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Drodzy Czytelnicy!
Trwają wyścigi – więcej! Szybciej! Lepiej… Tym modnym 

w czasach PRL-u hasłem, zachęca do działania jeden z na-
szych aktualnych czołowych polityków. Jako były bankier wie 
co mówi, wie jak się pomnaża pieniądze. I rzeczywiście, mamy 
„więcej” w domach, na ulicach, a najwięcej w sklepach. Oczy 
bolą patrzeć na te ogromne ilości produktów. Żyjemy w czasach 
wzmożonej konsumpcji. Producenci różnych branż prześcigają 
się w pomysłach, byle skusić potencjalnych klientów, sprzedać, 
ile się da, nie zważając, że ta nadprodukcja to zagrożenie dla 
klimatu, życia, dla świata.

W czerwcu zalała nas fala upałów. Przed nami lato. Będziemy 
sięgać po lody. W sklepowych chłodziarkach jest w czym wybie-
rać, wśród lodowych rożków, sopli, kubeczków, kanapek i tych na 
patyku. Wszystkie w kartonowo-foliowych opakowaniach i plasti-
kowych pojemnikach. Absolutnym hitem sezonu są lody w tubce 
do wyciskania. Pogoń za KASĄ sięga absurdu. Kasa rządzi: wię-
cej, więcej… jeszcze, jeszcze…

W latach 60. ub. wieku jadało się lody BAMBINO, sprzeda-
wane w budkach, z wózka, z chłodniczej skrzynki zawieszonej 
na ramieniu sprzedawcy. Tacy lodziarze obchodzili nadbałtyckie 
plaże wykrzykując – lody, lody, lody! Komu lody, komu? Bo idę 
do domu… Nieco później pojawiły się w PRL-u „kręcone” lody 
włoskie, które zresztą przetrwały do dziś.

Lody… skąd toto się wzięło? Czy recepturę produkcji lodów 
przywiózł z Chin Marco Polo? Być może. Wiadomo natomiast, że 
ojczyzną sorbetów (mrożonych soków owocowych) jest Turcja, 
a lody na bazie mleka zaczęto produkować w XVII w. we Fran-
cji, Hiszpanii i Włoszech. W kolejnych stuleciach wprowadzano 
nowe, ulepszone technologie produkcji i stosowano coraz więcej 
dodatków: czekoladę, owoce, bakalie, kakao.

Jednak najbardziej smakowały lody podawane w waflu lub 
szklanych pucharkach w niedużych cukierenkach czy kawiar-
niach. Nie zapomnę smaku i waniliowego zapachu lodów, jakie 

w małym lokalu przy piwni-
czańskim Rynku serwowała ro-
dzina cukierników Reichertów. 
Były to lody własnej produkcji, 
których podstawę stanowiło 
mleko i śmietanka od krów pa-
sących się, na pełnych w cenne 
trawy i zioła, naszych górskich 
łąkach, a jaja (zwane dzisiaj eko-
logicznymi), znosiły kury nie 
znające klatek. Za dnia chodziły, gdzie chciały, skubały trawę, łykały 
drobne kamyczki, na głośne: tiu, tiu, tiuuu… biegły, do sypanych im 
dłońmi gospodyni ziaren pszenicy, a o zmroku znikały w kurniku, by 
przespać noc na grzędzie.

Dzisiaj lodami własnej produkcji, opartej na tradycyjnych 
recepturach, możemy się delektować w kilku miejscach, np. 
w „Magdalence” i „Florencji”. I są to, oprócz tradycyjnych wani-
liowych i czekoladowych, lody w wielu egzotycznych i wykwint-

nych smakach. Warto spróbować!
W czerwcu sporo się w naszej 

Gminie działo, dlatego w bieżącym 
numerze znajdziecie informacje 
o Festiwalu Nauki, o Uroczystości 
Rocznicowej w Parku św. Kingi 
w Głębokiem, o działalności Ban-
ku Spółdzielczego. Koncert mło-
dzieży, uczęszczającej na zajęcia 
w MGOK-u ukazał talenty mu-
zyczne i taneczne. Wyłoniono też 

najlepszych Sportowców. Dzieciom i młodzieży życzymy wspa-
niałych wakacji!

Barbara Paluchowa
red. naczelna

Listy do redakcji…
Hura! Jest przejście!

Otwarto zagrodzone dotychczas przejście 
z Węgielnika do Rynku w Piwnicznej. Turyści się 
ucieszą. No i najważniejsze – gratuluję i cieszę się, 
że znów jest Pani Redaktor Naczelną ZP! Ostatnio 
kupiłam dostępny II, III, IV i V/2019. Z przyjem-
nością zaopatrzę się w następne numery!

Pozdrawiam całą Redakcję.
Zofia Wać Kraków



4

Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 
 (Na podst. protokołu) 

Sesje Rady Miejskiej

X Sesja Rady Miejskiej w  Piwnicznej-Zdroju rozpoczęła 
się 30 maja 2019 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miej-
skiego. W Sesji uczestniczyło 13 radnych, nieobecni: Krzysz-
tof Długosz, Lech Maślanka. Sesję prowadził Adam Musial-
ski – przewodniczący Rady. 

Radny Jan Toczek przypomniał, że na wspólnym posiedze-
niu Komisji została ustalona tzw. stawka śmieciowa w wys. 13 
i 32 zł, dlatego autopoprawka Burmistrza: 15 i 34 zł, nie jest z tym 
ustaleniem zgodna. 

Burmistrz Dariusz Chorużyk stwierdził, że stoi na straży bu-
dżetu i jak państwo Radni dobrze wiedzą stawka 13 i 32 zł w ża-
den sposób się nie obronią. Powiedział, że Rada spotka się z sytu-
acją, że w pewnym momencie nie będzie firmy, chcącej wywozić 
śmieci i w pierwszej kolejności będą skargi od mieszkańców, że 
temat ni jest załatwiany tak jak trzeba. Poinformował, że podtrzy-
muje autopoprawkę. 

Radny Mariusz Lis wniósł o zdjęcie z porządku obrad punk-
tów 1 i 2 dot. przedszkola. Wpłynęły podpisy mieszkańców w ilo-
ści ok. 1000 i chcą oni budowy przedszkola na Czerczu. Projekt 
ten otrzymał dofinansowanie unijne w kwocie 9 800 000 zł, jego 
wartość kosztorysowa to ok. 13 mln zł, ponadto przygotowanie 
tej inwestycji wymagało pracy wielu ludzi oraz nakładów finan-
sowych poniesionych przez gminę, m.in. dokumentacji, przegoto-
wania rewitalizacji, której część już się dokonała poprzez remont 
alei Czercz, wykonania oświetlenia, kanalizacji oraz budowa mo-
stu, który miał służyć potrzebom nowego przedszkola.. 

Radna Ewa Liber zapytała radnego Lisa jako byłego zastęp-
cę burmistrza, dlaczego nie została podpisana umowa na przed-
szkole, skoro były cztery przetargi, natomiast podpisano umowę 
na Nakło

Burmistrz Dariusz Chorużyk zwrócił uwagę, że poprzed-
nicy podpisali umowę na zagospodarowanie Nakła, w wyniku 
której gmina musi wyłożyć z budżetu ok. 4 mln zł, których nie 
ma. Stwierdził, że nie należało podpisywać tej umowy w okresie 
tuż przed wyborami, ale pochylić się nad tematem przedszkola, 
który również kosztuje gminę ok. 4 mln zł. Nie mówię nie dla 
przedszkola, ale nie dla przedszkola w tym projekcie, ponieważ 
nie pozwolę utopić gminy. Gmina ma obecnie 27 mln zł długu, 
co pozycjonuje ją na miejscu tuż za Raciechowicami. Poprzed-
nicy zostawili budżet z kwotą 700 tys. zł zobowiązań, które nie 
zostały uregulowanie, a które w tym roku trzeba było je uregulo-
wać. Było też zadanie z POIŚ na kwotę 1,7 mln zł, które również 
nie zostało uregulowane. 

Adam Musialski – Przewodniczący Rady poddał pod głoso-
wanie wniosek o wycofanie punktu 1, apotem 2 z porządku obrad. 
Wnioski odrzucono, 4 – za, 9 – przeciw.

Burmistrz Dariusz Chorużyk przedstawił stanowisko Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, w którym mowa jest 
o tym, że system gospodarki odpadami powinien się samofinanso-
wać. Wyliczenia dotyczące stawek były przedstawiane na posie-
dzeniu komisji szczegółowo. 

Nastąpiło przyjęcie protokołów z VIII i IX Sesji Rady 
Miejskiej. Po czym Burmistrz przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności w okresie międzysesyjnym. 

Zapewnił, że ma na uwadze remont sali gimnastycznej w szkole 
w Łomnicy, ale wiadomo, że nie da się pociągnąć tych dwóch te-
matów jednocześnie, dlatego poprosił o decyzję, do którego z nich 
należy się przychylić. Poinformował, że wartość projektu remontu 
boiska to 289 500,00 zł, dofinansowanie 168 000,00, wkład gmi-
ny 121 000,00 zł. Remont sali gimnastycznej należy rozbić na dwa 
etapy, I etap to wykonanie parkietu, malowanie ścian, siatka dzie-
ląca oraz zasilanie do tablicy wyników (koszt brutto 152 700,00 zł,
+ wymiana okien (koszt 149 600,00 zł i brak dofinansowania). 

Następnie radni: Justyna Deryng, Mariusz Lis, Bronisław 
Rusiniak, Maria Adamuszek oraz prezes Stow. Nasz Dom Maria 
Kulig wypowiedzieli się na ten temat.

Po sprawozdaniu przew. Rady A. Musialskiego z działal-
ności międzysesyjnej nastąpiło PODJĘCIE UCHWAŁ. Adam 
Musialski poddał projekty uchwał pod głosowanie.

UCHWAŁĘ NR X/61/2019 w sprawie zmiany w budżecie 
i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
na rok 2019 (z autopoprawką Burmistrza) przyjęto, 9 – za,
4 – przeciw 

UCHWAŁĘ NR X/62/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój przyjęto, 
9 – za, 4 – przeciw 

UCHWAŁĘ NR X/63/2019 w sprawie zmiany uchwały – 
opłata miejscowa – przyjęto jednogłośnie.

UCHWAŁĘ NR X/64/2019 w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i jej wysokości oraz ustalenia ryczałtowej stawki 
opłaty od nieruchomości z domkami letniskowymi lub wykorzy-
stywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – przyjęto, 7 – za, 
4 – przeciw, 2 głosy wstrzymujące. 

UHWAŁĘ NR X/65/2019 w sprawie zmiany uchwały w spra-
wie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przyjęto, 9 – za, 2 – przeciw, 1 – wstrzymujący się, 
1 – nieoddany. 

UCHWAŁĘ NR X/66/2019 zmieniająca Uchwałę Nr 
VII/43/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkoma-
nii na 2019 r. przyjęto jednogłośnie tj. 13 – za (protokół z imien-
nego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
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Adam Musialski poprosił radnego Mariusza Lisa, aby nie 
brał udziału w głosowaniu, ponieważ uchwała dotyczy jego inte-
resu prawnego. Poddał pod głosowanie projekt uchwały.

UCHWAŁĘ NR X/67/2019 w sprawie rozpatrzenia skar-
gi na działanie byłego Zastępcy Burmistrza przyjęto, 12 – za, 
1 – nieoddany. 

UCHWAŁĘ NR X/68/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku 
Przewodniczącej Rady Gminy Raciechowice przyjęto jednogło-
śnie tj. 13 – za. 

UCHWAŁĘ NR X/69/2019 w sprawie zasad udzielania i roz-
miaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, 
wicedyrektorów oraz innych nauczycieli, którym powierzono sta-
nowiska kierownicze w szkole – przyjęto, 12 – za, 1 – przeciw. 

UCHWAŁĘ NR X/70/2019 w sprawie tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych 
placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 
dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzą-
cym jest Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój przyjęto jednogłośnie. 

UCHWAŁĘ NR X/71/2019 w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie prze-
kraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 
w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych utwo-
rzonych przy szkołach podst. oraz innych formach wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-
-Zdrój przyjęto jednogłośnie tj. 13 – za. 

UCHWAŁĘ NR X/72/2019 w sprawie nadania statutu Ośrod-
kowi Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju przyjęto jednogło-
śnie tj. 13 – za. 

