rodzinie, Przyjaciołom, Koleżankom i Ko-
legom z Regionalnego Zespołu „Dolina Popradu” oraz  wszyst-
kim ludziom dobrej woli, którzy nieśli ogromną pomoc i otuchę 
w dniach odejścia i pogrzebu mojego męża Antoniego Dulaka.

     Bóg Zapłać.

  Wanda Łomnicka-Dulak
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Wspomnienia Piknikowego Lata na Majerzu
To już III Rodzinny Piknik na Majerzu, który, wydaje się, 

na stałe zagościł w tej urokliwej dzielnicy Piwnicznej-Zdroju. 
Gdyby nie lockdown w ubiegłym roku, zapewne ten byłby już 
IV piknikiem spędzonym wspólnie – jak na piknik przystało.

Tegoroczny „Piknik na Majorce” (pod taką nazwą jest organi-
zowane to cykliczne wydarzenie), odbył się 7 sierpnia br. na tere-
nie kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Przy Lasku” na Majerzu.

Inicjatorem, a zarazem organizatorem tej „lokalnej” imprezy, 
był Zarząd Osiedla Majerz, który przyjął założenie, aby ten czas 
poświęcić przede wszystkim Naszym dzieciom.

Wakacje to czas na odpoczynek od szkoły i codziennej pracy – 
aktywny i rodzinny, co sprawia, że piknik doskonale wypełnia tę 
formułę i gwarantuje miło spędzony czas.

Piknik to gry, zabawy, atrakcje, muzyka i wspaniałe regional-
ne „specyjały”, którymi niejeden się zachwycał (lecz receptur nie 
zdradzę):

- kaszanka z jabłkiem i wstęgą kapustki wujka Jarzyny,
- placek pasterski z opiekanym boczkiem sołtysowej Ani,
- smalec ze skwarkiem wg. cioci Gosi,
- chleb na liściu kapusty z przepisu wójta,
- odpustowy ogórek małosolny z beczki mnicha Januarego,
- babki, serniki i szarlotki Naszych Pięknych Pań,
- inne, bardziej pospolite, lecz smakowite potrawy, takie jak: 

karkóweczka i kiełbasa grillowana z dodatkami i sałatkami.
Wszystko pyszne. Palce lizać!

Sobotnie popołudnie, wymarzona pogoda i pierwsi goście 
przeplatający się na zmianę z zaproszonymi osobami, reprezentu-
jącymi instytucje i organizacje oraz mającymi wypełnić i uświet-
nić Nasz piknikowy czas. A byli to:
• „człowiek orkiestra” Pan Marian Dobosz, wspaniały pedagog, 

członek Zarządu Powiatu i radny powiatowy, prywatnie ani-
mator gier i zabaw dla dzieci, sportowiec, sędzia piłkarski itd..

• przedstawiciele Krynickiej Grupy GOPR (Goprowcy) wraz 
z 6 metrową ścianką wspinaczkową – atrakcja co nie mia-
ra. Panowie gratuluję kondycji, bo kolejka do obsługi wspi-
naczkowych zapaleńców w niczym nie ustępowała tym na 
„Giewont”,

• funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej 
w Nowym Sączu wraz z podstawowym wyposażeniem – tak 
do przymierzenia i fotki dla ukochanej,

• funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
– odział zmotoryzowany,

• funkcjonariusze Posterunku Policji w Piwnicznej-Zdroju – 
oddział prewencyjno-patrolowy,

• przedstawiciel Ligi Obrony Kraju (LOK) – Pan Krzysztof – pro-
wadzący (z umiłowania do tego sportu) konkurencje strzelania 
w trzech kat. wiekowych. Frekwencja na stanowiskach strze-
leckich 100% do czasu ogłoszenia wyników, nie było przerw!

Pan Wojciech Górski, człowiek – miłośnik gór (chyba z na-
zwiska) i morza (bo tam się urodził), zakochany, jak sam mówi, 
w swojej żonie i w gołębiach. To dzięki Niemu na zakończenie 
pikniku można było wypuścić „Gołębia Pokoju”.

Na tym nie koniec piknikowych wydarzeń, bo mniej więcej 
w połowie imprezy obserwatorom lubiącym cień parasola przygo-
towano niespodziewany quiz na temat wiedzy o powiecie i gminie 
– nie było łatwo.

Później zjawili się „piraci” szukający „Słodkiego skarbu kapi-
tana Haka”. Skarb odnaleziono, ale zanim to nastąpiło, czekała ich 
wyprawa przez las po wskazówki, a potem szukanie i wspinaczka 
po klucz. „Słodki skarb kapitana Haka” to gra terenowa, mająca 
sporo wielbicieli wśród dzieci i młodzieży, co widać było po ilości 
osób, chcących wziąć w niej udział.

Rozegrano dwa mecze między Majerzem, a Resztą Świata 
– w piłce nożnej i siatkówce. W obu konkurencjach wygrał Ma-
jerz, co uwieńczone zostało medalami i pucharami – gratuluję 
wygranym.

W czasie trwania zabaw, animacji oraz meczów pięknie przy-
grywał duet akordeonowo-smyczkowy: Pan Jakub Szwala (akor-
deon), oraz Pan Kacper Nowak (skrzypce) – fani i propagatorzy 
muzyki regionalnej. Wielkie brawa!

Na zakończenie pikniku wypuszczono „Gołębia Pokoju”, co 
pięknie wypełniło ponadczasowe przesłanie potrzeby bycia razem 
i wspólnego poszanowania.

