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WRACAMY z NASZĄ GAZETĄ
– wolną od cenzury
– bliską mieszkańcom
– niezależną!
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Pierwsze minuty roku 2019

Jasełka Stow. Nasz Dom w Głębokiem

Bal przedszkolaków

Zbiórka WOŚP



Styczeń i luty miesiące zimowe, a takie… 
kolorowe!

W Piwnicznej fajerwerki powitały rok 2019, 
zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
Stowarzyszenie „Nasz Dom” przedstawiło piękne 
wzruszające „Jasełka” w wykonaniu podopiecz-
nych, na śnieżnych trasach Obidzy biegali polscy 
i słowaccy narciarze, zakwitły przebiśniegi…

Przedszkolaki w Szkole Podstawowej w Łomnicy 
Zdroju  nie zapomniały o swoich Babciach i Dziad-
kach, zapraszając  Ich, tuż przed rozpoczęciem ferii 
zimowych na gwarną, widowiskową uroczystość do 
swojej szkoły.

Przygotowane Jasełka uradowały babcine i dziadkowe serca. 
Kochające wnuki, otulone barwnymi strojami choinek, aniołków, 
pastuszków i śnieżynek, odtwarzały z wdziękiem i dziecięcym uro-
kiem niezapomniane role. Pląsy, tańce, piosenki i prawdziwe sce-
niczne kwestie recytowane, budziły niejednokrotnie szczery uśmiech 
na twarzach gości. To wszystko w pięknej bajkowej oprawie, stwo-
rzyło klimat godny Babć i Dziadków. Pani dyr. Bożen Maślanka nie 
kryła słów podziwu dla małych artystów, podkreślając jednocześnie 
piękne momenty pamiętania o najbliższych, o których nigdy w ka-
lendarzu uroczystości nie zapomina szkoła. Dzieci przygotowa-
ły również  pod czujnym okiem swoich Wychowawców urokliwe 
prezenty, i to one przytulane do serc Dziadków będą niewątpliwie 

Kochanym Babciom 
i Dziadkom

trwałym wspomnieniem 
tego czarownego poran-
ku, przedłużonego ciepłą 
filiżanką kawy i aroma-
tycznym ciastem.

Praca nauczycieli – 
wychowawców, ta zwy-
kle niezwykła, poprzez trud, cierpliwość i poświęcenie, obdarowana 
uściskiem i uśmiechem kilkuletniego Wychowanka, i tego dnia od-
dała pokłon i szacunek siwym włosom i złotym sercom. Dziękujemy 
Im za to.

Małgorzata Miczulska

„W karnawale same bale, każdy bawi się wspaniale…”

W dniu 11.02.2019 r. odbył się bal karnawałowy przedszkolaków z Przed-
szkola NR 1 w Piwnicznej – Zdroju, którego myślą przewodnią był świat ulubio-
nych przez dzieci bajek.

Dzięki uprzejmości Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury im. Danuty Sza-
flarskiej, kolejny rok bawiliśmy się w sali widowiskowej, co umożliwiło, spędze-
nie czasu w szerszym gronie. W balu wzięło udział 80 dzieci z grup młodszych (3 
i 4–latków) oraz starszych (5 i 6–latków). Charakter imprezy sprzyjał integracji 
dzieci i umożliwiał wspaniałą wspólną zabawę.

Za przeprowadzenie balu odpowiadała firma ASTER, dzięki której dzieci bar-
dzo aktywnie uczestniczyły w różnego rodzaju grach i konkursach z nagrodami. 
Jednak najważniejszym dla wszystkich uczestników punktem imprezy, było wy-
branie króla i królowej balu.

Ogromne zainteresowanie wzbudziły Panie, które wykazały się ogromnym 
dystansem do siebie, przebierając się za małpki, kota czy tygrysa. Sprawiły tym 
samym dużą frajdę dzieciom.

Na zakończenie balu każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. Dodatko-
wo, wszyscy w swoich strojach karnawałowych, zostali uwiecznieni na zdjęciach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie oraz 
przeprowadzenie balu.

Kinga Cieślikowka

Bal w krainie bajek

Błankowiany
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Gazeta Samorządu Lokalnego

Styczeń i luty miesiące zimowe, a takie… 
kolorowe! Wracam na stanowisko 

Naczelnej. Decyzja zapadła na 
zebraniu, jakie zorganizował 
Burmistrz z byłymi członka-
mi redakcji ZP oraz osobami 
zainteresowanymi. Wszyscy 
wyrazili wolę, bym spróbowa-
ła przywrócić zaufanie Czy-
telników do gazety, która, gdy 
odchodziłam z niej w maju 
2016 r., miała tylko 4,6% zwro-
tów, a samorząd w roku 2015 

dopłacił do jej wydawania niespełna 2,650 zł. Taki wynik 
świadczył o tym, że Znad Popradu stało się gazetą poczyt-
ną, z którą identyfikują się mieszkańcy miasta i gminy.

Niestety ta dobra kondycja pisma jaką zostawiłam odcho-
dząc, nie wytrzymała próby czasu. Sprzedaż ZP gwałtownie 
spadała przez to, że miesięcznik stracił niezależność, a przez 
to wiarygodność i upodobnił się do biuletynu urzędowego. Nie 
pomogły trzykrotne zmiany na stanowisku red. naczelnego.

A przecież Gazeta przez ćwierćwiecze była blisko Was na 
dobre i na złe. Towarzyszyła życiu trzech pokoleń, urzędowa-
niu sześciu Burmistrzów i sporej grupy Radnych, którzy z Wa-
szego mandatu zasiadali w Radzie Miasta i Gminy przez ko-
lejne kadencje. Wspomagaliśmy ich dobre decyzje i prezento-
waliśmy efekty ich pracy na rzecz całej społeczności. W miarę 
możliwości, poprzez interwencje i nagłaśnianie problemów na 
łamach pisma, staraliśmy się pomóc rozwiązywać problemy, 
pisząc o nich i podpowiadając, jak je rozwiązać. Żyliśmy tym, 
czym żyją mieszkańcy naszej „małej Ojczyzny”. Gazeta two-
rzona była zgodnie z Ustawą Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 
1984 r. (Dz.U. nr 5 poz. 24 z 1984 r. z późn. zm.), w której Art. 
1 stanowi, że prasa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej 
Polskiej korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia pra-
wo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia 
publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej, (bez naruszania 
niczyich dóbr osobistych).

I taką gazetę chcemy tworzyć nadal. Czy się nam to uda? 
Czy odzyskamy zaufanie Czytelników?