W części końcowej interpelacji, wolnych wniosków, zapytań 
i opinii głos zabrali radni: Justyna Deryng, Jan Toczek, Mariusz 
Lis, Bronisław Rusiniak, Maria Adamuszek, Kazimiera Sikor-
ska oraz Piotr Ściegienny – przew. Zarządu Osiedla Kosarzy-
ska, Stanisława Szkaradek – przew. Zarządu Osiedla Zdrojo-
we, Magdalena S. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju, Sławomir 
Wójtowicz – przew. Zarządu Osiedla Majerz, Maria Kulig 

– przew. Zarządu Osiedla Miasto, Bogumiła S. – mieszkanka 
Piwnicznej-Zdroju, która pytała, dlaczego nic się nie robi z roz-
walonym murem przy ul. Marciszewskiego. Pytała, czy ten mur 
będzie kiedyś robiony i jakie są szanse i jakie rozmowy na ten 
temat. Poprosiła, aby pan Burmistrz zwrócił się do piwniczańskiej 
policji, by zainteresowała się młodzieżą, która niszczy i śmieci 
w okolicach Kicarza, przystanku kolejowego i skate-parku. Funk-
cjonariusze siedzą w aucie, przejeżdżają ale nie ma, ich gdy są 
krzyki i łamanie ławek. Nie wiadomo co się dzieje z Nakłem, po-
nieważ nie ma tam nikogo, umowa jest podpisana, ale nie wie czy 
jest jakiś projekt budowlany. Być może nikt nic nie robi i można 
by się zająć czymś innym, np. przedszkolem. 

Marzena D. – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju poinformowa-
ła, że Towarzystwo złożyło dwa wnioski do Instytutu Polonika, 
zajmującego się dziedzictwem narodowym poza granicami Pol-
ski, na uporządkowanie cmentarzy polskich na granicy polsko – 
ukraińskiej w Krakowcu oraz w Krzywym Jeziorze, i otrzymało 
dofinansowanie w wys. 101 tys. zł na 2 dwutygodniowe letnie 
wyjazdy wolontariuszy. 

Burmistrz D. Chorużyk powiedział, że nie da się udzielić 
wszystkich odpowiedzi, dlatego te, na które odpowiedzi nie bę-
dzie, można uzyskać u pracowników merytorycznych. Następnie 
udzielił odpowiedzi na niektóre pytania

Dariusz Reśko – Zastępca Burmistrza odpowiadał na zapyta-
nia o inwestycję na Nakle, która jest realizowana zgodnie z har-
monogramem. Przedstawił pismo od firmy BMD, potwierdzające 
przyjęcie przez Starostę Nowosądeckiego zgłoszenia przebudowy 
odcinka drogi gminnej na terenie Nakła, gdzie będzie przebiegała 
trasa oraz decyzję o pozwoleniu na budowę dla budynku sanitaria-
tów. Zwrócił uwagę, że w tej chwili procedowane jest uzyskanie 
pozwolenia wodno-prawnego na kładkę. 

Adam Musialski podziękował wszystkim za przybycie i za-
kończył obrady X Sesji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju. 

/B/ – na podst. protokołu 
Magdaleny Nieć

  Poprawki
Dwa lata temu dokonano rewitalizacji 

ul. Kazimierza Wielkiego. Miała to być 
promenada spacerowa w kierunku przy-
stanku PKP i kładki w Zdroju. Większość 

prac wykonano niechlujnie (ponoć czas 
gonił). Teraz trzeba naprawiać wszystkie 
niedoróbki. Dla porównania – tak wy-
glądało zakończenie ulicy K. Wielkiego 

po „rewitalizacji”, a tak wygląda obecnie. 
Można? Można. Pytanie: dlaczego tego 
nie zrobiono porządnie od początku?

/b/

Ulica K. Wielkiego 2018 r. Ulica K. Wielkiego obecnie
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Po pierwsze we wrześniu 2018 roku 
została podpisana umowa na realizację 
projektu, który zakłada zagospodarowa-
nie Nakła. Na ten projekt gmina uzyskała 
dofinansowanie w wysokości blisko 6 mln 
złotych Jednak żeby zrealizować ten pro-
jekt, gmina musi zaciągną kolejny kredyt 
na udział środków własnych w wysokości 
ponad 4 mln złotych. Szacowany koszt ob-
sługi kredytu to około 700 tys. złotych, 
co daje kwotę 4 700 000 zł. 

Przeprowadziliśmy analizę związa-
ną z rezygnacją z realizacji tego projek-
tu. Gmina musiałaby rozwiązać zawartą 
umowę z wykonawcą. Koszt rozwiązania 
umowy to kary umowne w wysokości 
blisko 10 mln złotych oraz koszt uregulo-
wania należności za projekty budowlane. 
Biorąc pod uwagę powyższe, najrozsąd-
niejsze wyjście to realizacja projektu.

Po drugie okazało się że w roku 2019 
należy zapłacić za roboty budowlane 
i usługi, które były zrealizowane a nie były 
zapłacone przez poprzedników w roku 
2018 r. w wysokości ponad 700 tys. Zło-
tych, o czym zostałem poinformowany do-
piero po objęciu stanowiska.

Jak Państwo pamiętacie, w kampanii 
wyborczej poprzednicy chwalili się, że 
zmniejszyło się zadłużenie gminy. Infor-
macja o tym, że nie ma zaległości w płat-
nościach, została podana na sesji LVII 
i jest zapisana w protokole nr LVII z dnia 
19.10.2018 r.

Okazało się, że sytuacja wygląda ina-
czej, bo w roku 2015 raty kredytu w wyso-
kości: 350 tyś. złotych zostały przesunięte 
w czasie m.in. na rok 2023 i 2024. Poza 
tym, jak już wcześniej wspominałem, na-
leżało w roku 2019 pokryć zobowiązania 
z roku 2018 w wysokości ponad 5 mln zło-
tych, w tym, z tytułu nie zapłaconych i nie 
zaplanowanych w budżecie roku 2019 fak-
tur, w wys. ponad 700 tys. złotych.

Wracając do inwestycji budowy 
przedszkola, w trakcie przeprowadza-
nia w 2018 r. jednej z procedur przetar-
gowych odkryto błąd w dokumentacji 
projektowej, związany z ogrzewaniem 
przedszkola. W przyjętej pierwotnie do-
kumentacji zaprojektowano niewystar-
czające ogrzewanie, dlatego też podjęto 
decyzję o wprowadzaniu zmian w projek-
cie, polegających na zastosowaniu pomp 
ciepła z wymiennikiem radiatorowym 

Przedszkole? – Tak!
 jednak nie na Czerczu i w późniejszym czasie – dlaczego?

w ilości 12 sztuk, które 
wpłynęły na podrożenie 
inwestycji.

Po przeanalizowaniu 
zaistniałej sytuacji wy-
stąpiłem do Wspólnego 
Sekretariatu Technicznego o zaakceptowa-
nie zmian w projekcie budowlanym i wpro-
wadzenie ogrzewania gazowego w celu 
obniżenia kosztów realizacji inwestycji. 
W międzyczasie wystąpiłem do Starostwa 
Powiatowego w Nowym Sączu o wydanie 
opinii, mające na celu uzyskanie informa-
cji czy zmiana ogrzewania wymaga zmia-
ny pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu 
niezbędnych zgód i opinii przeanalizo-
waliśmy ponownie projekt budowlany by 
przygotować się do ogłoszenia kolejnego 
przetargu na realizację budowy przedszko-
la. Okazało się, że zastosowana w projek-
cie wentylacja nie spełnia obecnie obowią-
zujących przepisów i należy ją zmienić. 
Przedmiotowa korekta wymaga zmiany 
pozwolenia na budowę, co wymaga czasu. 
Organ wydający zezwolenie ma na to do 
60 dni. Ponadto należy zmienić w projek-
cie okna, gdyż zastosowany współczynnik 
ciepła nie spełnia norm które zaczną obo-
wiązywać w roku 2021, gdy przedszkole 
byłoby oddawane do użytkowania. Po-
nadto wiadomo jest również że występują 
braki wody, dlatego należy przewidzieć 
wykonanie studni głębinowych. Biorąc 
pod uwagę czas niezbędny na przeprowa-
dzenie procedur związanych z uzyskaniem 
wszystkich pozwoleń, jak również czas do 
przeprowadzenia samych procedur przetar-
gowych, przewidywany termin na podpisa-
nie umowy z potencjalnym wykonawcą 
to III kwartał 2019 roku. Tym samym pro-
ces inwestycyjny wraz z uzyskaniem po-
zwolenia na użyt-
kowanie skrócił się 
do około 1,5 roku. 
W tym czasie będą 
przerwy w realizacji 
robót budowlanych 
związanych z zimo-
wymi warunkami. 
Biorąc pod uwagę 
powyższe, podjęcie 
realizacji przed-
miotowego zadania 
obarczone jest wy-
sokim ryzkiem nie 

wykonania projektu, a tym sa-
mym nie otrzymania dotacji. 

Nowe przedszkole przeję-
łoby dzieci z Kosarzysk (przy 
likwidacji obecnie tam funkcjo-
nującego) oraz z terenu Miasta, 
tz. dzieci które uczęszczają do 
przedszkoli na Równi oraz na 
Hanuszowie. 

Zastanawiające jest to, że 
pomimo przeprowadzenia 4 procedur 
przetargowych i dotacji, poprzednicy nie 
zdecydowali się na podpisanie umowy 
z wykonawcą na budowę przedszkola, tak 
ważnego dla Miasta, a podpisali umowę na 
realizację Nakła. Pozostawiam to pod roz-
wagę czytelników.

Wsłuchując się w Państwa sugestie, 
rozpatrywane są dwie propozycje lokali-
zacji przedszkola. Pierwsza jako oddziel-
ny pawilon obok Szkoły Podstawowej nr 1 
w Piwnicznej-Zdroju, o tyle zasadny, że 
powstałby jeden kompleks szkolny, gdzie 
rodzic przywozi swoje pociechy zarów-
no do przedszkola jak i do szkoły. Poza 
tym w obrębie szkoły jest odpowiednia 
liczba parkingów, więc jest i bezpiecznie 
i oszczędnie dla rodziców.

Biorąc pod uwagę lokalizację hali wi-
dowiskowo-sportowej wzbogaca się też 
ofertę edukacyjną dla przedszkolaków. 
Rozważamy również drugą lokalizację 
w pobliżu szkoły.

Proponowane rozwiązania wymagają 
przemyślanych działań, dlatego też proszę 
o cierpliwość. Dołożę wszelkich starań, by 
przedszkole dla naszych dzieci powstało, 
bo jest ono niezbędne.

Czas na przemyślane decyzje, ponie-
waż naszej gminy nie stać na kolejne 
pochopne i kontrowersyjne działania.

Dariusz Chorużyk 
burmistrz Piwnicznej-Zdroju

Dariusz Chorużyk
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Mama 4 plus
Godnej płacy i pracy oraz żłobków 

i przedszkoli – tego najbardziej potrze-
bują kobiety z regionu.

2 czerwca w Piwnicznej-Zdroju 
w Restauracji „Pod Kasztanami” odbyło 
się, zorganizowane przez Stowarzyszenie 
„Górale Karpat” spotkanie, podczas 
którego dyskutowano w gronie kobiet, 
na temat rządowego programu „MAMA
4 plus”. Do udziału w niej zostali 
zaproszeni także posłowie różnych partii 
reprezentujący Sądecczyznę. Przybyli: 
Arkadiusz Mularczyk (PiS) i Elżbieta 
Zielińska (Kukiz 15).

Program rządowy „Mama 4 plus” za-
kładający minimalną emeryturę dla ma-
tek, które nie pracowały, ale wychowały 
czwórkę i więcej dzieci, w dużym stop-
niu dotyczy rodzin wielodzietnych w re-
gionie, gdzie bardzo często to na kobie-
tach ciąży obowiązek prowadzenia domu 
i dbałości o rodzinę. Pozytywnie oceniony 
został fakt, że program zniwelował dys-
kryminację finansową kobiet, które przed 
1977 rokiem pracowały w rolnictwie i nie 
miały możliwości ubezpieczenia się. Po-
zytywne jest również to, że mieszkanki 
małych miast i miasteczek wychowujące 
większą ilość dzieci mają zdecydowanie 
mniejsze szanse na podjęcie pracy zawo-
dowej niż kobiety w większych miastach. 
Jednak po głębszej analizie nasuwają się 
wątpliwości, czy rzeczywiście ten pro-
gram jest dobry dla kobiet. Wiele kobiet, 
które wychowały dzieci jednocześnie 
pracując, nie otrzymają żadnej formy 
gratyfikacji od rządu za swój trud, pod-
czas gdy matki niepracujące zawodowo, 

choć niewątpliwie wy-
konujące ogromną pracę 
w domu, mogą liczyć na 
konkretne wsparcie. 