No tak, ale jak to wszystko wykonać? Bez funduszy się nie da. 
Dziękuję instytucjom państwowym, samorządowym, oraz firmom 
prywatnym i wielu dobrodziejom, widzącym cel wsparcia tej im-
prezy, w tym pragnącym zachować swoją anonimowość, a są to:

- Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
- Pan Marian Dobosz, członek Zarządu Powiatu, radny 

powiatowy,
- Burmistrz Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju,
- Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych w Piwnicznej-Zdroju,
- Panowie radni: Jan Toczek i Bronisław Rusiniak,
- Dyrektor MGOK w Piwnicznej-Zdroju,
- Lasy Państwowe – Nadleśnictwo w Piwnicznej-Zdroju,
- Spółdzielnia Pracy „Piwniczanka”, 
- Firma „Wiejacki”,
- Restauracja i Hotel „Majerzanka”,
- Iwona Wciślak właścicielka „Willi Nad Popradem”,
- Sylwia Ogórek właścicielka „Delikatesów Centrum”,
- Kawiarnia i Restauracja „Florencja”,
- Firma „Zachcianka”,
- Firma „Grześ”,
- Członkowie Zarządu Os. Majerz (Magdalena Stelmach, 

Krzysztof Łabuda, Andrzej Żytkowicz, Piotr Szarota),
- Mieszkańcy Osiedla Majerz.
Jeszcze raz Pięknie Dziękuję i do zobaczenia za rok.

Z wyrazami szacunku 
 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Majerz
 Sławomir Wójtowicz
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na cmentarzu w Piwnicznej-Zdroju
Fot. B. Paluchowa

1 LISTOPADA



Związek OSP RP tym roku obchodzi jubileusz 100. roczni-
cy zjednoczenia ruchu strażackiego. W dniach 8-9 września 

1921 r. powstał Główny Związek Straży Pożarnych RP i trwa 
do dzisiaj. W skład Związku OSP RP wchodzi ponad 16 tysięcy 
jednostek OSP zrzeszających ok. 700 tysięcy członków. Strażacy 
ochotnicy nie tylko ratują życie i mienie ludzkie ale również pie-
lęgnują tradycję, rozwijając i chroniąc dziedzictwo kultury po-
przez m.in. aktywność orkiestr dętych, zespołów artystycznych 
i edukacyjną działalność muzeów strażackich, izb pamięci OSP 
oraz liczne wydawnictwa. 

Jedną z czterech jednostek w Piwnicznej, OSP w Kosarzy-
skach zakładał w roku 1958 leśniczy Roman Maczyński. W skład 
komitetu założycielskiego weszli:

1. Stanisław Porębski
2. Krzysztof Porębski
3. Władysław Porębski
4. Michał Porębski
5. Mieczysław Lisowski
6. Antoni Kożuch (jedyny jeszcze żyjący)
7. Piotr Łomnicki
8. Władysław Jarzębak
9. Franciszek Maślanka
10. Ludwik Sekułą
11. Jan Cycoń.

100 lat istnienia – 
piękny jubileusz. Dlatego 
z inicjatywy Waldemara 
Pawlaka – prezesa ZOSP 
RP na terenie remiz stra-
żackich sadzono Dęby 
Stulecia. 30 października 
sadzonkę dębu, dostar-
czoną przez Regionalną 
Dyrekcję Lasów Pań-
stwowych, posadzono 
przy remizie strażackiej 
w Kosarzyskach. Doko-
nała tego strażacka mło-
dzież w obecności: bur-
mistrza Miasta i Gminy 

Naczelnik OSP w Kosarzyskach Jan Jarzębak dba o gotowość bojową,  
poprzedni prezez OSP Adam Musialski

Przy remizie OSP w Kosarzyskach będzie rósł Dąb Stulecia

Piwniczna-Zdrój Dariusza Chorużyka, przewodniczącego Rady 
Miejskiej (długoletniego prezesa OSP w Kosarzyskach) Adama 
Musialskiego, obecnego prezesa tejże jednostki Janusza Wojcie-
chowskiego i druhów strażaków.

 
OSP w Kosarzyskach w czasie 63 lat działalności mia-

ła w posiadaniu 4 wozy strażackie średnie: jednego „UAZ-a”, 
dwa „Stary”. Obecnie używa dobrze wyposażonego „Steyera”. 
A prezesów było sześciu: R. Maczyński, M. Łomnicki, J. Hodun,
J. Klimczak, A. Musialski i J. Wojciechowski (prezes Zarządu BS 
w Piwnicznej). BAS
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Grób Kenara na Pęksowym Brzysku

Niezależnie od tego, czy ktoś jest katolikiem, wyznawcą innych religii, czy ateistą, 
blisko 90 proc. Polaków w pierwszych dniach listopada nawiedza groby najbliż-

szych, często jedzie wieleset kilometrów by złożyć kwiaty, zapalić znicze, modlić się, 
spotkać z członkami rodziny.

Widok oświetlonych przez znicze nocą cmentarzy jest świadectwem powszechnej 
pamięci – w tych dniach zapala się znicze także na grobach obcych ludzi, o które nikt 
już nie dba, a także na mogiłach i pomnikach bohaterów, którzy oddali życie za Polskę.

Odrobina historii
Obchody Wszystkich Świętych, czyli radosnego wspomnienia wiernych, którzy 

dostąpili łaski zbawienia, wiążą się z wczesnochrześcijańskim kultem męczenników. 
Wierni zbierali się przy ich grobach, zwyczaj ten rozpowszechnił się w Rzymie w 
VII w., a w X w. papież Jan XI ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świę-
tych i wyznaczył na obchodzenie go dzień 1 listopada. (…) Pod koniec tego samego 
wieku dzięki benedyktyńskim klasztorom, podlegającym potężnemu i wpływowemu 
opactwu w Cluny, 2 listopada zaczęto zaś wspominać wszystkich wiernych zmar-
łych. Zwyczaj ten dotarł do Rzymu dwa wieki później i rozpowszechnił się w Ko-
ściołach lokalnych całej chrześcijańskiej Europy. 