Będziemy ją redagować zgodnie z regulaminem wewnętrz-
nym (Pkt. 7 paragraf 7 Uchwały nr XVIII/162/2000 rady 
Miasta i Gminy Piwniczna). Posiadając niezależność meryto-
ryczną, i możliwość doboru i publikacji tekstów i materiałów 

nadesłanych, z możliwością dokonywania w nich skrótów 
i zmiany tytułów oraz zamieszczania materiałów autorów, z któ-
rych poglądami Redakcja się nie zgadza, będziemy się starać, by 
Znad Popradu znów stało się – jak o nim mówiliście – NASZĄ 
gazetą.

Rola lokalnych mediów w przemianach samorządu po 
1999 r., to realizacja przypisanym im działań, jak: – wszech-
stronna bieżąca informacja, – pełnienie funkcji „trybuny 
społeczności lokalnej”, – integracja środowiska lokalnego, 
– kształtowanie lokalnej opinii społecznej, - kontrola władz 
lokalnych, - wspieranie lokalnej kultury, – promocja małej oj-
czyzny”, itp.

Wszystkie te funkcje gazeta Znad Popradu będzie się sta-
rała spełniać jak najlepiej. Z pewnością zdarzą się i błędy. Oby 
jak najmniej. Liczymy na wybaczenie i wsparcie, bo, Znad Po-
pradu wrosło na stałe w krajobraz społeczny naszego Miasta 
i Gminy, z czego jesteśmy dumni. Ale… bez Was nas nie ma.

Barbara Paluchowa
red. naczelna

Drodzy Czytelnicy!

Porównajmy…
Rozliczenie gazety Znad Popradu 

Za rok 2018
Przychody:
Wpływy ze sprzedaży gazet:   8. 409, 31
Wpływy z reklam:                   3. 829, 74
………………………………………..
Razem:                                  12. 239, 05
Koszty: 
Druk gazety:                         17. 994, 00
Wynagrodzenie redaktora:     4. 500, 00
………………………………………..
Razem:                             22.494, 00

Dotacja Urzędu wyniosła 10. 255, 95

Za rok 2015 
Przychody: 
Wpływy ze sprzedaży gazet: 16. 458, 91 
Wpływy z reklam:                 14. 959, 35
…………………………………………
Razem:                                   31. 418, 26 
Koszty: 
Druk gazety:                          15. 925, 00 
Wynagrodzenie redaktora:    18. 000, 00 
…………………………………………
Razem:                             34. 075, 45 

Dotacja Urzędu wyniosła  2. 657 zł
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Red.: Jak mógłby Pan podsumować  
3 miesiące urzędowania?

Burmistrz: Zarządzanie gminą, jako 
coś nowego, jest dla mnie wyzwaniem.. 
Środowiska bliżej nie znałem, ponieważ 
w Piwnicznej mieszkam od 15 lat. Miesz-
kańcy mają duże oczekiwania, o których 
informowali mnie podczas rozmów, któ-
rych było wiele. Są niecierpliwi, a ja 
w pierwszej kolejności musiałem zapo-
znać się z pracą urzędu, ze współpracow-
nikami itp. 90 dni to naprawdę niewiele 
czasu.

Red.: Jakie wg. Pana są 2 -3 naj-
ważniejsze sprawy, wymagające pilnego 
załatwienia?

D. Chorużyk: na pewno musimy do-
prowadzić do kończ realizację zagospo-
darowania Nakła, ponieważ obligujke nas 
do tego umowa podpisana przez poprzed-
nie władze. Odstąpienie od umowy (a są 
i takie propozycje) wiąże się z kosztami 
uiszczenia kar umorzonych. Jest to kwo-
ta bliska pół miliona zł. Nie stać nas na 
taką niegospodarność. Kończymy prace 
projektowe na remont muru oporowego 
i schodów przy ulicach: Daszyńskiego 
i Marciszewskiego. Obecnie miejsce to 
nie jest dobrze zabezpieczone, no i straszy 
swoim wyglądem.

Red.: Gmina jest mocno zadłużona. Ma 
Pan pomysł, jak zmniejszyć te obciążenia?

D. Chorużyk: W chwili obecnej nie 
ma możliwości zmniejszenia zadłużenia 
gminy. Jedyne co można zrobić, i do tego 
będę dążył, to ograniczenie wydatków. 

6 pytań do burmistrza Dariusza Chorużyka
do zaopiniowania, wraz z opisem kosztów, 
oraz zalet i wad poszczególnego projektu 
i jego lokalizacji .

Absolutnie jestem za zrealizowaniem 
tej tak potrzebnej dla naszych najmłod-
szych obywateli placówki.

Red.: Wielu mieszkańców gminy uwa-
ża, że budowa obwodnicy miasta jest 
mrzonką…

Burmistrz: Problem budowy obwod-
nicy omijającej centrum miasta istnieje 
od lat. Były propozycje i plany. Obecnie, 
ze względów technicznych, ogłosiliśmy 
nowy przetarg na opracowanie studium, 
w ramach którego powstaną 3 koncep-
cje usytuowania i długości obwodnicy. 
Dwie z przerzuceniem drogi mostem na 
Popradzie i przejściem pod Kicarz na ul. 
Kościuszki, Trzecia koncepcja zakłada 
obwodnicę biegnącą tunelem z wylotem 
w Borownicach. Byłoby to rozwiązanie 
optymalne dla jesiennego i zimowego 
ruchu samochodów osobowych i ciężaro-
wych (szybko, sucho i bezpiecznie). Tu-
nele były i są budowane w całej Europie. 
Jeśli prace przedprojektowe (np. badania 
geologiczne warstw ziemi) zakończyłyby 
się pozytywnie, można by pomyśleć o ta-
kim rozwiązaniu.

Tutaj musimy być solidarni. Liczę na to 
i nie ustąpię pod presją krytyki niektó-
rych zorganizowanych grup. Uważam, że 
całe społeczeństwo jest zobligowane do 
tego aby zrozumieć, jak ważne jest zrów-
noważenie budżetu. Muszą to zaakcep-
tować w pierwszej kolejności placówki 
budżetowe.

Red.: Na jakie działania pozwoli tego-
roczny budżet?