Podczas spotkania 
padły różne głosy:

Pani Halina – Jestem 
przeciwna temu projekto-
wi. On niczego nie uczy. 
Po co pracować? Czy to 
chcemy przekazać naszym dzieciom?

Pani Agnieszka – Taka emerytura 
powinna być wprowadzona, szczególnie 
dla tych kobiet, które nie miały możli-
wości się ubezpieczyć (brak ubezpiecze-
nia rolniczego).

Pani Magdalena – mam czwórkę dzie-
ci i wypracowałam sobie 22 lata składek 
emerytalnych.

Pani Marzena D. – Ten projekt uwa-
żam za demoralizujący. Oznacza za-
mknięcie kobiet w getcie domowym 
i ogranicza możliwość ich rozwoju. Te 
pieniądze powinno się przeznaczyć na 
budowę przedszkoli i żłobków. Coraz 
mniej osób chce podejmować pracę. Czy 
to dobrze, że państwo coś daje za nic? 
Zamiast pracować i rozwijać się, kobiety 
muszą borykać się różnymi problemami. 
Proponowane rozwiązania są bezsen-
sowne. Tu trzeba myśleć, jak to wszystko 
poukładać sensownie.

Pani Urszula – To wsparcie jest po-
trzebne. Kobieta wychowała dzieci, które 
osiągają dojrzałość i usamodzielniają się, 
a ona jest zdana na męża.

Pani Monika F. – A co, jeśli kobieta 
chce odejść od męża?

Pani Marzena D. – To zależy od deter-
minacji i ambicji kobiety. Nigdy nie należy 
liczyć na nikogo oprócz siebie.

Pani Monika F. – Kobietę od chwili 
odchowania dzieci powinno ubezpie-
czać Państwo.

Padły propozycje: Przydałby się 
system asystentów rodzinnych, którzy 
pomagaliby rodzinie w rozwiązywaniu 
problemów. Kobiety powinny rozwijać 
się i pracować, Brakuje aktywizacji za-
wodowej kobiet i np. elastycznego czasu 
pracy dla kobiet w ciąży. O tym powi-
nien Rząd pomyśleć.

To tylko niektóre argumenty, które 
pojawiły się w rozmowach o programie. 
W założeniu organizatorów spotkania 
było, aby one wybrzmiały i dotarły do 
polityków. 

Poseł A. Mularczyk przedstawił 2 
aspekty programu:

Wyciągnięcie z ubóstwa kobiet, które 
z jakichś względów nie mogły pracować.

Poprawę dzietności, co da zastępowal-
ność pokoleń, inaczej grozi nam, że bę-
dziemy krajem emerytów..

Spotkanie zrealizowano z dotacji 
z Funduszu Obywatelskiego. Wniosek 
o dotację napisało Stow. Górale Karpat, 
którego prezeską jest Monika Florek.

 /BAS/

Stowarzyszenie Górale Karpat to grupa mieszkańców ziemi nadpopradzkiej, która od ponad 10 lat działa nieformalnie w regionie. Człon-
kowie wywodzą się z różnych środowisk, mają różne doświadczenia życiowe i zawodowe, ale łączy ich miłość do regionu i troska o jego 
dziedzictwo kulturowe.

Do najważniejszych projektów należy szereg działań na rzecz powrotu pasterstwa (organizacja konferencji „Pasterstwo szansą Sądecz-
czyzny”, powrót czarnych owiec na nadpopradzkie hale) oraz szereg działań mających na celu zachowanie kultury ludowej i pasterskiej oraz 
tożsamości kulturowej mieszkańców w odniesieniu do współczesności (imprezy folklorystyczne, warsztaty folkowo-jazzowe „Rytmy ziemi” 
a także kilka płyt w tym „Cysto górolsko muzyka”). 
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Festiwal nauki

420 uczniów z klas IV-VIII z wszyst-
kich szkół Gminy Piwniczna-Zdrój 27 maja 
wzięło udział w festiwalu nauki zorgani-
zowanym we współpracy Samorządu Piw-
niczańskiego z Centrum Nauki Kopernik. 
Eksponaty do ćwiczeń dostępne były od 
godziny 8:00 na hali sportowej w Piwnicz-
nej-Zdroju. Ciekawi doświadczeń byli nie 
tylko uczniowie. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy włożyli wkład w organizację przedsię-
wzięcia: pani Urszuli Sikorskiej – dyrektor 
ZEAS, pracownikom hali sportowej, panu 
Adamowi Gumulakowi, Dyrekcji Szkół 
Podstawowych, nauczycielom, którzy oto-
czyli opieką nasze dzieci, wreszcie trzem 
pracownikom CN Kopernik. Mam nadzieję, 
że pod koniec września powtórzymy inny, 
równie ciekawy eksperyment edukacyjny.

Dariusz Chorużyk

7 dni we Włoszech
Uczniowie ze SP. NR 1 w Piwnicznej-Zdroju należący 

do Szkolnego Klubu Górskiego „Kicarz” (grupa starsza) 
odwiedzili Włochy. 

Od 18 do 25 maja zwiedzili najpierw Wenecję, Padwę – 
w Bazylice Św. Antoniego uczestniczyli we Mszy św. – a noc 
spędzili w Rimini największym kurorcie nad Adriatykiem. 

To nie wszystko. W kolejnych 
dniach było Loreto, Monte Casino – 
Opactwo św. Benedykta i cmentarz 
żołnierzy polskich. W Rzymie w Wa-
tykanie, w Bazylice św. Piotra, pod-
czas Mszy świętej modlili się przy 
grobie św. Jana Pawła II , następnie 
przeszli na Kwirynał, pod Fontannę 
di Trevi i na Plac Hiszpański. 

Następnie audiencja generalna 
z papieżem Franciszkiem na Placu 
Św. Piotra, zwiedzanie Bazyliki św. 
Jana na Lateranie, św, Schodów, Ba-
zyliki Santa Maria Maggiore, Łuku 
Konstantyna, Bazyliki św. Pawła za 
Murami, Koloseum, „Ust Prawdy”, 
Placu Weneckego i Kapitolu.

Opuszczając Włochy zwie-
dziliśmy w Asyżu Bazylikę MB 
Anielskiej, Bazylikę św. Klary 
i św. Franciszka. 

Młodzież i opiekunowie wycieczki: Jolanta Jochymek, Ewa 
Maślanka, Anna Kulig i ks. Janusz Balasa składają serdeczne 
podziękowania dla Biura turystycznego Wactur Travel za miłą 
atmosferę, ogromny przekaz informacji oraz niezapomnianą 
przygodę, jaką zapewnili panowie pilot –przewodnik Przemysław 
Mróz oraz kierowca Jarosław Wrzostek. 

 Opiekun SKG”Kicarz”
 Jolanta Jochymek

 ćwiczenia na fantomie
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Termos

Trudno tak to powiedzieć
Po prostu, bez drżenia w głosie,
Że miłość w sercu gorącą
Schowałem, jakby w termosie.

Gdy wrócisz – (świat jest okrągły,
Obiegnij go jak najchyżej,
Im dalej będziesz ode mnie,
Tym bliżej będziesz, tym bliżej)!

Gdy wrócisz – (nie możesz nie wrócić,
Co noc o tym myślę bezsennie,
Że jutro znów będę czekał
Na ciebie. Tak jak codziennie).

Gdy wrócisz – może zziębnięta,
Gdy wrócisz – może zmęczona,
Włosy twe będę całował,
Oczy i twarz, i ramiona.

Róż na twych ustach rozmażę,
Nie dam ci dojść do głosu,
Miłością ci usta poparzę,
Jak wrzącą herbatą z termosu.

Marian Hemar

Poeta, satyryk, komediopisarz, dramaturg, tłumacz poezji, 
autor tekstów piosenek. Urodził się 6 kwietnia 1901 we Lwo-
wie, zmarł 11 lutego 1972 w Dorking pod Londynem.

Jan Marian Hescheles, syn Ignacego i Berty z domu Lem 
[był kuzynem  Stanisława Lema], urodził się we Lwowie, gdzie 
mieszkał 24 lata. Później w Warszawie 14 lat, a w Londynie 30 
lat. Ukończył VII gimnazjum we Lwowie, następnie studiował na 
Uniwersytecie Jana Kazimierza medycynę i filozofię. Debiutancki 
wiersz  „Więzień” ukazał się na łamach „Gazety Porannej i Wie-
czornej” (nr 4771).

W wieku siedemnastu lat zgłosił się jako ochotnik do wojska 
polskiego i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku.

Culture.pl

Bezkarni wandale
     
W Młodowie, na miejscu pamięci, na którym podczas II wojny 

światowej hitlerowcy rozstrzelali polskich zakładników, doszło do 
dewastacji pomnika i kradzieży. Nieznani sprawcy skradli dwa od-
lane z mosiądzu w dawnym ZNTK i umieszczone na kamiennych 
głazach elementy pomnika: krzyż i symbol Polski Walczącej.    

Miejsce pamięci usytuowane jest u podstawy porośniętego 
lipami wzgórza, przy ruchliwej drodze krajowej do Nowego 
Sącza. Dotąd, rok w rok, Gmina wraz z mieszkańcami Młodowa 
dbała o nie. Porządkowano otoczenie pomnika, a nawet sadzono 
kwiaty. Dzisiaj to miejsce zarosło zielskiem, którego nikt nie kosi. 
Za taką „zasłoną” niezauważeni i przez nikogo nie niepokojeni 
wandale, mogli bezkarnie dokonać aktu zniszczenia i kradzieży. 
(Trochę grosiwa na flaszkę się przyda)…

Jakby było mało drobniejszych kradzieży na cmentarzach, 
złodzieje „przenieśli się” na pomniki?

Za dbałość o wszystkie miejsca pamięci na terenie gminy, 
uświęcone krwią Polaków, odpowiedzialny jest któryś z wydzia-
łów Urzędu. Wydaje się, że ktoś tu o czymś zapomniał.

Oczekujemy konkretnych działań w tej bulwersującej sprawie. 
I Urzędu i Policji.

red

Przed kilku laty

Dewastacja

Obecnie
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Miejsce wypoczynku za ponad 10 milionów złotych 

335 dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej i ostatniej klasy Gimnazjum Publicznego w Łom-
nicy Zdroju zakończyło kolejny rok nauki.

 Za nami czas obowiązkowości szkolnej, systematycznej pracy i zabawy. Bogatsi 
o kolejne edukacyjne doświadczenia rozpoczynamy wakacje. Uczniowie i nauczyciele. 
W Łomnicy Zdroju, jak w wielu innych polskich szkołach, to był wyjątkowy rok. 
63 uczniów z dwóch łomniczańskich roczników, które pożegnały szkolne mury to ósmoklasiści 
i uczniowie trzeciej klasy gimnazjum. Z dniem zakończenia roku szkolnego 2018/2019 gimnazja 
przestają istnieć. 

 Msza święta, program artystyczny, wiele nagród, wyróżnień i gratulacji dla uczniów i rodziców. 
Ciepłe słowa pani dyrektor Bożeny Maślanki skierowane do całej szkolnej społeczności i podzięko-
wania od Rodziców dla nauczycieli. To momenty, które jak slajdy przemknęły ostatnim szkolnym 
dniem. Gościnnie uczestniczyli w wydarzeniu: przewodniczący Rady Miasta Piwniczna Zdrój, pan 

Powrócimy do ciebie szkoło…

Czy Nakło (przypomnijmy, że jest 
to teren zalewowy) stanie się ulubionym 
przez mieszkańców i turystów miejscem 
rekreacji w uzdrowisku? W październi-
ku 2018 poprzednie władze gminy pod-
pisały po przetargu umowę, w której jest 
zapis kwoty ponad 2 miliony większej 
niż zakładano na początku.