Czy myślimy o śmierci?
Przeprowadzone dwa lata temu przez CBOS badania pokazują, że wraz z postępu-

jącym procesem laicyzacji Polacy coraz rzadziej myślą o śmierci – 50 proc. rzadko, 33 
proc. w ogóle, pozostali – bardzo rzadko i tylko 3 proc. często. (…) Z przytoczonych 
badań wynika, że ponad połowa młodych w ogóle o śmierci nie myśli. Nie wiadomo 
też, czy podręcznik dobrego umierania cieszyłby się dziś aż taką popularnością jak kie-
dyś – 68 proc. badanych życzy sobie niespodziewanej śmierci, tylko 20 proc. chce mieć 
czas na przygotowanie się do niej. To przygotowanie to spowiedź i przystąpienie do 
sakramentów (55 proc.), pojednanie z bliskimi, uporządkowanie spraw majątkowych.

Pamięć o tych, co odeszli, jest mimo wszystko wciąż bardzo żywa – na początku 
listopada cmentarze tętnią życiem, kilka dni wcześniej rodziny sprzątają nagrobki, 
ustawiają doniczki z chryzantemami, zapalają znicze i lampiony. Członkowie rodziny 
odmawiają modlitwy, wspominają bliskich, starsi przekazują młodszym opowieści 
rodzinne. Nawet pandemia tego zwyczaju nie przerwała, choć znacznie ograniczyła.

Pamięć o Zapomnianych
Pamięć o tych, co odeszli, przejawia się także w trosce o cmentarze, zwłaszcza historyczne. W latach 70. ubiegłego wieku pisarz, 

publicysta i krytyk muzyczny Jerzy Waldorff, zainicjował akcję konserwacji i odnawiania nagrobków, które niszczały, gdyż nie miał kto 
się nimi zaopiekować, a bardzo wielu właścicieli po prostu nie stać było na kosztowne inwestycje. Pomysł był genialnie prosty – znani 
aktorzy, dziennikarze, artyści, 1 listopada zbierali do puszek pieniądze na renowacje grobów.

W 1975 r. odbyła się pierwsza kwesta, zgłosiło się do niej 200 osób i od tej chwili z roku na rok akcja się rozwijała. Kwestujący zbie-
rali przeciętnie ćwierć miliona złotych, odnowiono 1,3 tys. najcenniejszych nagrobków, a w 1981 r. powstał działający do dziś Komitet 
Powązkowski. Inne miasta poszły w ślady Warszawy, obecnie zbiórki odbywają się w całej Polsce, gromadzone są także fundusze na 
renowacje nekropolii miast, które po II wojnie światowej zostały przyłączone do ZSRR – cmentarze na wileńskiej Rossie czy lwowski 
Cmentarz Łyczakowski i inne.

Ale dwa pierwsze dni listopada to także okazja do odnowienia zbiorowej pamięci. W miejscach ulicznych egzekucji, przy zbioro-
wych mogiłach powstańców, tam, gdzie walczyli i ginęli Polacy – w tym czasie mieszkańcy miast i wiosek wspominają swoich boha-
terów i męczenników, palą znicze, składają kwiaty i wieńce. Zapytani, jaki jest sens pielęgnowania pamięci o zmarłych, odpowiadają, 
że dzięki więzi z przodkami ładują akumulatory, a to pomoże im lepiej żyć.

Red. na podst. niedziela.pl

Nawiedzanie grobów 1 i 2 listopada to tradycja

W Zakopanem znajduje się najpiękniejsze miejsce pochówku - Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku (Stary Cmen-
tarz) przy ul. Kościeliskiej. Założony w 1851 roku przez księdza Józefa Stolarczyka. Mieści ok. 250 grobów osób zasłużonych, 
m.in.: Stanisława Marusarza, Kornela Makuszyńskiego, Władysława Orkana, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Tytusa Chałubiń-
skiego, Stanisława Witkiewicza, Karola Stryjeńskiego, Antoniego Kenara, Jana Długosza, Antoniego Rząsy i Władysława Hasiora. 
Wszyscy oni związani byli poprzez swoje dokonania sportowe i artystyczne z Tatrami.
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Wrzesień w szkole
 

Po wakacjach nareszcie stało się nieuniknione- rozpoczął się  
rok szkolny. Z wielką ulgą odetchnęli wszyscy: dzieci, ro-

dzice i nauczyciele, gdyż można było z zachowaniem środków 
ostrożności przekroczyć progi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piw-
nicznej – Zdroju. Po mszy świętej w odpowiednich odstępach 
czasowych odbywały się spotkania uczniów z wychowawcami, 
na których dzieci zostały poinformowane o planie lekcji oraz za-
sadach panujących w szkole. Wychowawcy omówili normy wy-
nikające z pracy w reżimie sanitarnym. 

 Aby uczcić rocznicę wybuchu II wojny światowej p. Kry-
styna Tomasiak zaprosiła grono szkolne na apel. Odbył się on 15 
września. Podczas spotkania uczniowie z klasy VI a przypomnieli kolegom i koleżankom najważniejsze fakty dotyczące pierwszych dni 
września, wzniosłą recytacją podkreślili ogrom poświęcenia tych , którzy walczyli w obronie ojczyzny, śpiewem oddali hołd poległym. 
Ta chwila refleksji pozwoliła widzom docenić czas, w którym wszyscy żyjemy- czas pokoju. 

 Anna Stanczak – Łomnicka 

Świętujemy Dzień Nauczyciela 
Był piękny, słoneczny dzień …Właśnie 15 października w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej – Zdroju odbył się apel z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. Na początku spotkania serdeczne życzenia nauczycielom złożyła przedstawicielka Rady Rodziców pani 
Maślanka. Do tych miłych życzeń dołączyła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Zuzannna Grucela, która w imieniu wszyst-
kich wychowanków skierowała kilka ciepłych słów do pedagogów. Następnie w krótkim programie satyrycznym przewodniczący klas 
IV – VIII najpierw „ocenili” pracę nauczycieli podczas Uczniowskiej Rady Uczniowskiej, a później w krzywym zwierciadle przedsta-
wili scenkę ukazującą blaski i cienie zdalnego nauczania. Śmiech i brawa dochodzące z widowni świadczyły o tym, iż program podobał 
się świętującym nauczycielom i uczniom. Na koniec pan dyrektor podziękował zaangażowanym uczniom i przygotowującym apel 
pedagogom. Po spotkaniu uczestnicy wrócili do klas, by tam świętować Dzień Nauczyciela najlepiej, jak to możliwe, czyli nauczając 
i ucząc się.  Anna Stanczak – Łomnicka 

O nauczycielach
 

Nauczyciel ociera się o wieczność. Nigdy nie 
może stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ.