D. Chorużyk: Tegoroczny budżet po-
zwoli na realizację tylko podstawowych 
działań., takich jak projekt dla młodzieży 
„Jeżdżę z głową” w czasie ferii zimowych, 
VII Bieg Popradzki. Latem będzie Spływ 
Kajakarski i Sobótki nad Popradem, któ-
re chcemy włączyć w „Dni Piwnicznej”. 
W działalności sportowej i kulturalnej za-
pewniamy minimum, bo na więcej gminy 
nie stać. Pilną sprawą są remonty dróg, na 
które też przeznaczymy jakieś środki. Te-
goroczna akcja odśnieżania dróg pochłonę-
ła spore kwoty, więc tym bardziej w sposób 
przemyślany i rozważny dysponować środ-
kami budżetowymi.

Red.: Czy budowa przedszkola będzie 
realna? Rodzice czekają na taki obiekt od 
lat, jednak przedszkola nie wybudowa-
li Pana poprzednicy: E. Bogaczyk i Zb. 
Janeczek.

D. Chorużyk: Na budowę przedszko-
la brak jest umowy z potencjalnym wy-
konawcą. Natomiast jest umowa na dofi-
nansowanie projektu. Obawy budzi kwota 
blisko 14 mln. zł, która obejmuje jedynie 
stan surowy zamknięty obiektu. Wartość 
udziału gminy tyo bloisko 4 mln. zł. Uwa-
żam, że za 14 mln. zł można wybudować 
w pełni wyposażoną nowoczesną placów-
kę. Aby wyposażyć obiekt oraz zatrudnić 
– zgodnie z projektem – 40 osób personelu, 
potrzebujemy niemałych środków, którymi 
gmina na razie nie dysponuje. Wraz z pra-
cownikami analizujemy w sposób mery-
toryczny 3 wersje budowy przedszkola, 
na które od lat z niecierpliwością czekają 
mieszkańcy miasta i gminy. Niebagatelną 
sprawą jest lokalizacja placówki. Trze-
ba wybrać najlepszą, a opcji jest kilka. 
Np. na działce gminnej w miejscu łatwo 
dostępnym.(przedszkole zlokalizowane 
w pobliżu szkoły podst. W Piwnicznej. 
Mamy tam taką działkę. Wkrótce wszyst-
kie 3 wersje przedstawimy mieszkańcom 

Dziękuję za rozmowę.
Barbara Paluchowa

Dariusz Chorużyk
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V Sesja Rady Miejskiej w  Piwnicznej-Zdroju 
odbyła się 21 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w sali 
narad Urzędu Miejskiego. W Sesji uczestniczyło 15 
radnych. Sesję prowadził Adam Musialski – Prze-
wodniczący Rady.

Na początku sesji minutą ciszy 
uczczono pamięć Zygmunta Gruceli, by-
łego radnego i przewodniczącego zarządu 
osiedla Hanuszów oraz zamordowanego 
13 stycznia prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza. Następnie burmistrz Da-
riusz Chorużyk pogratulował zespołowi 
„Błankowiany” wydania płyty „Błan-
kowiańska nuta”. Wydanie płyty wsparł 
Starosta Marek Kwiatkowski Po krótkim 
kolędowym występie kapeli D. Chorużyk 
przywitał Dariusza Reśkę, który został za-
stępcą Burmistrza.

 Po przyjęciu przez radnych protokołu 
z IV Sesji Rady M i G Burmistrz przedsta-
wił sprawozdanie z działalności międzyse-
syjnej informując, że uczestniczył:

• 28 grudnia 2018 r. w uroczystym 
otwarciu mostu na potoku Baraniackim 
w Wierchomli. Most powstał dzięki 
współpracy z Nadleśnictwem, przy nie-
wielkim koszcie gminy. 

• 7 stycznia 2019 r. w Tarnowie w kon-
ferencji na temat Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionów do roku 2030. 

• 9 stycznia 2019 r. w spotkaniach 
z przedsiębiorcami działającymi na 
terenie gminy, a następnie z Radą 
Starszych

• 10 stycznia 2019 r. w spotkaniu w Re-
gionalnej Izbie Obrachunkowej.

• 11 stycznia 2019 r. w serii spotkań 
mających na celu zaangażowanie kon-
kretnych grup mieszkańców: spotkanie 
w sprawie wizji promocji, spotkanie 
z branżą turystyczną oraz spotkanie 
Rady Młodzieży. 

V Sesja rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
 Na podst. protokołu NR 5/2019

• 14 stycznia 2019 r. w Piwnicznej, po-
tem w Starostwie w sprawie inwestycji 
na drogach powiatowych w Wierchom-
li oraz Kosarzyskach. 

• 15-16 stycznia 2019 r. w cyklu spotkań 
w szkołach i przedszkolach na terenie 
gminy w sprawie przygotowania do ko-
lejnego roku, analizy sytuacji w oświa-
cie oraz informacji o przeprowadzaniu 
audytu. 

• 17 stycznia 2019 r. w spotkaniu 
w oddziale GDDKiA w Podegrodziu, 
w sprawie muru przy ul. Daszyń-
skiego w pobliżu sklepu Delikatesy 
Centrum.. 

Po sprawozdaniu Przewodniczące-
go Rady z działalności międzysesyj-
nej nastąpiło podjęcie uchwał. Przed 
głosowaniem Uchwały Budżetowej 
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na 
rok 2019 (NR V/32/2019) odbyła się 
dyskusja.

 1. UCHWAŁĘ NR V/32/2019 – 
przyjęto, 14 – za, 1 – wstrzymujący.

2. Uchwałę NR V/33/2019 w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-
-Zdrój na lata 2019-2029. przyjęto, 14 – 
za, 1 – wstrzymujący. 

 3. Uchwałę V/34/2019 w sprawie 
planów pracy (po przedstawieniu Ka-
tarzyny Lewickiej, nowego radcy praw-
nego urzędu), przyjęto jednogłośnie tj. 
15 – za.

 4. Uchwałę NR V/35/2019 –w spra-
wie przyjęcia Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2019 przyjęto 
jednogłośnie. 

 5. Uchwałę w sprawie upoważnie-
nia do złożenia wniosku oraz przyję-
cia do realizacji projektu pn. Strategia 

Rozwoju Elektromobilności dla Miasta 
i Gminy Piwniczna-Zdrój.

 6. Uchwała NR V/38/2019 w spra-
wie zmiany w budżecie i zmiany uchwały 
budżetowej M i G Piwniczna-Zdrój na 
rok 2019 nie została przyjęta, 7 – za, 7 – 
przeciw, 1 – wstrzymujący się. 