Jest koniec czerwca, na Nakle nic się 
nie dzieje, ale jak zapewnia wykonawca, 
projekt jest na ukończeniu i prace w terenie 
powinny ruszyć w sierpniu. Centrum tury-
styczno-kulturalne na Nakle ma powstać 
w ramach systemu zaprojektuj i wybuduj, 
co oznacza, że pierwsze miesiące podpisa-
niu umowy z wykonawcą upływają na pro-
jektowaniu, uzyskiwaniu wszelkich opinii 
i uzgodnień.

Co powstanie na Nakle? A więc cen-
trum rowerowe z miejscami do wypoczyn-
ku, serwisem dla rowerów i kompleksem 
sanitarnym z prysznicami. Będą tu alejki, 
ławki i oświetlenie. Wytyczone zostaną 
ciągi piesze i rowerowe, które połączą 
to miejsce z resztą miasta. Największą 

inwestycją pod względem finansowym 
będzie most pieszo-rowerowy nad Popra-
dem, który połączy Nakło z Zawodziem 
i trasą Euro Velo. 

Dodatkowo zaraz obok Nakła jest 
przystanek PKP i nieźle wyposażone pole 
namiotowe, co uatrakcyjni powstające 
przedsięwzięcie. 

Pieniądze będą pochodzić z budżetu 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dofinanso-
wanie za to pochodzi z programu Interreg3.

Wkład własny piwniczańskiego samo-
rządu niezbędny do realizacji przedsię-
wzięcia zapewni marszałek województwa 
małopolskiego.

BP

Adam Musialski i pierwszy dy-
rektor Gimnazjum Publicznego 
w Łomnicy Zdroju pan Antoni 
Leśniak. 

 Reforma wprowadziła 
wiele zmian, czy słusznych dla 
wychowanków i pedagogów, 
pokaże czas. Jedno jest jednak 
pewne, niezależnie od zmie-
niających się przepisów, ustaw, 
rozporządzeń, bieg szkolnemu 
życiu nadaje wychowanie, mą-
drość i poświęcenie nauczy-
ciela, odpowiedzialnego za 
losy wychowanka. Odpowie-
dzialnego, bo rozumiejącego, 
że prawdziwe wartości, które 
przekaże uczniom powrócą 
za lat kilka, może kilkanaście, 
gdy dorosłej już młodzieży 
przyjdzie zmierzyć się z realia-
mi dorosłego życia. To piękno 
i ideał, który wyznacza rolę 
nauczyciela w życiu młodego 
człowieka. To chwile, z któ-
rych nie wyrasta się nigdy…

 Małgorzata Miczulska
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integracja poprzez zabawę
15 czerwca 2019 r. na terenie kompleksu rekrea cyjnego na Radwanowie 

odbył się I Dzień Sportu świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Piwnicznej-
Zdroju pod hasłem  „Integracja poprzez zabawę”. 

W wydarzeniu wzięli udział wychowankowie świetlic profilaktyczno-wycho-
wawczych działających przy szkołach podstawowych w Piwnicznej-Zdroju, Łom-
nicy Zdroju, Głębokiem, Kosarzyskach oraz świetlicy w Zubrzyku wraz z kierow-
nikami i wychowawcami.  

W ramach wydarzenia odbywały się rozgrywki integracyjne w następujących 
konkurencjach: mini piłka nożna, mini siatkówka, dwa ognie, a także zajęcia na 
siłowni plenerowej i kąpielisku. Największą popularnością cieszył się mecz piłki 
nożnej rozegrany pomiędzy opiekunami, a wychowankami. Po zakończeniu zmagań 
wychowankowie świetlic otrzymali okolicznościowe nagrody. 

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych składają podziękowania Pani Jolancie Jochymek i Panu Maciejowi 
Faronowi za organizację tego wydarzenia, kierownikom i wychowawcom świetlic 
za wkład w pracę na rzecz dzieci i młodzieży oraz wychowankom za zaangażowanie 
w zajęcia odbywające się w ramach działalności świetlic. 

Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Piwnicznej-Zdroju

Komu zimno jest i gdzie
(tekst schładzający upały)

+20°C Grecy zakładają swetry
+15°C Jamajczycy włączają ogrzewanie
+10°C Amerykanie zaczynają się trząść 

z zimna. Rosjanie na daczach sadzą 
ogórki.

+5°C Można zobaczyć swój oddech. 
Włoskie samochody odmawiają 
posłuszeństwa.

 +1°C Norwedzy idą się kąpać do jeziora.
 -5°C Francuskie samochody odmawiają 

posłuszeństwa
-15°C Kot upiera się, że będzie spał z tobą 

w łóżku. Norwedzy zakładają swetry.
-17.9°C W Oslo właściciele domów włączają 

ogrzewanie.
-18°C Rosjanie ostatni raz w sezonie 

wyjeżdżają na dacze.
-20°C Amerykańskie samochody nie 

zapalają.
-25°C Niemieckie samochody nie zapalają.
-30°C Władze podejmują temat bezdom-

nych. Kot śpi w twojej piżamie
-35°C Zbyt zimno, żeby myśleć. Nie 

zapalają japońskie samochody.
-40°C Planujesz przez dwa tygodnie nie 

wychodzić z gorącej kąpieli. 
-42°C Szwedzkie samochody odmawiają 

posłuszeństwa.
-42°C W Europie nie funkcjonuje transport. 

Rosjanie jedzą lody na ulicy.
-45°C Władze rzeczywiście zaczynają 

robić coś dla bezdomnych.
-50°C Powieki zamarzają w trakcie 

mrugania.
-55°C Na Alasce zamykają lufcik podczas 

kąpieli.
-60°C Białe niedźwiedzie ruszyły na 

południe.
-70°C Zamarzło piekło.
-73°C Fińskie służby specjalne ewakuują 

świętego Mikołaja z Laponii.
-75°C Rosjanie zakładają uszanki.
-80°C Rosjanie nie zdejmują rękawic 

nawet przy nalewaniu wódki.
-114°C Zamarza spirytus etylowy. Rosjanie 

są wkurzeni.

Wewnętrzny głos
Każdy z nas posiada intuicję, która jest przeciwieństwem myślenia 

świadomego i racjonalnego. To nasz wewnętrzny podświadomy, szybki głos, 
pozwalający zrozumieć siebie, swoje emocje, pomagający kontrolować je, a także 
rozumieć odczucia innych. Ten przebłysk, olśnienie, podszept, przeczucie, pomysł, 
który wskaże nam rozwiązanie problemu lub odpowiedź na nurtujące pytanie, to nic 

Po 20 czerwca słowiki przestały śpiewać

innego jak nasza kreatywność.
Intuicja nieraz uchroniła mnie od 

popełnienia błędu, lub niezamierzo-
nego skrzywdzenia drugiej osoby. 
Ilekroć nie posłuchałam „wewnętrz-
nego głosu”, przydarzało mi się coś 
niedobrego. Dlatego uważam, że po-
winniśmy słuchać sygnałów, jakie, 
w różnych życiowych sytuacjach 
płyną… no właśnie, skąd?

Dzisiejsze znaczenie intuicji wy-
wodzi się ze średniowiecznego ła-
cińskiego słowa intuitio, co oznacza 
podszept, przeczucie. Słowniki pod 
hasłem „intuicja” podają również: 
zdolność przewidywania lub twór-
cza wyobraźnia.

/B/
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 9 czerwca br. w Parku Świętej Kingi po raz jedenasty świę-
towaliśmy rocznicę odsłonięcia i poświęcenia pomnika Świętej 
Kingi, patronki źródeł wód mineralnych w Głębokiem. Licznie 
przybyli goście i przedstawiciele władz samorządowych obejrzeli 
układ taneczny w wykonaniu uczniów SP Głębokie oraz program 
artystyczny p.t.: „Sobą masz być” w wykonaniu podopiecznych 
i wolontariuszy Stowarzyszenia „Nasz Dom”. Pyszne potrawy 
serwowały gospodynie Stowarzyszenia Młodów-Głębokie. Czas 
umilała nam kapela ludowa wygrywając skoczne melodie, aż nogi 
same rwały się do tańca.

Najbliższe plany Stowarzyszenia Młodów-Głębokie
Nasza organizacja złożyła oferty w czterech konkursach gran-

towych. Udało się pozyskać fundusze z trzech źródeł:
1. W dniu 2019.06.14 została podpisana umowa między sto-

warzyszeniem, a Fundacją Horyzont360 z siedzibą w Wie-
logłowach o realizację mikroprojektu zleconego w ramach 
Programu „FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH – 
MAŁOPOLSKA LOKALNIE POŁUDNIE 2019”
Stowarzyszenie pełni rolę Patrona wspierając grupę nie-

formalną w projekcie: „W rytm muzyki dbamy o zdrowy krę-
gosłup”. Lokalne przedsięwzięcie polegać będzie na zorga-
nizowaniu 15 godzin zajęć ruchowych dla mieszkańców wsi 

Ponad stu kajakarzy z Polski i Nie-
miec, miłośników wodnych podróży, 
15 czerwca br. rozbiło swoje namio-
ty i postawiło przyczepy i samochody 
kempingowe (kampery) na i wokół pola 
namiotowego w Piwnicznej-Zdroju. 
To tutaj miało miejsce otwarcie 54 Mię-
dzynarodowego Spływu Kajakowego na 
Popradzie. Sędzią Głównym spływu była 
p. Hanna Kuligowska, a w komitecie 

Uroczystość w Parku Świętej Kingi

Popłynęli Popradem po raz 54

Młodów i Głębokie oraz częściowym sfinansowaniu przeno-
śnego sprzętu nagłośnieniowego. Zajęcia poprowadzi profesjo-
nalna trenerka Barbara Gardoń. Środki pozyskane w tym pro-
jekcie to kwota 2931,65 zł.
2. 15 sierpnia b.r. z funduszy w kwocie 2000 zł pozyskanych 

w konkursie „Kulturalne Sądeckie 2019” organizowanym 
przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego oraz wsparciu 
z funduszu sołeckiego w kwocie 900 zł w Młodowie zo-
stanie zorganizowana impreza p.n.: „Poprawiny u gaździ-
ny”, promująca tradycje nadpopradzkie: muzykę oraz jadło 
regionalne.

3. W konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego p.t.: „Małopolska Gościnna – II edycja” pozy-
skaliśmy kwotę 10 000 zł zasiloną w kwocie 3600 zł przez 
UMiG Piwniczna-Zdrój, w kwocie 500 zł przez ZBNWM Piw-
niczanka, w kwocie 300 zł przez Tokarczyk Transport. W ra-
mach tych funduszy zrealizujemy zadanie „Park Świętej Kingi 
w Głębokiem – kontynuacja zadania: utworzenie ścieżki edu-
kacyjno-przyrodniczej”. Będzie to oczywiście pierwszy etap 
tworzenia ścieżki przyrodniczej, składający się z kilku począt-
kowych elementów: witacza, kierunkowskazu, 1 tablicy dużej, 
2 tablic średnich i 1 ławostołu.  D. K.

honorowym znaleźli się: Jacek Lelek 
– burmistrz Starego Sącza i Krzysztof 
Racult – prezes Małopolskiego Związku 
Kajakowego.

 Komandor Spływu p. Teresa Monkie-
wicz powiedziała:

- Pływam od 20 lat, a do kajakarstwa 
wciągnęły mnie dzieci. Organizatorem 
Spływu jest Stowarzyszenie Organiza-
torów Turystyki i Rekreacji „Dunajec” 

z Krakowa. Już w latach 70/80. XX wieku 
zapaleniec Tadeusz Pilarski upowszechnił 
międzynarodowy spływ na Dunajcu. Tra-
dycyjna nazwa pozostała, a później spływ 
rozszerzono na rzekę Poprad. Spływ będzie 
trwał 5 dni, od 15 do 19 czerwca, na trasie: 
Leluchów- Stary Sącz. 