Henry Adams
***

Prawdziwy nauczyciel broni uczniów przed swo-
im wpływem. Zachęca raczej do wiary w siebie. 
Kieruje ich wzrok nie na swoją osobę, ale na 
tego ducha, który jemu samemu daje siłę.

 Amos B. Alcott
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REKLAMA

SPROSTOWANIE
W związku z opublikowaną notatką prasową pt. 

„Uroczystości w rocznicę wybuchu II wojny światowej” 
w  gazecie Znad Popradu, numer 8 (353) sierpień 2021 
wskazujemy, że zawiera ona nieprawidłową informację 
w postaci stwierdzenia, że Antoni Sidełko był Starszym 
Przodownikiem Korpusu Ochrony Pogranicza. W rze-
czywistości był on Przodownikiem Straży Granicznej. 
Jego osobę upamiętnia tablica znajdującą się na tzw. 
Starym Cmentarzu, na której czytamy: „W HOŁDZIE 
PRZODOWNIKIOWI STRAŻY GRANICZNEJ ANTO-
NIEMU SIDEŁCE, POLEGŁEMU 1 WRZEŚNIA 1939 
R. W OBRONIE OJCZYZNY W WALCE Z ARMIĄ 
SŁOWACKĄ, KTÓRA WRAZ Z SIŁAMI ZBROJNYMI 
III RZESZY NIEMIECKIEJ ZAATAKOWAŁA RZECZ-
POSPOLITĄ POLSKĄ”. 

Przebieg zdarzeń z 1 września 1939 r. z Podolika w okoli-
cy przejścia granicznego gdzie zginą Antoni Sidełko opisuje 
Mieczysław Łomnicki w artykule „Wrzesień 1939”, który 
znalazł się w Znad Popradu nr 9 (17) wrzesień 1992.

MGOK

***
Nauczyciel… to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na 
całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowy-
wać to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom? 

Deanna Beisser
 

***
Nauczyciele powinni łączyć autorytet z ciepłem, otwartością 
i pewnością siebie.

Carolyn Boyes

***
Nauczyciel, który potrafi wzbudzić wyższe uczucia dla jedne-
go choćby dobrego czynu, jednego dobrego wiersza – osiąga 
więcej aniżeli ten, który zapełnia naszą pamięć nieskończony-
mi rzędami przedmiotów naturalnych, sklasyfikowanych pod 
względem nazwy i kształtu.

Johann Wolfgang von Goethe

W oddanym niedawno do użytku Ośrodku Stowarzy-
szenia „Nasz dom” w Kosarzyskach, prowadzone są róż-
norakie zajęcia. Korzystają z nich nie tylko osoby niepeł-
nosprawne. Również członkowie Klubu Seniora chętnie 
uczestniczą w przygotowanych specjalnie dla nich zaję-
ciach manualnych. 

Zdjęcie ilustruje, że prawie każdy może poczuć się ar-
tystą, wykonując pod okiem instruktorki, obrazek. Do jego 
wykonania potrzebne są: nożyczki, klej, farby, folia i… 
trochę wyobraźni.

Fot. B. Paluchowa
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Barbara Paluchowa

Wiejski cmentarzyk
(Izby, 28 października 2021 r.)

Wchodzi na góry listopad
z purpury dębowych liści
z traw zapomnienia
migotliwymi płomykami 
wydobywa
daty nazwiska westchnienia
do bożego miłosierdzia
wpisanych do księgi ziemi

Oni tu żyli
przebłyśli
jednodniowe dziecko
co nawet nie zdążyło
poznać dotyku matczynej dłoni
staruszkowie 
życiem przejedzeni
i młody co uciekł w śmierć
motocyklem

brzozy złotą manną liści
karmią 
zgłodniałych obecności
jeszcze żyjących
światem tętniących 
mech zjada nagrobne kamienie
ramiona zepchniętego na płot
chrystusowego krzyża
tętnię
w ściśniętym gardle uwiązł szept
racz im dać wieczne
ukojenie              

Moc życzeń i mały prezencik 
w Dniu Nauczyciela
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Skrzynia wianna Sądecki Park Etnograficzny  

Stała ekspozycja Sądeckiego Parku Etnograficznego liczy po-
nad 80 obiektów wiejskiej architektury, przeniesionych z tere-

nu historycznej Sądecczyzny, oraz ponad 7000 ksponatów, które 
prezentowane zgodnie ze szczegółowymi scenariuszami wnętrz 
skansenowskich, budują obraz dawnej wsi.

 Tradycja przekazywania skrzyń wiannych pannie młodej się-
ga epoki renesansu. W połowie XVIII wieku tradycję tę przejęła 
kultura ludowa, w której rozwinęła się w XIX i 1. połowie XX 
wieku (Reinfuss 1954, 14). BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM PO-
LONISTYCZNEGO, 2018 • 7 ISSN 1898-1593 MARIA DZIAŁO 
Uniwersytet Jagielloński.