 7. Uchwała w sprawie zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Piwniczna-Zdrój nie została 
podjęta. 

 Pod koniec sesji miało miejsce 
przedstawienie wolnych wniosków, za-
pytań i opinii. Dotyczyły m.in. problemu 
z kamieniem pamiątkowym na 100-lecie 
Niepodległości Polski usytuowanym na 
klombie przy ul. Kazimierza Wielkiego, 
quadów, skuterów, crossów jeżdżących po 
szlakach turystycznych wywozu śmieci 
i gabarytów z Obidzy. 

 Wypowiedzieli się: Justyna Deryng, 
Krzysztof Długosz, Urszula Sikorska 
– p.o. dyr. ZEAS, Bronisław Rusiniak, 
Zofia Kulig – skarbnik, Mariusz Lis, 
Piotr Maślanka – dyrektor MGOK, Ma-
ria Adamuszek, Ewa Liber, Lucyna La-
tała – Zięba – przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Majerz, Piotr Ciągło – przewod-
niczący Zarządu Osiedla Miasto, Sławo-
mir Łomnicki – dyrektor ZLD, Adam 
Musialski – przewodniczący Rady, Bo-
gumiła Sz. – mieszkanka Piwnicznej-
-Zdroju, Marzena D. – mieszkanka Piw-
nicznej-Zdroju Piotr Ś. – mieszkaniec 
Piwnicznej-Zdroju, Renata Nowak – dy-
rektor MZGKiM, Lech Maślanka – wi-
ceprzewodniczący Rady. 

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

BAS

Sesje rady Miejskiej
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Z  Ż Y C I A  M I A S T A  I  G M I N Y

ATRAKCYJNE CENY 
INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW DOMÓW!

B IURO ARCHITEKTONICZNE

PIWNICZNA - ZDRÓJ

E-MAIL: BIURO@LINIAIFORMA.PL

W WW . L I N I A I F O R M A . P L

BIURO ARCHITEKTONICZNEBIURO ARCHITEKTONICZNE

T E L : 6 0 2  1 9 5  9 8 4
wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze
projekty wnętrz
kosztorysy inwestorskie
kierowanie robotami budowlanymi

VI Sesja rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 
29 stycznia 2019 r. Uczestniczyło 14 radnych. 

Adam Musialski – przewodniczący 
Rady, prowadzący obrady stwierdził, że na 
esji obecnych jest 14 radnych, więc Rada 
może podejmować prawomocne uchwały. 

Najważniejszą do podjęcia była 
Uchwała w sprawie zmiany w budżecie 
i zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2019. 

 Istotny był tu głos Zofii Kulig – 
skarbnika, która kilkakrotnie wypowiada-
ła się na ten temat, przypominając, że są to 
zmiany, które były przygotowane na Sesję 
w dniu 21 stycznia. 

 Dodatkowo do tych zmian dodano 
w dziale promocji zwiększenie o kwotę 
500 zł, darowizny na rzecz Biegu Popradz-
kiego na pokrycie wydatków, dodatko-
wo w rozdziale drogi publiczne zwiększa 
się plan o kwotę 277 tys. zł i są to środki, 
które wpłynęły w tym roku od Nadleśnic-
twa w związku z realizacją zadania w roku 
2018. Środki te przeznacza się na częściowe 
pokrycie zobowiązań za rok 2018 związa-
nych z realizacją zadania budowy kanaliza-
cji. Powiedziała, że będąc odpowiedzialna 
za finanse, będzie ciągle uczulała, że dług 
gminy na koniec 2018 roku wynosił w gra-
nicach 25 mln zł, co daje ok. 61% dochodów 
bieżących na rok 2019. W roku 2020 zapla-
nowany jest dług na realizację przedszkola 
i Nakła w granicach 4 mln zł, a zwiększenie 
wartości zadania generuje następny dług. 
Opinia RIO dotycząca projektu budżetu jest 
krytyczna jeśli chodzi o dług gminy.

 W budżecie na rok 2019 wydatki utrzy-
mano są na poziomie roku poprzedniego 

VI Sesja rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
 Na podst. protokołu NR 6/2019

i jak wiadomo są one niewystarczające dla 
jednostek. Do momentu kiedy gmina nie 
uzyska zwiększonych dochodów i wiedząc, 
że są zobowiązania, które trzeba pokryć, 
trzeba znaleźć środki, które będą na pokry-
cie zobowiązań z roku 2018. Zabranie środ-
ków którejkolwiek jednostce, może skutko-
wać tym, że na koniec roku 2019 powtórzy 
się sytuacja z lat poprzednich, kiedy to na 
koniec 2017 było ok. 266 tys. zł nieopłaco-
nych rachunków, a na koniec 2018 ponad 
700 tys. zł. Wiadomo jakie są możliwości 
pożyczkowe Gminy. Podpisane są wielolet-
nie umowy np. budowa inwestycji na Na-
kle, gdzie wkład własny pochodzi z kapita-
łu pożyczkowego. Gmina musi spłacać raty 
kredytów, ma podpisane cztery aneksy przy 
poszczególnych umowach kredytowych, 
ponieważ nie jest w stanie tych kredytów 
spłacić. Wszystkie jednostki zwróciły się 
o zwiększenie środków, a dochody budżetu 
są zaplanowane realistycznie, poza sprze-
dażą mienia. Przesunięcie środków z in-
nych działów może zagrozić wykonaniu 
budżetu 2019. 

 Czas sesji zdominowała dyskusja do-
tycząca trzech tematów: lokalizacji i bu-
dowy przedszkola, pożyczki dla Zakładu 
Leśno-Drzewnego i inwestycji na Nakle.

 Oprócz konkretnych propozycji nie-
których radnych, doszło do wielu nie me-
rytorycznych słownych utarczek, które 
niewiele wniosły do rozwiązania istnieją-
cych problemów i odbiegały od głównego 
tematu – zmian w budżecie.

 
Ostatecznie UCHWAŁĘ NR VI/37/ 

2019 przyjęto:
7 – za , 6 – przeciw, 1 wstrzymujący.