 I etap z Leluchowa do Żegiestowa liczy 
21 km. II etap (2 dzień spływu) z Żegiesto-
wa do Piwnicznej to 20 km. Trzeci dzień 
będzie poświęcony na rekreację – wyciecz-
ki, gry i konkursy. W IV etapie mamy do 
pokonania 21 km z Piwnicznej do Starego 
Sącza, gdzie zakończy się nasza wspaniała 
przygoda. Szkoda tylko, że mało młodych 
garnie się do takiej formy spędzania czasu. 
Większość uczestników to ludzie w śred-
nim i starszym wieku. Im bliski kontakt 
z naturą sprawia dużą radość

 Podczas rozpoczęcia spływu m.in. za-
brał głos burmistrz Dariusz Chorużyk, któ-
ry objął patronat honorowy nad spływem. 
Życzył kajakarzom dobrej pogody i nieza-
pomnianych wrażeń, jakie ofiarowuje nad-
popradzka kraina. Obecny był też bardzo 
ciepło przywitany przez kajakarzy były 
burmistrz Edward Bogaczyk.

BASLatem na Polanie Harcerskiej obozowali harcerze

Stare zdjęcia żyją



Fot. B. Paluchowa



NASZE

TALENTY

Fo
t. 

B.
 P

al
uc

ho
w

a



Fo
t. 

B.
 P

al
uc

ho
w

a



Marcepanowy tort polsko-węgierski

Życzenia dla Keszthely od burmistrza Chorużyka.
Po prawej konsul Geza Cseby Ambasador RP, konsul Geza Cseby i Burmistrz Keszthely
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Na osobiste zaproszenie burmistrza 
naszego partnerskiego miasta 

Keszthely – Ferenca Ruzsica i Hono-
rowego Obywatela Piwnicznej dr Gezy 
Cseby, przedstawiciele Piwnicznej od-
wiedzili w dniach 31 maja – 1 czerwca 
miasto Keszthely, gdzie odbywały się Dni 
Miasta, w tracie których miało miejsce 
otwarcie Konsulatu Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Konsulem mianowany został dr Geza 
Cseby. Pojechaliśmy wspólnie z delegacją 
Starego Sącza, także miasta partnerskie-
go Keszthely i również zaprzyjaźnionego 
z Gezą Cseby. Węgierski burmistrz Ferenc 
Ruzsics i sekretarz tamtejszej Rady Miej-
skiej pani Terez Horvath przyjęli nas nie-
zwykle ciepło i spędzili z nami wiele czasu.

Obchody Dni Miasta rozpoczęła w so-
botę poranna msza święta, po której obej-
rzeliśmy w bocznej nawie kościoła tablicę 
upamiętniającą pobyt w Keszthely pol-
skich uchodźców w czasie II wojny świa-
towej. Po przywitaniu z księdzem odpra-
wiającym mszę, z zabytkowego kościoła 
w Rynku przeszliśmy do Teatru Miejskie-
go, gdzie odbyła się uroczysta sesja Rady 
Miasta, na której burmistrz Ferenc Ruz-
sics uhonorował zasłużonych obywateli 
miasta dyplomami i nagrodami. Osobą 
najbardziej wyróżnioną był zasłużony dla 
miasta dr Geza Cseby, który otrzymał tytuł 
i medal Zasłużonego Obywatela Keszthe-
ly. Wywołani na scenę burmistrzowie Piw-
nicznej i Starego Sącza Dariusz Chorużyk 
i Kazimierz Gizicki i serdecznie przezeń 
powitani, złożyli władzom miasta, radzie 
i mieszkańcom serdeczne życzenia dalsze-
go pomyślnego rozwoju ich pięknego mia-
sta. Dla przybyłych na sesję przygotowano 
w teatrze uroczysty obiad, przed którym dr 
Geza Cseby zaprosił zgromadzonych na 
otwarcie Konsulatu RP.

Na biuro Konsulatu władze Keszthe-
ly przeznaczyły pokój w Urzędzie Miasta 
(także w Rynku). Przed budynkiem zgro-
madziło się wiele osób, w tym Ambasa-
dor RP w Budapeszcie prof. Jerzy Snopek 
z małżonką, Konsul RP Marcin Sokołow-
ski, Rzecznik Narodowości Polskiej w Par-
lamencie Węgier dr Ewa Słaby-Ronay, 
nasze delegacje, kilku Polaków mieszka-
jących w okolicy i mieszkańcy Keszthe-
ly. Burmistrz Keszthely, Ambasador RP 
i konsul przemówili do zgromadzonych, 
a następnie odsłonili tablicę Konsulatu 
RP przy bramie Urzędu Miasta, po czym 

Węgiersko-polskie święto w Keszthely
Obejrzeliśmy także dom, w którym 

mieszka Geza Cseby – kiedyś własność jego 
przodków, gdzie trzy pokolenia rodziny 
Cseby prowadziły aptekę. Na asadzie 
umieszczona jest tablica upamiętniająca tę 
zasłużoną dla miasta rodzinę i ich aptekę.

Wieczorem burmistrz i pani sekre-
tarz zaprosili nas na pożegnalną kolację 
do Csardy Rybackiej na brzegu Balato-
nu. Degustowaliśmy tam potrawy z ryb, 
w które Balaton obfituje, zwłaszcza 
z sandacza. Dzięki Gezie, który spraw-
nie tłumaczył, rozmowy były serdeczne 
i konstruktywne: o samorządzie, tury-
styce, funduszach unijnych i ich wyko-
rzystaniu, a przede wszystkim o dalszej 
współpracy naszych miast. Wyjątkowa 
gościnność, przyjazna atmosfera, otwar-
tość na dalsze kontakty i współpracę, 
daje podstawy do jej rozwijania i po-
szerzania, do powrotu do lat przeszłych, 
gdy wymiana między naszymi miastami 
dotyczyła nie tylko delegacji samorzą-
dowych, ale też wzajemnych wizyt mło-
dzieży, zespołów, orkiestr, ludzi kultury. 
Tego sobie nawzajem życzyliśmy i takie 
działania burmistrz Chorużyk zadeklaro-
wał, a konsul Geza – bądź co bądź Piw-
niczanin – obiecał wspomagać.

 LLZ

weszliśmy do budynku, gdzie po poświęce-
niu przez księdza przyszłego biura konsu-
larnego Ambasador RP, burmistrz Keszthe-
ly i nowy Konsul przecięli biało czerwoną 
wstęgę. Konsulat został uroczyście otwar-
ty. Uczczono to lampką szampana i tortem 
z polewą w barwach biało czerwonych.

Wraz z burmistrzem Keszthely i panią 
sekretarz oraz Gezą odwiedziliśmy w cza-
sie spaceru po mieście tablice pamiątkowe 
związane z Polską: tablicę poświeconą 
Józefowi Bemowi i upamiętniającą Dom 
Leczniczy dla polskich uchodźców z cza-
sów II wojny światowej, pod którymi trzej 
burmistrzowie złożyli wieńce z wstęgami 
polską i węgierską, po czym, na zaprosze-
nie gospodarzy, zjedliśmy z nimi kolację 
w restauracji PUB.

Otrzymaliśmy od węgierskiego burmi-
strza VIP-owskie wejściówki do Muzeum 
w Pałacu Festeticsów. Drugiego dnia po-
bytu zwiedziliśmy park przypałacowy 
i w towarzystwie konsula Gezy wnętrza 
pałacu ze wspaniałą biblioteką. Po połu-
dniu na zaproszenie naszego Honorowego 
Obywatela – teraz już Konsula – gościli-
śmy w Muzeum Marcepanu i marcepano-
wej cukierni. Jej sympatyczni właścicie-
le (cukiernicy już w trzecim pokoleniu) 
przygotowali dla nas marcepanowy tort 
z polewą w kolorach naszych flag naro-
dowych i napisem „Polak – Węgier dwa 
bratanki...” oraz pyszną kawę. Zwiedzi-
liśmy też muzeum i poznaliśmy kunsz-
towne wyroby marcepanowe z dawnych 
lat – zakonserwowane i wystawione dla 
zwiedzających w specjalnych gablotach. 
Konsul Geza wraz z żoną Eriką zabrali 
nas do sąsiedniej miejscowości Balaton-
gyorok (także partnerskiej miejscowości 
Piwnicznej), gdzie z tarasu widokowego 
podziwialiśmy panoramę Balatonu i oko-
licy, a następnie do wsi Rezi, gdzie odwie-
dziliśmy piwniczkę win u ich lokalnego 
producenta. Była degustacja i… zakupy.

Podczas przerw w spotkaniach z wła-
dzami Keszthely spacerowaliśmy nad 
Balatonem przygotowanym już do sezo-
nu letniego, gdzie z okazji święta miasta 
odbywały się liczne imprezy, koncerty 
znanych zespołów, czynne były stoiska 
z potrawami regionalnymi, wyrobami lo-
kalnych rzemieślników i twórców ludo-
wych, pamiątkami itp., czynna już była 
na molo przystań statków turystycznych 
kursujących po Balatonie. Maria i Stanisław w tańcu
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Baletnice i muzykanci…
13 czerwca był dniem prezentacji 

umiejętności muzycznych i baletowych, 
jakie nabyły pod okiem instrukto-
rów uczestnicy zajęć organizowanych 
przez MGOK. Koncert, który zgro-
madził liczną widownię, rozpoczął się 
o godz. 16. 30, trwał ponad 2 godziny 
i zakończył się występem w wykonaniu 
instruktorów. 

W Sali widowiskowej wystąpiły 
dzieci prowadzone przez instruktorów: 
Marka Żurowskiego, Magdalenę Durlak, 

Magdalenę Bugajską, Krzysztofa Rolę 
i Tymoteusza Floriana.

Prezentowały się: Klara Hołowacz, 
Jurek Rusiniak, Iga Citak, Igor Janór, 
Kacper Lelito, Anna Sokołowska, Kacper 
Dominik, Julia Stencel, Olga Ściurka, Jakub 
Kulig, Anna Kulig, Wojciech Smyda, Kuba 
Leśniak, Aleksandra Zielińska, Bartłomiej 
Zdrojewski, Gabriela Cięciwa, Tomasz 
Nosal, Kinga Słaby, Martyna Lichoń, 
Karolina Janór, Alicja Pawlik, Tomasz 
Lisowski, Zuzia Szwala, Sabina Janór, 

Julka Białowodzka, Dorota Lelito. Był 
śpiew, gra na skrzypcach, akordeonie, 
pianinie i gitarze.

Prezentacja małych baletnic składa-
ła się z kilku scenek. Szczególnie rado-
sny i barwny był taniec kurczątek u boku 
mamy kwoki (Ludmiła Krzyk) oraz moli 
szykujących się do pożarcia futra. W kon-
cercie wystąpiły również dzieci uczące się 
w ramach Powiatowej Szkółki Muzykowa-
nia Ludowego działająca przy Domu Kul-
tury w Piwnicznej-Zdroju. 

Dzień Dziecka można przeżyć na 
wiele sposobów. Nie brakuje dziś 

szczodrych, materialnych prezentów 
i nadmiaru fajerwerkowych wrażeń. 
Świat zaskakuje dzieci pomysłami 
i nowościami.

 Serwowane niespodzianki niosą ra-
dość, zaciekawiają, wprawiają w zado-
wolenie i po prostu cieszą. Ale są i takie 
niezwykłe, bajkowe, serdeczne i wypra-
cowane na scenie, jak ta, którą przygo-
towali swoim podopiecznym nauczyciele 

Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju. To po prostu bajka, niepo-
równywalna z innymi, bo darowana prosto z serca. 

 Sala szkolnej świetlicy tętniła radością w dniu 1 czerwca. Dzieci 
z zapartym tchem wpatrywały się w niezwykłe przygody Króla Bula. 
Piękne damy dworu nadawały ton całemu przedstawieniu. Był rezo-
lutny kucharz, który nie mógł dogodzić królowi, zakręcona królowa, 
despotyczna ochmistrzyni, zniewalający kocur, a także dentysta-czaro-
dziej, który „uwolnił” od bólu tytułowego bohatera baśni. Nad wszyst-
kim czuwali strażnicy, królewski muzyk i… sufler. Oj działo się dzia-
ło… To już po raz szósty bajkowa niespodzianka przygotowana przez 
p. Małgorzatę Kędzierską, cieszyła serca i oczy małych widzów. To 
chwile niezapomniane, cenione za swoją barwność, energię, rym 
i rytm. Podziwiane za melodię i zaskakujące zakończenie. Pani Dyr. 
Bożena Maślanka podziękowała nauczycielom za czas poświęcony 
na przygotowanie bajeczki, a głównemu reżyserowi za pomysłowość 
i niezwykły zapał w organizowaniu bajek. My również dziękujemy, 
bo przecież takie niezwykłe chwile, jakie wychowawca może poda-
rować wychowankowi nie przydarzają się na co dzień. Ale powraca-
ją każdego roku w Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju. Wiem, 
bo tam byłam, miód słodki piłam, a to co widziałam w skrócie wam 
tutaj opisałam .