 W skrzyniach wiannych przechowywano najcenniejsze przed-
mioty, takie jak świąteczny strój, dokumenty, pieniądze korale czy 
posag gospodyni. Skrzynie wianne towarzyszyły kobiecie od cza-
sów młodości. Gromadzono w nich wiano dziewczyny. Skrzynia 
ciężka, po brzegi wypełniona – świadczyła o bogactwie rodziny 
i zaradności pr

 Skrzynia wianna, malowana.Nr inw. MNS KW 4965, 
EI/641. Datowanie: 1886 r.; materiał: drewno sosnowe malo-
wane farbą klejową; wymiary: dł. 108 cm, szer. 52 cm, głęb. 44 
cm, wys. 15,5 cm; pochodzenie: Wierchomla (pow. Nowy Sącz, 
woj. Małopolskie). W izbie reprezentacyjnej („w chałupie z Wier-
chomli Wielkiej stoją dwie malowane skrzynie wianne. Starsza, 
wykonana w 1886r. – datę wymalowano ceglastą farbą na ściance 
licowej) do łemkowskiej wsi została przywieziona zza Karpat, ze 
Starej Lubovni na dzisiejszej Słowacji. Należała do Tatiany Będyk 
z domu Miejskiej (zm. w 1936 r.), zapewne stanowiąc część jej 
posagu. Skrzynia wykonana techniką stolarską, ma gładkie ścianki 
łączone na węgielki, płaskie wieko i nogi z ozdobnie profilowa-
nych desek. Jest malowana, odznacza się szlachetną, stonowaną 
kolorystyką i pięknym ornamentem kwiatowym, zdobiącym ścian-
kę frontową. (…) Jeszcze misterniej zdobiona jest druga, młodsza 
skrzyni. Ta została zamówiona u stolarza w Piwnicznej i wykona-
na w r. 1906 z sosnowego drewna mazerowanego (czyli pokrytego 
malaturą imitującą szlachetniejsze drewno) w kolorze jasnobrą-
zowym. (…) Malowane skrzynie wianne stały się powszechne 
od 2 połowy XIX wieku. (…) Mieszkańcy nadpopradzkich wsi 
skrzynie kupowali na targach, m.in. w Piwnicznej, Starym Sączu, 
także w Starej Lubovni. Zamawiali je też u miejscowych stolarzy 
lub u rzemieślników wiejskich. Mniej zdobne malowano na jeden 

„Rzecz z drugiej strony – nowa trasa 
zwiedzania w Sądeckim Parku Etno-
graficznym” – skrzynie wianne
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kolor, zazwyczaj zielony czy brązowy, ale z lokalnych warsztatów 
pochodziły także meble pięknie malowane. Najpopularniejszy był 
motyw z dwoma bukietami malowanymi w polach zdobniczych 
kontrastujących z tłem. Wewnątrz skrzyni umieszczano tzw. Pół-
skrzynek – rodzaj schowka zamykanego wieczkiem, w którym 
trzymano dokumenty, pieniądze, gromnicę itp..

Joanna Hołda

Ważniejsza literatura: Magdalena Kroh |Wyposażenie wnętrza 
domu”. Ewa Fryś- Pietraszkowa, „Kultura ludowa Górali Sądec-
kich od Kamienicy, Łącka i Jazowska, Roman Reinfuss „Urządze-
nie i zdobnictwo wnętrza nad rzeką Ropą, Piotr Droździk „Me-
blarstwo ludowe w Polsce”.

 Skrzynie i kufry wianne znajdują się do dziś w dużej liczbie 
na terenie południowo-wschodniej Polski, niestety w bardzo złym 
stanie zachowania. Niektóre z nich mają „nowe” życie: w salonie 
urządzonym na współczesną modłę, w kolekcji zbieracza dzieł 
sztuki ludowej, w stodole – przerobione na pakę na zboże, a cza-
sem spoczywają wyrzucone na przydomowym śmietniku. 

BAS
na podst. naludowo.pl

Na wesoło

* * *

Przychodzi do sklepu facet i prosi o dobry alkohol na 25. rocznicę 
ślubu.  
Sprzedawca patrzy na półki, potem na klienta i pyta:  
- A pan chce świętować czy raczej zapomnieć ? 

* * *

Wchodzi baca do wiejskiego sklepiku i pyta sprzedawczyni: 
- Przepraszam, czy macie w sprzedaży takie duże piłki do fit-
ness? 
- Nie, nie mamy. 
- A takie maty do jogi, macie? - pyta dalej baca. 
- Baco, tu jest sklep monopolowy, my sprzedajemy alkohol -  
tłumaczy sprzedawczyni.  
- Aaaj, szkoda... To poproszę dwa razy po pół litra, ale Bóg mi 
świadkiem, że chciałem ćwiczyć.
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    Pierwsze trzy - słoneczne i ciepłe - dni października 2021 roku spędziłam w Krynicy na 
XXIII Jesieni Literackiej, na którą zaprosiło mnie Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Kra-
kowie i Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju. 

     W piątek 01. 10 w Domu Pracy Twórczej ZAiKS odbył się IV Przegląd Poetycki „Nasza mała 
Polska” dla poetów z Krynicy i okolic, który prowadził prezes krakowskiego SPP Michał Zabłocki i Alicja 
Hajduk. W sobotę od godz. 11. – 13. w centrum Krynicy na plantach pod sanatorium „Lwigród”, na stołach 
Interaktywnego Kiermaszu Książek, pojawiły się dziesiątki tomików wierszy. Na scenie plenerowej vis 
a vis Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, przy nieco tajemniczej muzyce zespołu Loop Orkiestra, pre-
zentowani byli autorzy. Wybrane wiersze czytała poetka Barbara Wrońska. Liczni czytelnicy mieli okazję 
spotkać się i porozmawiać z poetami. O godz. 16 w Centrum Kultury rozpoczęła się Wielka Gala Poetycka 
(scenariusz napisał poeta Szczęsny Wroński, prowadził pisarz Adam 
Kwaśny). Wystąpili poeci SPP, zespół Loop Orkiestra w składzie: Pa-
weł „Beskidzki” Feikisz – flet, Marcin Szendoł, gitary, instrumenty 
perkusyjne i elektronika, Jan Rostworowski, Bartosz Woźniak – mu-
zyka elektroniczna, Barbara Wrońska, swoim przejmującym niepo-
wtarzalnym głosem, przedstawiła recytacje muzyczne.