BAS 
 
 
 

PLANy fINANSOWE 

JEDNOSTEK BUDżETOWyCH 
MIASTA I GMINy 
na rok 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Piwnicznej-Zdroju 
p.o. Dyrektor Katarzyna Lisowska 
dochody: 24 061 zł  
wydatki: 15 488 100 zł 

Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół
p.o. Dyrektor Urszula Sikorska 
dochody: 14 100 000 zł  
wydatki: 251 863 zł

Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
Dyrektor Renata Nowak 
przychody: 5 224 532 zł
koszty: 5 047 618,85 zł

Zakład Leśno-Drzewny 
Dyrektor Sławomir Łomnicki
dochody: 1 865 000 zł 
wydatki: 1 635 000 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
(Samorządowa Instytucja Kultury)  
Dyrektor Piotr Maślanka 
przychody: 1 928 562,00
koszty działalności: 1 928 562,00

REKLAMA
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Maja z Hal
Hale to maleńki przysiółek przy drodze na 

Niemcową, Mały Rogacz czy Poczekaj. W przy-
siółku liczącym kilka zabudowań mieszkają rodzi-
ny Grucelów. Razem 9 osób. Pięknie jest tu o każ-
dej porze roku, ale w zimie jest ciężko, szczególnie, 
gdy pokrywa śnieżna sięga 1,5 m. Górny dom za-
siedla sześcioosobowa rodzina: Renata, Mirosław 
i ich czterech synów: Kacper, Wojtek, Filip i Karol 
oraz… sarenka (panienka) o imieniu Maja. Jest tu 
od połowy czerwca 2018 r. Sarna zawdzięcza życie 
Kamili, dziewczynie z Kosarzysk, która uratowała 
ją przed atakiem psów i przekazała Grucelom.

Szczególnym opiekunem Mai jest Filip, które-
go sarenka utożsamia z matką. Maja często kładzie 

Marian Hemar

KTO RZĄDZI
ŚWIATEM?
(Fragmenty)

Po latach rozmyślań,   
niemal u schyłku życia,   
dokonałem niezmiernie   
głębokiego odkrycia,   
 
Gotowiście na wszystko?   
Ha, dobrze, jam też gotów.   
Słuchajcie: światem rządzi   
wielka zmowa idiotów.   
 
Światem rządzi sekretna   
międzynarodówka   
agresywnego durnia   
i nadętego półgłówka.   
 
Trade union grafomanów,   
tajna loża bęcwałów,   
klub ćwierćinteligentów,   
konfederacja cymbałów,   
 
Samym instynktem głupoty   
odnajdują się wzajem.   
Rozumieją się wspólnym   
językiem i obyczajem.   
 
I hasłem, które woła   
z ochotą raźną i rączą:   
kretyni wszystkich krajów   
łączcie się! Więc się łączą.   
 
Muszę prawdę powiedzieć,   
wbrew ufności dziecięcej:   
niestety, nas jest za mało.   
Durniów jest znacznie więcej.   
 
My skłóceni, więc słabi.   
durnie zgodni, więc silni.   
my się często mylimy,   
durnie są nieomylni.   
 
Żyję tylko tą drobną   
otuchą i nadzieją,   
że my umiemy śmiać się.   
A durnie nie umieją.   
 
Kto wie... może po wiekach,   
kto wie... może w oddali,   
to jedno przed durniami   
obroni nas i ocali.   
 
1961

  

Listy do redakcji…
Dyzio z albumem

Szanowna Pani Barbaro,
gratuluję pięknego wydawnictwa i zapisanej 

w nim historii wielu pokoleń piwniczańskiej ziemi. 
Od sobotniego popołudnia cała rodzina zatapia się 
w Pani lekturze, zwłaszcza mały Dyzio (Dionizy 
Lisowski). Niedzielny poranek nie mógł się dla 
niego zacząć inaczej!

Z wyrazami szacunku
Natalia Lisowska

PS. Mam nadzieję, że znajdzie Pani w sobie jeszcze wiele sił do tego, aby powstał 3 tom 
„Daru pamięci”. Ciekawych historii na pewno nie zabraknie, gdyż sama wracając z Pani 
wieczoru autorskiego, zdążyłam już po drodze jedną z nich usłyszeć.  

Filip z Mają

Grucelowie z Hal

się przy chłopcu, wtula pyszczek 
w jego włosy i cmoka. Z towa-
rzyszącym rodzinie psem, łączą 
ją przyjazne relacje.

To nie pierwsza sarna w na-
szym obejściu. Jeszcze za ży-
cia Jana (zmarł w październiku 
2017), ojca pana Mirosława byłą 
Baśka, potem Kuba, który uciekł 
w las, gdy mu rogi wyrosły. Te-
roz momy Majusię - pani Renata 
mówi gwarą. - Pochodzę z Pod-
bukowca. Tam mało kto używał 
takiego języka. 

Gwary nauczyłam się na Ha-
lach. To piękny język i tak se 
bede godać do końca świata i je-
den dzień dłuzy.

BP
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 Ożenionym w lutym, patronuje 
Neptun (Posejdon). Ich związki noszą 
na sobie piętno roztargnienia; trudno 
będzie im wspólnie osiągnąć wyzna-
czony cel. To wieczni marzyciele i fan-
taści, ale nie potrafią marzeń przekła-
dać na rzeczywistość. Życie może im 
zejść na nigdy nie zrealizowanych pla-
nach. Powinni wystrzegać się alkoho-
lu, bo wówczas łatwo mogą wspólnie 
„popłynąć”.

 Chociaż pochodzenie i znaczenie 
tego zwyczaju jest dość niejasne, w pla-
nowaniu ślubu ważna jest litera „r” 
w nazwie miesiąca. Jest to nadal często 
przestrzegane. To „r” w nazwie miesią-
ca: marzec, czerwiec, sierpień, wrzesień, 
październik, grudzień, ma zwiastować 
szczęście i trwałość związku. Ale tego 
życzymy przecież wszystkim parom za-
wierającym związek małżeński w każ-
dym innym miesiącu.

b-int

Co mówią gwiazdy…
Ślub w lutym? A może w miesiącu zawierającym literę „r”?

Końcówka lat 20.  XIX w. Zdjęcie ślubne Haliny Kulig i Antoniego Polakiewicza

Przysłowia związane ze ślubem:
* Co kto zaczął, niech ksiądz skończy, kochające serca złączy.
* Najłatwiej połączyć stułą, energiczną z safandułą.
* lepiej żywcem kłaść się w grób, niż z przymusem zawrzeć ślub.
* Kto światowe ma wesele, zazna potem smutku wiele.
* W maju ślub, szybki grób.
* Kobiety płaczą przed ślubem, a mężczyźni po ślubie.
* „Małżeństwo: dla mężczyzny – pas startowy; dla kobiety – 

miejsce lądowania.” Peter Ustinov

* „Małżeństwo i służba wojskowa to dwie państwowo usank-
cjonowane formy pozbawienia wolności, za które nie grozi wyrok 
sądowy.” Jean Genet

* „Mężczyzna żeni się, bo się zakochał. Kobieta zakochała się, 
bo chce wyjść za mąż.” Henri Duvernois

* „Ślub – najwyższa cena, jaką trzeba zapłacić za kobietę.”
Esther Vilar

* „Małżeństwa bywają nieszczęśliwe nie z braku miłości, ale 
z braku przyjaźni.”