Małgorzata Miczulska

„Król Bul” dla dzieci od nauczycieli

(Fotorelacja z koncertu s. 14-15)
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REKLAMA REKLAMA

Najlepszy absolwent 
sportowiec

 
Z inicjatywy radnego powiatowe-

go Mariana Dobosza po raz kolejny 
wyłoniono najlepszych absolwentów-
-sportowców szkoły podstawowej 
i gimnazjów na terenie Miasta i Gmi-
ny Piwniczna -Zdrój w roku szkolnym 
2018/2019.Wspólnie z nauczycielami 
wychowania fizycznego opracowano 
Regulamin Konkursu na najlepszego 
sportowca – absolwenta. 

Celem konkursu było:
• Popularyzacja sportu, kultury fizycznej w szkole  

Zachęcanie uczniów do systematycznej pracy i chęci osiągania 
coraz lepszych wyników sportowych;

• Stwarzanie warunków do rywalizacji sportowej wszystkim 
uczniom; 

• Rozwijanie umiejętności sportowego rywalizowania 
i kibicowania;

• Wyłonienie i nagrodzenie najlepszych sportowców – absol-
wentów danej szkoły.

Zasady konkursu:
We współzawodnictwie o tytuł najlepszych sportowców – ab-

solwentów mogli brać uczniowie III klasy gimnazjum w Piwnicz-
nej-Zdroju i Łomnicy Zdroju. Ponadto w tym roku po raz pierwszy 
byli to absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych (Nr 1 i Nr 

2 Piwnicznej-Zdroju, Łomnicy Zdroju, Głębokiego, Wierchomli 
Wielkiej). Punktacja prowadzona była dla dziewcząt i chłopców 
przez cały okres nauki w danej szkole.

Punkty przyznawała komisja złożona z nauczycieli wycho-
wania fizycznego danej szkoły. Udział w zawodach punktowany 
był w zależności od rangi zawodów: – ranga zawodów, – zajętego 
miejsca 

Najlepsi sportowcy-absolwenci w punktacji końcowej otrzy-
mali: puchar, dyplom i nagrodę rzeczową. Fundatorem był Marian 
Dobosz – radny powiatu nowosądeckiego.

Przed zakończeniem roku szkolnego w każdej szkole odby-
ło się podsumowanie tego konkursu i wręczono w/wym. nagro-
dy wspólnie z dyrektorami szkół i nauczycielami wychowania 
fizycznego.

Najlepsi absolwenci – sportowcy na terenie Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój – Rok szkolny 2018/2019

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju (Kosarzy-
ska): Justyna Grucela, Grzegorz Śmigowski

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piwnicznej-Zdroju: Oliwia 
Długosz, Martyna Tomasiak 

Szkoła Podstawowa w Głębokiem: Kacper Mucha, Paulina Pawlik
Szkoła Podstawowa w Łomnicy Zdroju: Magdalena Wnęk, 

Paweł Toczek, Kamil Źrałka 
Szkoła Podstawowa w Wierchomli Wielkiej: Martyna Bołoz, 

Zuzanna Tokarczyk, 
Gimnazjum w Piwnicznej-Zdroju: Patrycja Piwowar, 

Zuzanna Cużytek, Klemens Ogórek
Gimnazjum w Łomnicy Zdroju: Małgorzata Ogórek, Maciej Wnęk 

Organizator: radny powiatowy 
Marian DoboszZawody rowerowe w Piwnicznej – lata 50.

Stare zdjęcia żyją
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 …Ocalić od zapomnienia…
 K.I. Gałczyński Pieśni

W roku 2013 ukazała się I część albumu 
Dar pamięci – dawni ludzie, rodziny, dawne 
domy – dziedzictwo kulturowe miasta i gminy 
Piwniczna-Zdrój, a w roku 2018 jego II część. 
Są to dzieła Barbary Paluchowej, absolwent-
ki krakowskiej ASP, która dorosłe życie, wraz 
z mężem lekarzem pediatrą, spędziła w Piw-
nicznej Zdroju. Pokochała to urocze górskie 
miasteczko, którego zachwycające piękno, 
prowokuje do aktywnego życia artystyczne-
go. Piwniczna Zdrój zwłaszcza w dziedzinie 
kultury, poezji oraz muzyki, pieśni i tańców 
a także obrzędów ludowych współpracuje 
z pozostałymi tu Łemkami i sąsiadującymi 
przez Poprad – Słowakami. A pomysłodaw-
czynią i współorganizatorką wielu artystycz-
nych poczynań np. spotkanń poezji i muzyki 
gór „Wrzosowisko” oraz międzynarodowego 
konkursu poetyckiego „Sen o Karpatach”jest 
właśnie B. Paluchowa.

Ponieważ artystka album tworzyła 
z wielu faktoznawcami i fotografami - 
wydawnictwo promienieje feerią kolorów 
i ich odcieni oraz artystycznym pięknem. 
Żeby się o tym przekonać trzeba obejrzeć 
np. jeden z wielu bajecznie kolorowych 
rozdziałów, Barwy pór roku /s. 11-15/.

Recenzja albumu Dar pamięci II, dawni ludzie, rodziny, dawne domy
opracowania popularnonaukowego Barbary Paluchowej malarki, poetki, autorki  wierszy i książek dla dzieci, fotograficzki (fotografia 
dokumentalna i artystyczna), animatorki kultury, dokumentalistki

Album otwiera zdjęcie Danuty Szaflar-
skiej trzymającej pierwszą część albumu 
Dar pamięci, gdzie jest wiele o Niej, jako 
wybitnej i powszechnie kochanej oraz sza-
nowanej aktorce, z której Piwniczna była – 
i po 2 latach od Jej śmierci – jest nadal bar-
dzo dumna. Barbara Paluchowa poświęciła 
Aktorce także uroczą opowieść dla dzieci 
O panience Danusi i góralce Hanusi.

W rozdziale Ukochali te miejsca /s. 
16-144/ Autorka prezentuje Czytelnikom, 
postacie godne uwagi z różnych wzglę-
dów, bardzo często pokazując równocze-
śnie ich związek z różnymi wydarzeniami 
historycznymi, np. Konie – bohaterowie 
I wojny światowej /s. 20/, czy Chłopcy 
od „Tatara” – Władysław (Stendera.). 
Wspomina też i docenia i innych, jak np. 
Henryka Cyganika mieszkańca Krakowa, 
i Piwnicznej, ze względu na jego ukocha-
nie gór Beskidu Sądeckiego, ale i na to, 
że był (niedocenionym niestety) poetą, 
prozaikiem, publicystą prasowym i radio-
wym oraz teatrologiem.

Obfity w fakty i biografie Piwniczan 
jest rozdział Rody /s. 56/, podobnie jak 
rozdział Na Łomnickiem, np. podrozdział 
Dzieje Dulaków i Wyrwiczów /s. 120/.

Ważny jest także fakt, że Autorka 
opracowania, jednakowo traktuje tzw. 

pnioków czyli ludzi mieszkających tu od 
dawien dawna, jak i krzoki, czyli, ludzi, 
którzy przybyli do Piwnicznej i okolicz-
nych miejscowości, zobaczyli i pokocha-
li ten uroczy zakątek Polski, wybudowali 
tu domy, zapisali piękną kartę w historii 
tej gminy, z którą do dziś ich potomko-
wie się identyfikują. 

Pisząc o poszczególnych rodach i wy-
różniających się osobach B. Paluchowa 
opisuje i pokazuje (w fotografiach) ludzi, 
ich ubrania, fryzury, ich domy i zagrody, 
umeblowanie wnętrz, narzędzia do wy-
konywania różny prac, ginące zawody, 
a nawet, typowe dla tej części kraju, po-
trawy, (np. świąteczne i podaje konkretne 
przepisy). Pokazuje także zwyczaje i ob-
rzędy ludowe.

Oddzielne rozdziały: Narciarstwo /s. 
161/, Muzeum Regionalne TMP /s. 170/, 
Dolina Popradu /s. 175/ – poświęca: nar-
ciarstwu, bez którego mieszkańcy tego 
zakątka Polski, nie mogliby się poruszać, 
gdy spadnie śnieg i narciarskim biegom 
sportowym; Muzeum, znajdującym się 
w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Piwnicznej – Zdroju i zawie-
ra ok 2 000 eksponatów; Regionalnemu 
Zespołowi „Dolina Popradu”, który z po-
wodzeniem działa od 1965 roku, dla któ-
rego wiele scenariuszy pisała i pisze, zna-
na poetka i członkini Zespołu – Wanda 
Łomnicka-Dulak.

Ponadto w Albumie zawarte są infor-
macje na temat mostów w gminie Piw-
niczna; Stacji PKP, Kościoła pod wezwa-
niem Narodzenia NMP; malej przydroż-
nej architektury sakralnej, mocno w tej 
okolicy reprezentowanej; starych cmen-
tarzy w Piwnicznej i cmentarza w Wier-
chomli Wielkiej; a nawet lasów, uzdrowi-
ska Żegiestów – Zdrój; Doliny Popradu, 
czy Parku Świętej Kingi w Głębokiem. 
Znalazło się też w Albumie miejsce dla 
Łemków, których wielu żyło tu dawniej, 
stąd liczne cerkiewki, np. w Tyliczu, Że-
giestowie – Wsi. 

Autorka, sama będąc poetką, dużo 
uwagi poświęca piwniczańskiej poezji, 
którą tworzą: Maria Lebdowiczowa, 
emerytowana wybitna polonistka, au-
torka wielu bardzo cennych opracowań 
o Proboszczach, o wybitnych miesz-
kańcach tego uroczego zakątka Polski, 

TMP – zdjęcie z 1978 r.
Siedzą: Jan Trzpis, Aurelia Rzymkowa (naucz. z Rytra), Adam Pacholewski, J. Kazimierz Życzkowski, 
Gabriela Urbanowska, W. Adamuszek.
II rząd: Władysław Oleksy, Jan Leśniak (ojciec Jadzi Dąbrowskiej), J. Nowak (z Rytra, napisał jakąś 
książkę wspomnieniową), Roman Wolański, Józef Reichert, Eugeniusz Kuryłło, NN, St. Mróz, Józef 
Zieliński, Jan Miczek.
III rząd: Mieczysław Łomnicki, Ryszard Durlak, Zbigniew Durlak (bracia), (być może, że to sekretarz 
Witkowski), Józef Długosz, Edward Grucela, Eugeniusz Lebdowicz.
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Stacyjka Zdrój

Stacyjka Zdrój, miasteczko przy niej,
a nad miasteczkiem widzę tym,
jak niziuteńko niebo płynie,
na którym imię twe pisze dym...
Na rynku zawsze ludniej,
gdy targ przy starej studni.
U wrót plebanii drzemie dziad
i kasztanami sypie wiatr...
Wciąż wracam na stacyjkę małą
pociągiem, który lato wiózł,
wesołych brzóz go sześć witało,
sześć go żegnało zmartwionych 
brzóz...
Ze stacji droga krótka.
Zielona stara furtka 
zaskrzypi cicho:- „Jak się masz?
Podobną kiedyś znałam twarz”...
a potem sień...ktoś drzwi odmyka...
głosy wzruszone...twój i mój...
a potem cień... i wszystko znika...
i już umyka Stacyjka Zdrój.

Kabaret Starszych Panów

Ten napisany ponad 50 lat temu 
wiersz, wybrałam z wielu innych, 
ponieważ idealnie pasuje do naszej 
małej stacyjki w Zdroju.   

/BP/

o Piwnicznej, Krystyna Dulak-Kulej 
poetka zawieszona między Londynem 
a Piwniczną, absolwentka Wyższej Szko-
ły Języków Obcych; Wanda Łomnic-
ka-Dulak, autorka na bardzo wysokim 
poziomie opracowania o gwarze nadpo-
pradzkiej, Barbara Paluchowa malarka, 
dziennikarka, poetka i autorka utworów 
dla dziec;. Stanisława Widomska, pu-
blicystka, autorka utworów dla dzieci 
i najmłodsze poetki: Faustyna Uryga 
absolwentka pedagogiki specjalnej Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie 
oraz Monika Dziedzina poetka i autorka 

utworów dla dzieci oraz działaczka kul-
turalna w Piwnicznej.