     XXIII Jesień Literacką w Krynicy zwieńczyła Msza św. 
ekumeniczna odprawiona w niedzielę, w Cerkwi Greckokatolic-
kiej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Mszę celebrował 
z drugim kapłanem proboszcz Jan Pipka. Oprawę muzyczną 
przepięknej Mszy, nadały chóry unickie. Po zakończeniu Mszy, 
w Spotkaniu Kultur, przy rzeźbie w brązie, przed-
stawiającej Nikifora – Epifana Drowniaka i na tle 
Galerii na Murze z wyeksponowanym życiorysem 
malarza prymitywisty oraz plansz z jego dziełami, 
śpiewał chór unicki, a poeci czytali swoje wiersze. 
Nie zabrakło   wierszy piwniczańskich poetek: W. 
Łomnickiej-Dulak (Pieśń o Nikiforze) i B. Palu-
chowej (Malorze z moji łaski).   

Piszemy się na Wasze czytanie…

Interaktywny Kiermasz Książek

Gala Poetycka - Marzena Dąbrowa-Szatko

Fragmenty wierszy:

Pieśń o Nikiforze
„…dziś szukam niezgrabnego cienia
na krynickim deptaku
jutrzni nad kopułą cerkwi
gór najeżonych zielenią świerków
wniebowstępującą
czasu co przemknął obok
na dworcach małych miasteczek
dziś czekam na drgnienie światła
gdy czapka torba farby suche od tęsknoty
wypłyną obłokiem z malowanej skrzyni
i z cerkiewnymi ikonami
odnajdą niebo złote” 

Malorze z moji łaski
 „Fuko Drowniok, bo w niebie
ni ma murka, mój Boże!
Pudołocka z farbkami
ni ma choć dzie połozyć.

Farbecki mu Pon Jezus
pozwoluł wziąś do nieba….
- bedzies se Epifanie –
maluwoł tu co trzeba…”             

     Z ciekawostek: Na ścianie cerkwi po prawej stronie po-
jawiła się, obok innych świętych podobizna św. Jana Pawła II. 
Kościół grekokatolicki w odróżnieniu od kościoła prawosław-
nego podlega jurysdykcji Watykanu, a konkretnie Archidiecezji 
Przemysko-Warszawskiej.

Tekst i fot. Barbara Paluchowa
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15 września w siedzibie Muzeum w Piwnicznej -Zdroju odbyło się historyczne spotkanie tkaczy rękawic furmańskich. Spotkanie 
to jest symbolicznym początkiem starań o wpisanie umiejętności tkania rękawice furmańskich na Krajową listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego UNESCO. 

- Pierwszy raz o naszych rękawicach furmańskich było głośno w całej Polsce gdy postanowiliśmy wysłać je do senatora Bernie 
Sandersa. Mówiły o nich niemalże wszystkie media, dzięki czemu stały się one rozpoznawalne na jarmarkach i imprezach folklorystycz-
nych. Coraz więcej osób (nie tylko z naszego regionu) chce nauczyć się tkać. Kolejne osoby przypominają sobie, że kiedyś w ich domach 
rodzice lub dziadkowie też tkali. 

Obecnie w Muzeum Regionalnym w Piwnicznej-Zdroju odbywają się warsztaty dla instruktorów finansowane przez Ministra Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach projektu „Tkamy rękawice furmańskie. Muzealne warsztaty z „Mistrzem tra-
dycji” - Małgorzatą Polańską-Kubiak.

Ruszył również projekt „Rękawice furmańskie - z trady-
cją ku przyszłości” współfinansowany przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Małopolskiego, którego celem jest sze-
roka promocja tej niezwykłej, unikatowej tradycji tkackiej. 
W ramach tego zadania powstanie „Szlak tkacki rękawic 
furmańskich” oznakowany tabliczkami, a także opracowana 
zostanie publikacja opisujące tradycję tkacką i prezentująca 
współczesnych tkaczy. 

- Te dwa realizowane przez nas projekty mają ogromne 
znaczenie dla zachowania ciągłości tradycji tkania rękawic 
furmańskich 
w naszym re-
gionie i sze-
ro k i e j  i c h 
promocji. Ale 

przed nami inne duże wyzwanie wpisania przestrzennego tkactwa rękawic furmańskich 
na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Rozpoczęliśmy 
już starania w tym kierunku i mamy nadzieję, że za rok będziemy mówić o tym już jako 
o fakcie dokonanym - mówi Barbara Talar, kustosz Muzeum Regionalnego w Piwnicz-
nej-Zdroju i prezes Towarzystwa Miłośników Piwnicznej, które od lat dba o zachowa-
nie tej unikatowej tradycji.

W podtrzymaniu rozgłosu medialnego ma pomóc kolejna akcja z udziałem znanych 
osób „Wspieram rękawice furmańskie w drodze po UNESCO”. Jako pierwsza rę-
kawice furmańskie promuje Majka Jeżowska, która pochodzi z Beskidu Sądeckiego. 
Wkrótce będziemy mogli zobaczyć kolejne znane osoby, które zachwyciły się ręka-
wicami furmańskimi i wpierają działania lokalnych tkaczy. Całą akcję można będzie 
śledzić na Facebook-u na profilu @PrzestrzenneTkactwoCzarnychGórali i na stro-
nach: Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze www.tmp-piwniczna.pl 

jedna z lokalnych tkaczek Urszula Lis
 autorką zdjęć jest Marcelina Kubiak

Czy rękawice furmańskie trafią na listę UNESCO?
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Czas oddala tamte wydarzenia - 
pamięć o nich powinna trwać.

 Mija 35 lat od uhonorowania Miasta 
i Gminy Piwniczna Krzyżem Walecznych.

 
Uroczystość wg scenariusza p. M. Łom-

nickiego) odbyła się w piękny paździer-
nikowy dzień na piwniczańskim Rynku. 
Zgromadziła tłumy: mieszkańcy, peda-
godzy, dzieci i młodzież szkolna, przed-
stawiciele władzy, pracownicy zakładów 
pracy z terenu gminy, żołnierze i orkiestra 
wojskowa z Karpackiej Brygady WOP 
z Nowego Sącza, turyści. Liczne poczty 
sztandarowe…

Wśród zgromadzonych spora jeszcze 
wówczas grupa ludzi, dla których okupacyjna rzeczywistość była ich osobistym udziałem: byli żołnierzami, kurierami, przewodnikami, 
partyzantami lub pomagali „leśnym”.