Selma Lagerlof

Natomiast jedna z ludowych przyśpiewek żeniaczkę podsumo-
wuje tak:

 Juześ się łozenił, juześ się powiesił,
 Na ty szubienicy co chodzi w spódnicy.

Po lewej: Agnieszka Polakiewicz, w środku para młoda: Halina i Antoni, po prawej 
Katarzyna Majewska. 
Stoją od lewej: NN, Zofi a Buczek (Grucela), Kazimierz Kulig - ojciec, Alojza Kulig 
i Antoni Łomnicki.
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But składa się z dwóch części: spodniej, 
podeszwy, tzw. kroponu i wierzchu, przy-
szwy, wykonywanej przeważnie z mięk-
kiej skóry cielęcej. Na ruchomym kopycie 
z drewna bukowego, do którego przymo-
cowuje się spód, trzeba naciągnąć mięk-
ki wierzch buta. Brzegi skóry łączy się ze 
spodem dratwą (później był to klej). Po 
wyschnięciu kleju kopyto się wyciąga i wy-
gładza się dolne części buta, głównie boki 
spodu. Tak wykonane buty są mocne, gwa-
rantują nieprzemakalność, a w zimie nogi 
w nich nie marzną. Eleganci w wielkich 
miastach szyli buty na miarę, Była to metoda 
przedwojenna. Szewc robił szydłem dziurki 
w podeszwie wykonanej z podsuszonej skó-
ry i wbijał w nie drewniane kołeczki (szpil-
ki), łącząc w ten sposób wierzch buta ze 
spodem. Wystające końce szpilek usuwano 
specjalną tarką. Takie buty nie przeciekały, 
bo drewniane kołeczki pęczniejąc pod wpły-
wem wody, zaciskały się na skórze. – Tak 
o butach mówił pan Władysław Jaworski.

Władysław (ur. 28. X. 1932 r.) był 
szewcem i przepracował w zawodzie 41 
lat w nieistniejącej od 1990 r. Spółdzielni 
„Watra” w Piwnicznej-Zdroju. Był też stra-
żakiem w OSP Piwniczna. Władysław, syn 
Zofii i Jana Judasza miał trzech braci: Jan-
ka, Józka i Olka oraz siostry: Jasię i Mary-
się. Nazwisko Judasz zmienił na Jaworski.

- Miałam dużo rodzeństwa – mówi 
żona Władysława pani Mirosława z d. 
Marciszewska, ur. 1938 r. w Piwnicznej. 
Z pierwszego małżeństwa taty Juliana było 
ośmiu braci: Mietek, Emil, Kazek, Gienek, 
Heniek, Wojtek, Michał i Boguś. Z drugiego 
małżeństwa z moją mamą Rozalią urodziłam 
się ja, Stefka i Zbyszek. Mój ojciec Julian był 
szewcem i pracował w „Watrze”. Do naszego 
domu często przychodził bardzo przystojny 
chłopak Władek. Interesował się szewstwem 

Byli szewcy, byli…
ale i robotami w polu. Lepiej poznałam go 
w Sp. „Watra”. I on i ja byliśmy pracownika-
mi spółdzielni i nie wiem, jak to się stało, ale 
stał się moim chłopakiem. Zakochani w so-
bie pobraliśmy się niedługo potem w piwni-
czańskim kościele, w święto św. Szczepana 
1957 r.. W niecały rok po ślubie przyszła na 
świat nasza pierworodna córka Hania (ur. 
1958), która jest obecnie pielęgniarką. Po 
Hani w r. 1963 urodziła się Jasia – dzisiaj 
nauczycielka w SP w Rytrze. W 6 lat po Ja-
ninie w roku 1969 urodziłam syna Wacława, 
który pracował jako celnik w Straży Granicz-
nej, a teraz jest emerytem i mieszka ze mną 
– mówi pani Mirosława. Przepracowałam 
w „Watrze” w szwalni ponad 25 lat. Pamię-
tam ówczesnego prezesa spółdzielni. Był to 
bardzo porządny człowiek Marian Czop, 
późniejszy burmistrz Piwnicznej-Zdroju 
w II kadencji samorządu lokalnego.

- 50-lecie małżeństwa, czyli Złote Gody 
obchodziliśmy razem z bratem Władka Jó-
zefem i jego żoną Zofią w roku 2007. Bur-
mistrz E. Bogaczyk w imieniu Prezydenta RP 
przypiął nam Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. To była piękna, podniosła uro-
czystość. Dzisiaj, z perspektywy minionego 
czasu, patrzę na życie, na te 50 lat, jakie spę-
dziliśmy z Władysławem. Było to udane pół 
wieku. Zaowocowało trójką dzieci, sześcior-
giem wnuków i czwórką prawnuków. Żyję 
spokojnie, moje dzieci darzą mnie szacunkiem 
i miłością, wnuki rosną. I co tu chcieć więcej?

Pan Władysław Jaworski tak mówił 
o swojej pracy:

- Początki spółdzielni to była szo-
pa u p. Jana Trzpisa, Ja po ukończeniu 
18 lat zacząłem szyć pantofle w budyn-
ku przy przystanku PKP w Piwnicznej-
-Zdroju. Tam przeniósł się cały warsztat 
szewski. Dopiero po 20 latach przenieśli-
śmy się do budynku przy ul. Węgierskiej, 

wybudowanego z pieniędzy wypracowa-
nych przez szewców, członków spółdziel-
ni. Narzędzi do produkcji butów nie było 
zbyt wiele; cęgi, szydło, szpil ort,nóż szew-
ski, młotek szewski, raszpla do gładzenia 
i nieodzowny pocięgiel. Pocięgiel był ro-
dzajem skórzanego paska do przytrzymy-
wania buta przy obróbce wykończeniowej.. 
Zakładało się go na lewą stopę i na but na 
kolanie. Takie unieruchomienie sprzyjało 
wygodnemu i szybkiemu wykończeniu.