Tak urok górskiego miasteczka i miej-
scowości go otaczających, obrodził w całą 
plejadę, kochających piękno, swoją „małą 
Ojczyznę”, wszystko, co polskie i warto-
ściowe – poetów

Ale nie tylko muza poezji tu gości, tu też 
rodzi się haft, powstają gorsety do ludowego 
stroju (Magdaleny Marciszewskiej z domu 
Dulak), malowany świat tworzą absolwent-
ki znanych szkół i uczelni: Sara Gumulak 
oraz Antoni Dulak. W kolorowym świecie 
żyje niepełnosprawna twórczyni (Małgosia 

Jakacka). Wielu mieszkańców tych okolic 
para się fotografowaniem, czego dowodem 
jest prezentowany album (…).

W albumie jest przedstawiony cały do-
robek Piwnicznej i okolicy, który może się 
okazać bardzo przydatny naukowym bada-
czom przeszłości. Warto po opracowanie 
sięgnąć i się z nim zapoznać. M ożna też na-
śladując Barbarę Paluchową i osoby z Nią 
współpracujące, ocalić od zapomnienia inne 
części naszego kraju.

dr nauk hum. Janina Kwiek-Osiowska
 absolwentka i adiunkt, językoznawca, obecnie, 

 Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Stacyjka dzisiaj, fot. B. Paluchowa

Stacyjka lata 50, fot. arch.
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Odwiedziny Hiszpanów
Na początku czerwca w Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdro-

ju miało miejsce szczególne wydarzenie edukacyjno-kulturowe. 
W ramach europejskiego projektu współpracy szkół na platformie 
Etwinning, szkoła realizowała projekt pod nazwą Mystey Skype 
wraz z Institut Badia w Barcelonie. Celem projektu było rozwijanie 
kompetencji językowych oraz wymiana materiałów i doświadczeń 
kulturowych z różnych dziedzin życia. Projekt trwał 9 miesięcy 
i polegał na comiesięcznych spotkaniach za pomocą komunikatora 
Skype, w których uczniowie rozwiązywali przygotowane przez sie-
bie zagadki oraz prowadzili dyskusje w języku angielskim na wy-
brany temat z dziedziny sztuki, kulinariów i wiedzy ogólnej. 

Całoroczna praca nad projektem zaowocowała spotkaniem 
na terenie gminy Piwniczna Zdrój grupy młodzieży z Hiszpanii 
oraz uczniów ze Szkół Podstawowych w Łomnicy Zdroju i Głębo-
kiem. Dziesięcioro uczniów wraz z opiekunami odwiedziło naszą 
miejscowość, aby wspólnie z polskimi uczniami odkrywać walory 
naszego regionu. Z tej okazji uczniowie szkoły w Łomnicy przy-
gotowali uroczyste powitanie w obecności dyrekcji szkoły Bożeny 
Maślanki oraz władz gminy w osobie burmistrza Dariusza Choru-
żyka, a także dyrektor ZEAS-u Urszuli Sikorskiej i przedstawicie-
la Ośrodka Kultury Piotra Maślanki.

Uczniowie w strojach ludowych zaprezentowali swoje umie-
jętności wokalne, instrumentalne oraz taneczne. Wraz z nowymi 
kolegami zatańczyli fragment polki. Program artystyczny opraco-
wał i przygotował pan Przemysław Lis.

Zgodnie z planem wizyty uczniowie wzięli udział we wspól-
nych warsztatach językowych, gdzie pod okiem nauczycieli ję-
zykowców Marceliny Kowalskiej i Katarzyny Olszyńskie–Ortyl 

szlifowali swoje umiejętności komunikacyjne w języku angiel-
skim. Po warsztatach językowych przyszedł czas na wspólne go-
towanie. Uczniowie podzielenie na grupy musieli przygotować 
według własnego pomysłu naleśniki. Integracja w kuchni okazała 
się być świetną zabawa i pozwoliła na zawiązanie nowych relacji.

Drugi dzień to wycieczka do Rytra, gdzie w pięknych okolicz-
nościach przyrody i w otoczeniu zamkowych ruin uczniowie brali 
udział w lekcji otwartej zorganizowanej przez p. Beatę Miechur-
ską, podczas której odgrywali fragmenty utworu Romeo i Julia 
w wersji anglojęzycznej. Następnie wspólnie z uczniami ze Szko-
ły Podstawowej w Głębokiem udali się na małą wycieczkę kra-
joznawczą do źródeł św Kingi w Głębokiem. Tam mieli również 
możliwość skosztowania regionalnych placków pasterskich w wy-
konaniu pań ze Stowarzyszenia Młodów-Głębokie. Jedną z atrakcji 
tego dnia było zwiedzanie rozlewni wody mineralnej Piwniczan-
ka. Grupa hiszpańska miała okazję zapoznać się z historią zakładu 
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Dzień dobry, Uczennice i Uczniowie!

oraz prześledzić proces butelkowania wody. Dzień zakończył się 
ogniskiem, na którym podczas warsztatów kulinarnych zorganizo-
wanych przez ośrodek Nad Potokiem uczniowie poznali historię 
i proces produkcji jednego z bardziej znanych przysmaków na-
szego kraju czyli oscypka oraz wspólnie przyrządzili zapiekanki 
z wędzonym serem i dodatkami. Dalsza część spotkania upłynęła 
w atmosferze wspólnych gier i zabawa towarzyskich a zwieńcze-
niem tego wszystkiego była wspólna dyskoteka w rytmach polsko-
-hiszpańskich. Dobra zabawa nie miała końca.

Ostatniego dnia uczniowie udali się na wspólną wycieczkę 
do Krakowa, gdzie zwiedzili z przewodnikiem Wawel oraz Ry-
nek z Kościołem Mariackim i Sukiennicami. Goście poznali 
najważniejsze fakty z historii Polski, odwiedzili najbardziej roz-
poznawalne miejsca na kulturalnej mapie naszego kraju, poznali 
również legendę o smoku wawelskim i kosztowali przysmaków 
kuchni polskiej w lokalnych restauracjach. 

Wycieczka była ostatnim punktem programu. Przyszedł czas 
pożegnania. Uściskom i łzom nie było końca. 

Podsumowując te trzy wspólnie spędzone dni, można powiedzieć, 
że projekt zakończył się pełnym sukcesem. Założone cele zostały 
w pełni zrealizowane. Spotkanie miało ogromny wpływ nie tylko na 
zacieśnianie więzi międzykulturowych, ale także rozwój kompetencji 
językowych, ponieważ bariera językowa wymogła na uczestnikach 
używanie cały czas języka angielskiego. Pod względem dydaktycz-
nym zamierzony cel został w pełni osiągnięty, z tego względu, że 
uczniowie mogli na własnej skórze przekonać się o daleko idącej po-
trzebie znajomości języka angielskiego i jego zastosowaniu w prakty-
ce. To zdecydowanie wpłynęło na motywację i dalszy rozwój w tym 
kierunku. Również pod względem kulturowym udało się nam przed-
stawić nasz kraj i region jako piękny i gościnny, warty odwiedzenia, 
o czym świadczą pozytywne opinie naszych gości. 

Serdeczne podziękowania należą się sponsorom spotkania 
dzięki, którym mogliśmy zapewnić transport i część atrakcji 
tj. Piwniczanka Spółdzielnia Pracy oraz Urząd Miasta i Gminy 
Piwniczna Zdrój.

Dziękujemy!!!
Organizator: Katarzyna Olszyńska-Ortyl

Uczestnicy: Uczniowie klasy 8 

Hiszpanie w Krakowie

Redakcja Sky&Telescope miała dobry pomysł, zamieszczając 
w r. 1993 apel Timothy ego Ferrisa. Określenie „wielkie bum” 
(„Big Bang”), brzmi rzeczywiście trochę kpiąco.

Proponuję używać nazwy: Universe Start from Point (ewentu-
alnie, skrótowo: Universe Point Start).

Zagadnienia:
1. Bańska Sczawnica I okolice. Czy wulkanologia jest 

ciekawa?
2. Eksport drewna cisowego z Małopolski do Anglii. Co tam 

budowano? (U nas, podobno, Nowy Sącz).
Do zobaczenia.

Leszek Mikołajczyk
Fot. arch. szkoły
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Przybyłych 15 czerwca do rezydencji „Leśny dwór” powi-
tał były wieloletni prezes BS Stanisław Mróz.

 Ważnymi punktami obrad był wybór Komisji: 1. Mandatowo-
-skrutacyjnej, 2. Uchwał i wniosków, 3.Do odczytania protokołu 
z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, 4. Ds. odpowiedzialno-
ści i niezależności.

 W sprawozdaniu z działalności Zarządu Banku Spółdzielcze-
go za 2018 r. prezes Janusz Wojciechowski poinformował, że:

 Bank prowadzi działalność w Polsce, na terenie województwa 
małopolskiego. Obsługa klientów wykonywana jest w Centrali 
w Piwnicznej-Zdroju oraz w Filii BS w Rytrze. Bank jest pra-
codawcą. Przeciętny stan zatrudnienia na 31.12.2018 r. wyniósł 
18,25 etatu (19 pracowników), co oznacza, że w stosunku do koń-
ca 2017 roku zatrudnienie nie uległo zmianie. 

 W 2018 r. Zarząd odbył 16 posiedzeń, na których podjął 59 
uchwał. Podejmowane uchwały w dużej części dotyczyły zmian 
w regulacjach, których należało dokonać w związku ze zmianami 
przepisów zewnętrznych. 

W listopadzie ubiegłego roku w Banku przeprowadzana była 
pełna lustracja, po której zostały wydane zalecenia. Jednym z nich 
była konieczność uzupełnienia udziałów niepełnych. W związku 
z tym Rada Nadzorcza i Zarząd na swoich posiedzeniach na po-
czątku 2019 roku podjęły uchwały o zobowiązaniu wszystkich 
udziałowców Banku posiadających niepełne kwoty na poczet 
udziałów do ich uzupełnienia. Zrzeszeni Członkowie posiadają 
udziały, których stan na 31.12.2018 r. wynosił 402 840 złotych 
przy statutowej jednostce udziałowej 60 zł. Średnio na każdego 
Członka przypadają udziały wartości 426 zł. 

 Każda aktywność podejmowana przez Bank Spółdzielczy 
w Piwnicznej-Zdroju, jak również przez każdą inną instytucję fi-
nansową generuje ryzyko. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do 
koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach i dostoso-
wywaniu działalności do zmieniających się warunków zewnętrz-
nych. Z uwagi na charakter i zakres prowadzonej działalności, naj-
bardziej znaczącym rodzajem ryzyka jest ryzyko kredytowe, Bank 
nie stosuje technik redukcji ryzyka kredytowego. 

 W roku 2018 Bank Spółdzielczy w Piwnicznej-Zdroju nie 
nabywał udziałów własnych. 

 Plany na rok 2019 to dalszy wzrost sumy bilansowej oraz 
wskaźników ekonomicznych. Rada Nadzorcza i Zarząd Banku bę-
dzie realizować założoną politykę zgodnie z opracowaną Strategią 
Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju na lata 2019-2021. 
Głównym celem Banku będzie maksymalne egzekwowanie należ-
ności od nierzetelnych dłużników, umacnianie własnej pozycji na 
lokalnym rynku usług finansowych przy zachowaniu zadowalają-
cych wyników finansowych i jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb 
członków banku, jak i jego klientów.. Pomimo zakładanego dalsze-
go trwania spowolnienia gospodarczego w roku 2019 Bank poprzez 
swoje działania pragnie umocnić swoją sytuację ekonomiczno-fi-
nansową. Uchwała kierunkowa poprzedniego Zebrania Przedstawi-
cieli została zrealizowana, a wyniki Banku uzyskane w roku spra-
wozdawczym były na ogół zgodne z założeniami planów. 

 Dobra i owocna współpraca z Radą, a także z przedstawiciela-
mi reprezentującymi członków na Zebraniu Przedstawicieli. przy-
czyni się do umacniania pozycji Banku i jego dalszego rozwoju, 
jak też terenu, na którym Bank działa.

 Po podjęciu 10 uchwał i zgłaszaniu wolnych wniosków, 
nastąpiło zakończenie obrad i wspólny obiad.