Poorane zmarszczkami zamyślone 
twarze. Okrutny czas wojny minął, ale 
pozostawił w człowieku trwałe ślady. 
Trzeba było odnaleźć się w tym poranio-
nym świecie. 

„A przecież trzeba znów miłować
Oczy - granaty pełne śmierci,
a tu by trzeba w ludzi spojrzeć
i tak, by Boga dojrzeć w piersi”. 

(K.K. Baczyński)

Ze wzruszeniem przyjmowali słowa 
wypowiedziane przez dzieci:

„Jesteśmy dumni, że za męstwo i od-
wagę naszych dziadów i ojców w walce 
z hitlerowskim najeźdźcą miasto nasze 
odznaczone zostało Krzyżem Walecz-
nych. Pragniemy, by odznaczenie to było 
ostatnim odznaczeniem bojowym.  Ko-
lejne odznaczenia niech nas wyróżniają 
za pokojową pracę.” 

Barbara Kotarbowa

18.10.1986 – 18.10.2021

Czas

Chociaż nie skończysz ciągle rób,
Ciebie, nie dzieło, weźmie grób,
A choć na ziemi krótko nas,
Czas wszystko skończy, bo – ma czas

Kazimierz Brodziński 
(1791-1835)
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju we 
współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury im. Danuty 

Szaflarskiej w Piwnicznej-Zdroju miała przyjemność gościć , 12 paź-
dziernika 2021r Rafała Skąpskiego - autora opracowania wspomnień 
Zofii z Odrowąż-Pieniążków Skąpskiej „Dziwne jest serce kobiece... „

Wspomnienia Zofii z Odrowąż-Pieniążków Skąpskiej przenoszą 
nas w świat, którego już nie ma. Dzięki nim, jak czytamy we wstępie, 
poznajemy życie, które biegło w innym tempie, wywołując inne reflek-
sje, inną gradację wartości. Spotykamy realne osoby, poznajemy ich 
emocje i troski, a te są od wieków niezmienne...Do tego świata zaprosił 
nas wnuk Zofii – Rafał Skąpski podczas tej jesiennej promocji. 

Zofia urodziła w 1881 roku w Kaliszu. Rodzina jej ojca zajmowa-
ła się działalnością gospodarczą, wydobywali ropę. Matka pochodziła 
z rodziny ziemiańskiej. Okres młodzieńczy spędziła w Krakowie ra-

zem z rodzicami. Po ślubie z Janem Skąpskim przeniosła się 
na wieś. Czas wypełniały jej obowiązki związane z zarzą-
dzaniem domem, angażowała się jednak także w pracę spo-
łeczną oraz kulturalną, rozwijała swoje pasje czytelnicze, 
muzyczne, literackie. Pamiętnik przybliża nam tło obycza-
jowo-społeczne galicyjskiej inteligencji na przełomie XIX 
i XX wieku, burzliwe przemiany historyczne.

Eustachy Rylski o wspomnieniach powie: To książka 
o patriotyzmie rozumianym jako norwidowski obowiązek, 
odporności na razy zadawane nam przez życie, mądrej od-
powiedzialności za bliskich wraz z ambicją bycia nie tylko 
żoną i matką, a także ciężkiej pracy od świtu do nocy, jakiej 
większość z nas by nie sprostała.

 Tekst i fot. M.J-Z

Promocja książki „Dziwne jest serce kobiece…”
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Długie jesienne wieczory zachęcają do lekturowych po-
dróży. Nasza Biblioteka dzięki dofinansowaniu wzbogaciła 
się o liczne nowości z zakresu literatury pięknej, literatury 
fachowej, publikacji historycznych, biografii. Nasz czytelni-
czy głód będzie w pełni zaspokojony. Zachęcamy, aby znaleźć 
trochę czasu na dobrą lekturę, bo jak  pisał Umberto Ecco: 
„Książki to ubezpieczenie na życie, maleńka antycypacja 
nieśmiertelności”.

Informujemy, że wniosek do zadania:  „Dofinansowania 
dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych 
oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-bo-
oków i/lub audiobooków  i/lub synchrobooków – Priorytet 
1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0” został 
rozpatrzony pozytywnie. Biblioteka Publiczna Miasta i Gmi-
ny w Piwnicznej-Zdroju otrzymała dofinansowanie w kwocie 
6 880,00 zł.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 
2021-2025.

Sposób na czytelniczy głód

Dzień dobry 
Uczennice i Uczniowie!

Fosfor jest składnikiem DNA, RNA, ATP, ADP. 
Jednakże izotop P-32 jest promieniotwórczy i dlate-
go duże znaczenie mają odpowiednie produkty spo-
żywcze, jako źródła fosforu dla organizmu.

Zdolność nagromadzenia fosforu przez ryby jest 
bardzo duża, natomiast płatki owsiane, to nie ryby 
z nieodpowiedniego akwenu. Na szczęście nie odży-
wiamy się mięsem reniferów, czy karibu, a produk-
cja mięsa laboratoryjnego rozwinie się ze względów 
ekonomicznych.

W roku 1834 Berzelius uzyskał z meteorytu wę-
glowego złożone połączenia organiczne i spekulacje 
dotyczące możliwości rozwoju życia poza naszą pla-
netą nabrały cech prawdopodobieństwa..

Aminokwasy (!) meteorytowe (Murray, Murchi-
son) dowodzą możliwości abiogennej syntezy orga-
nicznej w warunkach kosmicznych. Czyżby życie na 
Ziemi miało związek z tego typu impulsem kosmicz-
nym? Temat do przemyślenia.