Na początku wykonywaliśmy w Spół-
dzielni pantofle domowe bez pięty, potem 
przyszedł czas na tzw. narciarki z grubej 
juchtowej skóry. Te buty były bardzo moc-
ne, i szyte, nie klejone. Szyło się też dam-
skie i męskie półbuty oraz kilka wzorów 
damskich kozaczków. Wszystko ze skóry, 
którą dostarczał nam Związek Spółdziel-
czości Pracy w Krakowie. Pracowaliśmy na 
akord, a zysk wypracowany w ciągu roku, 
dzielono między pracowników. W „Wa-
trze” w okresie jej rozkwitu pracowało do 
180 osób. Na wskutek coraz większego im-
portu tanich, efektownych ale dość tandet-
nych butów, głównie z Włoch, Spółdzielnia 
upadła, a pracownicy, aby utrzymać rodzi-
ny, musieli poszukać innego zajęcia.

Władysław Jaworski spoczął na piwni-
czańskim Cmentarzu 16 kwietnia 2017 r..

Takich ludzi jak on, pogodnych, 
uśmiechniętych i pełnych wewnętrznego 
spokoju jest wśród nas coraz mniej. Od-
chodzą po pracowitym życiu, pozostawia-
jąc dobre wspomnienia. 

Byli szewcy, byli, ale się minęli…

Barbara Paluchowa
Pracownicy Watry

Władysław Jaworski 
z narzędziami szewskimi
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 Kosarzyska – najpiękniejsze miej-
sce w Piwnicznej, kościółek z piaskowca 
i domek przy domku w objęciach zalesio-
nych zboczy. Droga na Żeniowską. Nad 
strumieniem, zdążającym w podskokach 
do Czercza, mostek z drewnianych bali, 
stroma dróżka przy skarpie, maleńka 
polanka w otulinie zieleni, ściany i dach 
drewnianego domku – w którym w cza-
sie letniej kanikuły „gniazduje” srebrno-
biały Ptak – Danuta Szaflarska. 

 Który to już raz idę w odwiedziny… 
w torbie dorodne żółte jabłka, zwane tu krą-
zelkami, zerwane z własnej jabłoni. Danu-
ta bardzo lubi te jabłka. Stoi uśmiechnięta 
przy ogrodzeniu ze sztachetek. Powitanie, 
uściski… W kuchence na płycie ceglanego 
pieca grzeje się woda. Za moment czajnik 
zagwiżdże. Siadamy przy oknie, przy ma-
łym stoliczku. Danuta wącha jabłka, ener-
gicznie wstaje, parzy kawę. Rozmawiamy 
o różnych rzeczach: o Warszawie, Piwnicz-
nej, pracy, o teatrze, filmie. Słucham z cie-
kawością, dopytuję o zdrowie…

-Wiesz, jestem zdrowa, ale niektórzy 
obchodzą się ze mną jak z jajkiem. Wielka 
aktorka, ikona polskiego filmu, amantka 
ekranu, królowa teatru i nie wiem jeszcze co 
o mnie gadają i wypisują. A ja jestem nor-
malna. Lubię odwiedzać w górach te miej-
sca, gdzie bywałam jako dziecko, lubię do-
brą pachnącą kawę i drożdżowe jagodzianki. 

Nigdy nie „Pora umierać” Legendom
Wspomnienie o Danucie Szaflarskiej

Ludzi lubię, przyrodę ale jednak najbardziej 
lubię udawać kogoś innego, grać. A że cza-
sem coś dolega? Ktoś cię skrzywdził? No to 
co? Powtarzam sobie, że nic się takiego nie 
stało, nie przejmuj się, zaraz będzie lepiej, 
przecież żyjesz. Danuta patrzy z filuternym 
błyskiem w oku - i tobie radzę to samo, a bę-
dziesz długo żyła. Śmiejemy się.

 Mijają godziny, koloryt nieba zmie-
nia się. Wieczorem, kiedy będę wracać do 
domu, włączę latarkę w telefonie komórko-
wym, żeby nie wpaść w jaką „paryję”.

 Jak to się stało, że ta wspaniała kobie-
ta i aktorka ofiarowała mi swoją przyjaźń? 
We wczesnych latach 50. jako dziewczynka 
oglądałam w kinie w Krynicy film „Zaka-
zane piosenki”. Podczas seansu płakałam 
i śpiewałam z Halinką, graną przez Danusię, 
zachwycając się jej urodą i aktorstwem, któ-
re zapadło mi głęboko w pamięć. Dopiero 
po studiach, po wyjeździe z Krakowa i osie-
dleniu się w Piwnicznej, dowiedziałam się, 
że aktorka urodziła się w tym miasteczku.

 W roku 1991 w Piwnicznej zaczęła wy-
chodzić lokalna gazeta „Znad Popradu”, którą 
Danuta zaprenumerowała. Ja też pracowałam 
w redakcji, ale bliskiego kontaktu z Danutą 
jeszcze wtedy nie było. Zbliżał się rok 2000 
i 85 urodziny aktorki. Pomyślałam, że należy 
to uczcić czymś wyjątkowym. Zapropono-
wałam ówczesnej dyrekcji MGOK-u zor-
ganizowanie sławnej krajance uroczystego 

benefisu. Danuta po dłuższym namyśle zgo-
dziła się. W lipcu podczas Dni Piwnicznej 
w umajonej polnymi kwiatami dorożce, za-
przężonej do łaciatego białobrązowego konia 
i powożonej przez pana Kluskę, zwieźliśmy 
Panią Danutę z Kosarzysk do Pijalni wody 
mineralnej „piwniczanka”. Przed budynkiem 
i wewnątrz zgromadził się tłum. Byli miej-
scowi oficjele, przyjechali aktorzy. Benefis 
był bardzo udanym, radosnym i bezpreten-
sjonalnym spotkaniem. Pani Danuta uhono-
rowana w ten sposób, nie kryła wzruszenia. 
Po uroczystości, w dorożce, uścisnęła mnie 
– przejdźmy na „ty” – jestem Danka. Na mo-
ment zaniemówiłam z wrażenia …

Danuta i kapela RZ Dolina Popradu
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 Po tym wydarzeniu Danusia zaprzyjaź-
niła się całą redakcją pisma, czyli z trzema 
kobietami redaktorkami: Marią Lebdo-
wiczową, Wandą Łomnicką-Dulak i mną 
(byłam już wówczas redaktor naczelną mie-
sięcznika). Co roku w lutowym numerze ZP 
składaliśmy Danucie życzenia urodzinowe, 
a Ona pisała do nas:

Moja najmilsza Redakcjo Znad 
Popradu,

Wierszyk jest śliczny,
kwiatki pachnące,
poziomki słodkie
i ta góralska nuta!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!
Kochająca Was Danuta

Drogie Moje Dziewczyny!
Przyjadę dopiero w połowie lipca, 

bo 7-go mam operację oka, a to dla-
tego, żebym Was lepiej widziała.