Zebranie Przedstawicieli i Członków Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju

W Leśnym Dworze, fot. B. Paluchowa
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Z  żyCia  PaRaFii

• Niedziela 16 czerwca była dniem Trójcy Przenajświętszej. 
• Tego samego dnia została odprawiona na Piwowarówce odpustowa Msza święta ku czci św. Antoniego 
• „Nabożeństwo Drogi” sprawowane jest na Placu św. Jana Pawła II w I soboty miesiąca. 
• Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej odbyło się w czwartek – 20 czerwca. Msza święta 

o godz. 9:00 była sprawowana na Placu św. Jana Pawła II, a po niej wyruszyła procesja euchary-
styczna ul. Kazimierza Wielkiego, Marciszewskiego, Daszyńskiego i przez Rynek do kościoła, gdzie 
nastąpiło błogosławieństwo.  

• Rodzice wraz z dziećmi wyjeżdżającymi nad Morze Bałtyckie uczestniczyli w spotkaniu z ks. 
Mateuszem Odziomkiem, które odbyło się w Domu Katechetycznym. Natomiast młodzież udająca 
się na bieszczadzki obóz w dniach: 24-29 czerwca br., spotkała się na plebanii, w środę 19 VI z ks. 
Krzysztofem Czechem. 

• Młodzież naszej wspólnoty wyjechała na bieszczadzki obóz z „Dziedzińca Matuli”, wczesnym 
ranem 24 czerwca. 

• Bóg zapłać za pomoc w organizacji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej na Placu 
św. Jana Pawła 
II: kapłanom, 

Straży Pożarnej, Orkiestrze, Policji, „Dolinie 
Popradu”, przygotowującym ołtarze oraz uży-
czającym budynki, ofiarującym kwiaty, niosą-
cym sztandary i feretrony, Liturgicznej Służbie 
Ołtarza, pracownikom parafialnym, dbającym 
o piękno Placu, skarpy i terenu wokół świąty-
ni, dzieciom, młodzieży, dorosłym, ludziom 
starszym, gościom i parafianom wielbiącym 
Boga obecnego w Wielkiej Tajemnicy Chleba.  

• Eucharystie z procesją w Oktawie Bożego 
Ciała odbywały się w dni powszednie, o godz. 
19:00. W czwartek – 27 czerwca nastąpiło bło-
gosławieństwo małych dzieci oraz poświęce-
nie wianków i kwiatów.

• W piątek 28. VI  Uroczystości Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Parafianie przeżywali je 
uczestnicząc w liturgii, także poprzez procesję 

Z przyjemnością informujemy, że Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej 
otrzymało granty na 2 projekty z Instytutu Polonika, o łącznej wartości 

ponad 101 tys. zł. Projekty dotyczą prac porządkowych na polskich cmentarzach 
w: Krakowcu, blisko granicy i do Krzywego Jeziora, 200 km od Odessy, na Ukra-
inie. Wyjazdy, każdy po 2 tygodnie, polegać będą na pracy wolontariuszu przy 
zabezpieczaniu i pielęgnacji tego, co zostało z naszych nagrobków itp. Będziemy 
je czyścić, w tym także metalowe ogrodzenia, częściowo reperować i zabezpie-
czać. Będziemy tworzyć lapidaria, czyli zbierać w jednym miejscu zniszczone 
i rozpadłe nagrobki, kawałki krzyży i płyt. Tego typu zadania będą odbywać się 
pod okiem specjalisty konserwatora. Będziemy także kosić trawę, wycinać krzaki 
i – zwłaszcza w bardzo zaniedbanym Krzywym Jeziorze – drzewa! Dlatego po-
szukujemy ludzi, którzy nie boją się ciężkiej pracy, ale umieją się też obchodzić 
piłą i kilofem. Bardzo pomocny będzie ktoś z wiedzą medyczną – ewentualna 
1 pomoc, apteczka, opatrunki. Wszystkie koszty wyjazdu: transport, wyżywienie 
sprzęt itp. ujęte są w funduszach otrzymanego grantu. W wolnych chwilach moż-
liwe jest organizowanie wycieczek i zwiedzanie okolicy.

BARDZO WAŻNE! Do wyjazdu na Ukrainę niezbędny jest ważny paszport! 
Pierwszy wyjazd planowany jest już na początek lipca więc czasu niewiele na 
załatwienie spraw paszportowych.

eucharystyczną po wieczornym Łamaniu Chleba i modlili się o świętość życia 
kapłanów.  

• W sobotę kościół  obchodził Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Paw-
ła. Odbyły się Msze święte o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 19:00 i w Kokuszce 
o godz. 9:00.

• Wielki Odpust Tuchowski, pod hasłem: „Maryjo, naucz nas życia w mocy 
Bożego Ducha”, byłe obchodzony w dniach: 1-9 lipca. /B/ 

Przystanek PKP w Piwnicznej. Od lewej: prof. Szymon Kopytko,  ks. L. Siwadło, 
ks. Stanisław Lisowski (głowa), chyba ks. Woźniacki z Rytra
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30 października 2017 r. Pani Iwona Kamieńska zamieściła 
w Internecie artykuł zatytułowany: OPERACJA NA OTWAR-
TYM SERCU ŻEGIESTOWA… BRACIA CECHINI SZUKAJĄ 
„CHIRURGÓW”.

Z podanych tam informacji dowiadujemy się, że sprawa przebudowy 
i rozbudowy Domu Zdrojowego w Żegiestowie trafiła w godne ręce braci 
Cechinich.

Skoro już znamy nazwisko nowych właścicieli Domu Zdrojowego 
w Żegiestowie, warto się do nich zwrócić z prośbą o uporządkowanie 
drobnej i delikatnej sprawy. W prześwicie budynku zdrojowego (przejście 
mające otwarty wlot i wylot), na ścianie wykonanej z kamienia, przymo-
cowano, również kamienną, tablicę informacyjną, zawierającą treść jak na 
załączonym zdjęciu. Można przypuszczać, że zlecający wykonanie tablicy, 
podał kamieniarzowi dane projektanta tego obiektu, bez jego imienia.

Prawdopodobnie, w wyniku niedopatrzenia, dwuczłonowe nazwisko 
Pana Profesora SZYSZKO-BOHUSZ – zostało zapisane jako imię i na-
zwisko. Czy wykonawca tablicy uznał, że skoro istniał „Zbyszko” (ten 

Dnia 14.06.2019r w Szkole Podsta-
wowej NR 2 w Piwnicznej Zdroju odbył 
się KONKURS PLASTYCZNY DLA 
UCZNIÓW SZKÓŁ W GMINIE PIW-
NICZNA-ZDRÓJ na najlepszy plakat 
promujący ,,DZIEŃ PIWNICZNEJ 
2019”. Pani Maria Piekarczyk – zastęp-
ca dyrektora szkoły w Kosarzyskach ser-
decznie przywitała wszystkich przybyłych 
na konkurs. i po krótkim wprowadzeniu 
dała możliwość do wypowiedzenia się na 
sposób plastyczny dzieciom i młodzie-
ży uczestniczącej w konkursie. W skład 
czteroosobowych zespołów poszczegól-
nych szkół weszli następujący uczniowie: 
Aleksandra Polańska (VII), Klaudia Bołoz 
(VII), Julia Wnęk (VIII), Jakub Żywczak 
(VIII) – reprezentantujacy Szkołę Podsta-
wową w Łomnicy Zdroju, Aniela Pomor-
ska (V), Gabriela Cięciwa (V), Gabriela 
Klaudia Kulig (VII), Gabriela Jagiełka 
(VIII) ze Szkoły Podstawowej w Głębo-
kiem, Laura Brożyna (IV), Zuzanna To-
karczyk (VIII), Renata Żywczak (V), Syl-
wia Dobosz (VIII) – Szkoła Podstawowa 
w Wierchomli Wielkiej oraz Aleksandra 
Lichoń (VI), Oliwia Miechurska (VI) ,Julia 

Dom Zdrojowy w żegiestowie

z Bogdańca w powieści Krzyżacy H. Sienkiewicza), to 
może istniało również imię „Szyszko”?

Szkopuł w tym, że pan profesor SZYSZKO-BOHUSZ 
miał na imię Adolf.

Tak więc, w miejsce istniejącej tablicy, wypada umie-
ścić nową, uwzględniającą imię autora projektu Domu 
Zdrojowego.

Wypada przypomnieć, że pan profesor Adolf Szysz-
ko-Bohusz (1883-1948) był znakomitym architektem. 
Posiadał tytuł Profesora Politechniki Lwowskiej, Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, a w latach 1932-1939 był także 
profesorem Politechniki Warszawskiej. W swoim dorob-
ku miał zaprojektowane i zrealizowane obiekty na terenie 
całego kraju. Oprócz Domu Zdrojowego w Żegiestowie, 
Sanatorium Wojskowe w Krynicy, gmach PKO przy ul. 
Wielopole i Dom Towarzystwa Ubezpieczeń przy Rynku 
Głównym w Krakowie, a w krakowskiej dzielnicy Zwie-
rzyniec, w Przegorzałach własną willę „Baszta”, zwaną 
także „Odyniec” lub „Zameczek”.

Przedstawione informacje dotyczące profesora architek-
ta, mają jedynie charakter zachęty dla młodych, aby ich zain-
teresować życiem i twórczością wybitnych ludzi.

Bogusław Indyk

Plakatowe zmagania pod względem wymienionych wartości 
plastycznych wypadł projekt zrealizowany 
przez grupę uczniów ze szkoły w Łomni-
cy, i to oni zajęli pierwsze miejsce. Drugie 
miejsce w konkursie zajęli uczniowie ze 
szkoły w Wierchomli, trzecie równorzęd-
ne miejsca przypadły młodym plastykom 
z SP w Głębokiem i SP NR 2 w Piwnicznej 
- Zdroju.

Uczestnikom konkursu wręczono 
dyplomy i nagrody ufundowane przez 
MGOK w Piwnicznej - Zdroju i Stowarzy-
szenie Górale Karpat. Nagrodą za pierwsze 
miejsce były całodniowe karnety wstępu 
na Kąpielisko na Radwanowie. Za drugie 
miejsce – czterogodzinne bilety wstępu 
na Kąpielisko na Radwanowie. Za zajęcie 
trzeciego miejsca każdy uczeń otrzymał 
koszulkę z logo Stowarzyszenia Góra-
le Karpat działającego na terenie naszej 
gminy.

Dziękujemy MGOK z Piwnicznej – 
Zdrój za nagrody i współpracę przy organi-
zacji konkursu, dziękujemy opiekunom i wy-
chowawcom, którzy zachęcili uczniów do 
udziału w konkursie. Zapraszamy na następ-
ny konkurs plastyczny do szkoły w Kosarzy-
skach za rok, a może wcześniej. Na pewno po 
wakacjach, które już za pasem.

P. L

Sowa (VI) i Konrad Śmigowski (VI)  ze 
Szkoły Podstawowej NR 2 w Piwnicznej – 
Zdroju (Kosarzyskach).

Ideą konkursu było zaangażowanie 
młodzieży do współtworzenia ważnego 
wydarzenia kulturalnego w Piwnicznej-
-Zdroju, poprzez stworzenie projektu pla-
katu promującego ,,Dzień Piwnicznej”. 
Uczniowie szkół uczestniczących w kon-
kursie pokazali wartość pracy zespołowej 
i mogli nauczyć się zasad projektowania 
plakatu. Konkurs przebiegał pod okiem na-
uczycielki Katolickiego Liceum Plastycz-
nego z Nowego Sącza Pani Urszuli Gaw-
ron, która przedstawiła zasady projektowa-
nia plakatu, wprowadziła też w tematykę 
konkursu i czuwała nad plastycznymi po-
czynaniami uczniów. W trakcie przebiegu 
konkursu w każdej z grup panowała  dobra 
organizacja pracy i odpowiedzialność każ-
dego członka grupy za realizację wspólne-
go projektu.

Szanowne Jury w składzie: Barbara Pa-
luchowa, Monika Florek, Urszula Gawron 
i Teresa Ortyl dokonało fachowej oceny 
prac od strony m. in. wartości kompozy-
cyjnych, kolorystycznych, zastosowanych 
środków artystycznego wyrazu oraz zgod-
ności prac z tematyką konkursu. Najlepiej 



KONKURS PLaSTyCZNy
W SP W KOSaRZySKaCH

I miejsce
Fot. B. Paluchowa