Zagadnienie:
1) Przemiana beta minus, P-32. Jaki może być 

skutek takiej przemiany dla DNA?
 Do zobaczenia.

Leszek Mikołajczyk 

Futomski bulwiok
Bulwiok to tzw. potrawa bieda, czyli 

coś z niczego. Potrawa ta wpisana jest na 
listę produktów regionalnych w kategorii 
wyroby cukiernicze i piekarskie. Bulwiok 
to ciasto drożdżowe z serowo-ziemnia-
czanym farszem, z charakterystycznym 
dodatkiem mięty. Mięta nadaje tej potra-
wie niesamowitego orzeźwienia, nutki 
orientu i oryginalnego smaku. Zapraszam 
do wypróbowania, w sam raz na skromny 
pożywny obiad lub na sobotnią kolację.
Ciasto: 1/2 kostki drożdży, ok. 600-700 g mąki pszennej, ok. szklanki mle-
ka, 50 g masła, 2 jajka, 1 żółtko, sól, cukier.
Nadzienie: ok. 200 g białego sera, 5-6 ziemniaków, jedna cebula, sól, pieprz, 
świeża mięta.

Zaczynić drożdże (rozpuścić w części mleka, zasypać odrobiną cukru 
i mąką). Gdy ruszą, dodać mąkę, jajka, żółtko i sól. Masło rozpuścić w po-
zostałym mleku, dodać do ciasta w trakcie wyrabiania. Jeśli ciasto będzie 
za twarde, dodawać po trochu mleka (ciasto powinno być dość miękkie, 
elastyczne, przyjemne w dotyku). Odstawić do wyrośnięcia na około 1 godz. 
Wyrośnięte ciasto rozciągnąć na blasze w duży kwadrat/prostokąt lub koło, 
przykryć, zostawić do ponownego wyrośnięcia. W tym czasie nagrzać piec 
do 180°C i przygotować farsz – ugotowane ziemniaki ugnieść z serem, do-
dać podsmażoną cebulkę i posiekane liście mięty, doprawić solą i pieprzem. 
Farsz wyłożyć na środek placka – nadmiar ciasta po bokach założyć do środ-
ka tworząc ramkę dookoła nadzienia. Piec ok. 50 min – podawać ciepłe.  



Fot.: Andrzej Kosiba, Piotr Paluch, Barbara Paluchowa

Zawsze mi żal tych ogromnych koni. Nie to, że 
innych mniej szkoda. Po prostu jak patrzę na te 

wielkie konie, to myślę sobie, że gdyby tylko znały 
swoją siłę, nikt by tak nimi nie pomiatał. Przecież 
taki koń waży koło tony. A przychodzi taki rumiany 
chłop, 100 kilo, z batem, krzyczy i trzaska zwierzę 
po uszach, po klatce piersiowej, po grzbiecie. Chłop 
wie, że koń nic nie zrobi. To już każdy we wsi wie.

To byłaby sekunda i przebiegłby po chłopie, po 
bacie, po swoim losie – i byłby wolny. Ale raz - Si-
wek jest pokorny, i przerażony kręci się wkoło po 
boksie, nieświadomy swej siły. A dwa, że gdyby na-
wet wybiegł, to gdzie ma pobiec? Do sąsiada, który 
ma kilka takich grubaśnych i ciężkich koni jak on, 
i zazwyczaj wozi je wspólnymi transportami z Siw-
ka właścicielem? I wtedy dociera do mnie, że nie ma 
sensu, żeby Siwek manifestował swoją siłę. Nie ma 
sensu uciekać przez wrota stodoły do świata, który 
wprowadzi go przez te wrota na powrót. A jak twier-
dzą handlarze, powodów, dla których warto oddać 

konia na ubój jest mnóstwo: koń śmierdzi, jest za wysoki, za niski, wyeksploatowany, 
za stary, weterynarz dużo kosztuje, klacz ze źrebięciem zajmuje za dużo miejsca…

I tak właśnie potężny Siwek stoi i wpatruje się w Ciebie, bo jedyna jego walka 
o życie, jaką może wygrać, toczy się tu i teraz – w Twojej głowie, w Twoich myślach. 
To Ty i mnóstwo takich ludzi jak Ty, może zadecydować o jego życiu, lub tego życia za-
kończeniu, jeśli nie zdąży się go wykupić. I każdy gest jest na wagę złota. Los tego to-
nowego konia jest zależny od tego, czy wzruszy Cię jego spojrzenie albo jego historia.

Prawda jest taka, że konie są kruche i delikatne. Nie mają w sobie agresji, chęci 
odwetu ani złośliwości. Przeznaczone przez gospodarzy na rzeź, sprzedane handla-
rzowi, mogą sobie krążyć po boksie, aż nie 
przyjdzie po nich kilku, nie huknie trap na 
podwórzu i nie zacznie się ostatnia podróż 
tam, gdzie jest ciemno, gdzie nie ma świa-
tła nadziei.

Fundacja CENTAURUS działa w imie-
niu zwierząt od 2006 roku. Jest organizacją 
non profit. CENTAURUS to prawie 1500 
ocalonych koni (były wśród nich wałachy, 
klacze ze źrebakami, kuce), ale również 
paręset osiołków, psów, wiele kotów, licz-
ne zwierzęta gospodarskie. One wszystkie 
żyją dzięki dowolnym wpłatom osób spie-
szących na ratunek.

Inicjatywy Międzynarodowej Funda-
cji Centaurus wsparło do dziś ponad 500 
000 Darczyńców z całego globu – dzięki 
którym realizujemy projekty dla ziemi 
i przyrody, chronimy gatunki i wspieramy 
zwierzęta w ochronie ich praw, a także 
otaczamy opieką tysiące zwierząt. Polska 
Fundacja Centaurus kupuje miesięcznie 
150 ton owsa.

Fundacja Centaurus
Ul. Wałbrzyska 6-8

52-314 Wrocław 
Numer konta fundacji

PKO BP 15 1020 5226 0000 6002 0220 0350

I tylko koni żal…