Całuję serdecznie, Danuta.

 Mijały lata, Danuta odnosiła sukcesy 
na deskach teatru i w filmie. Otrzymywa-
ła nagrody i wyróżnienia. Wędrowała po 
świecie. 

 W Piwnicznej odbyły się dwie premie-
ry filmów. Po premierze filmu „Pora umie-
rać” oczywiście spotkałam się z Danusią. 
Tematem rozmowy był oglądany film, 
piękny, z głębokim przesłaniem humani-
stycznym. Ciekawa byłam didaskaliów, 
okoliczności powstania scenariusza i spo-
sobu kręcenia poszczególnych scen. Dopy-
tywałam o ostatnią scenę, w której grana 
przez Danutę staruszka, umiera w wiklino-
wym fotelu, z kubkiem niedopitej herbaty. 
W kadrze oprócz oparcia fotela i zwisa-
jącej ręki, jest też siedzący przed fotelem 
pies. Kundelek, wpatrzony w swą panią, 
skomli, kręci łbem to w prawo, to w lewo, 
prosi, niemal błaga wzrokiem – nie zosta-
wiaj mnie, nie odchodź!

 Zapytałam:
- Kto tak fantastycznie wytresował tego 

psa, że z takim przejęciem odegrał tę sce-
nę… on się prawie modlił do ciebie.

 Danuta zaśmiała się. - Nikt go nie tre-
sował, ani żaden z niego aktor. Za fotelem 
oprócz kamerzysty, stał pomocnik operatora 
i na wysokości oparcia fotela, tuż nad moją 
głową trzymał pęto pachnącej kiełbasy. To 
do niej piesek prośby zanosił, Do kiełbasy 
się, psiajucha, modlił, nie do mnie.

(…)
 Po premierze filmu, w którym Danuta 

opowiada o swoim życiu, publiczność zgo-
towała Jej owację na stojąco.

 W następnym roku zaczęły się proble-
my. Ponad stuletnia Danuta w Teatrze Ży-
dowskim upadła na scenie podczas próby. 
Ciężka operacja, nasze myśli, modlitwy, 
Msza święta w intencji uratowania życia 
w piwniczańskim kościele, koncelebro-
wana przez trzech księży. Potem długa 
rehabilitacja.

 Ostatni raz skontaktowałam się z Da-
nusią w połowie stycznia 2017 r. Podczas 
półgodzinnej rozmowy telefonicznej Da-
nuta wspominała Piwniczną i dzieciństwo 
w Kosarzyskach, mówiła, że chciałaby 
wrócić na scenę, pytała o ludzi… jak zwy-
kle śmiałyśmy się, ale kiedy wyczułam 
zmęczenie w Jej głosie, powiedziałam na 
pożegnanie:

- Jesteś naszą drogocenną, najjaśniejszą 
Perłą. Bądź zdrowa. Całuję cię i ściskam 
jak najmocniej!

- Ty mnie lepiej nie ściskaj za mocno! – 
ton głosu Danusi brzmiał żartobliwie – taka 
stara perła jak ja, może się rozsypać.

 Danusia miała piękne życie i myślę, że 
odeszła spełniona i szczęśliwa.

 Jestem zaszczycona i dumna, że była 
moją Przyjaciółką. Zachowam Ją w najser-
deczniejszej pamięci taką, jaką była: silną 
duchem, szczerą, mądrą i niezależną.

 Moje śpiewanie o bezcennym „Skarbie”
To nie jest jedna z „Zakazanych piosenek”
W „Żółtym szaliku” „Królowa chmur”
Ciepła jak powiew majowego ranka
Skromna jak fiołek otulony rosą
I niepokorna jak kora na sośnie
Skacze radosna jak wróbel na deszczu
Wzbijając krople w kałużach słonecznych
Tyle ról i masek a taka prawdziwa
Drobna i krucha z siłą niepojętą
Na życia skale trwała jak szarotka
Ponad stulecie…
Góry płakać będą…

„Dziś w nocy umrze miasto”
Choć „Jeszcze nie wieczór”
I nigdy nie „Pora umierać”
Legendom

Tekst i fot. Barbara Paluchowa

Danuta w domu w Kosarzyskach
Danuta z krązelką
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V Bieg Popradzki 27.01.2019 r.
W niedzielę 27 stycznia br. odbył się 

V Zimowy Bieg Popradzki w narciar-
stwie biegowym w Piwnicznej Zdroju 
na polanie Obidza. Kilka minut po 
godzinie 12 Burmistrz MiG Piwnicz-
na Zdrój Dariusz Chorużyk i starosta 
Nowosądecki Marek Kwiatkowski po-
witali uczestników biegu. Następnie 
dyrektor Biegu Popradzkiego Marian 
Dobosz dał sygnał do startu wspól-
nego dla zawodników i zawodniczek. 
Biegacze wystartowali stylem kla-
sycznym (CL) na różnych dystansach: 
7 km, 14 km, 21 km w zależności od 
kategorii wiekowej. 

 W kategorii OPEN KOBIET najlep-
sza była Katarzyna Długopolska, drugie 
miejsce zajęła Maria Nędza (obie Ko-
ścielisko), a trzecia na mecie pojawiła 
się Renata Kuzmiakowa ze Słowacji. Na-
tomiast w kategorii OPEN MĘŻCZYZN 
najlepszy był Bogusław Gracz z Zębu 
koło Zakopanego. Drugie miejsce za-
jął Robert Faron z Zalesia, a trzeci był 
Robert Gleń z Jedlicza .Bieg ten jest 
punktowany i wliczany do klasyfikacji 
Pucharu Polski Amatorów PZN w bie-
gach narciarskich na sezon 2018/2019. 
Zorganizowano także krótki ,,bieg dla 
przyjemności” na 5 km (trasa łatwiejsza) 
w którym brali udział byli zawodnicy 
i amatorzy. Wystąpiła w nim też grupa 
osób niewidzących i słabo widzących 
z Warszawy ( St.Cross).Na tym dystan-
sie wśród kobiet zwyciężyła Krystyna 
Łękawska, a z biegnących mężczyzn 
najszybszy był Michał Tokarczyk (obo-
je z Rytra). Równolegle odbyły się też 
Mistrzostwa Polski Instruktorów i Tre-
nerów narciarstwa biegowego. Tu najlep-
szymi okazali się: Katarzyna Długopol-
ska i Marcin Węgrzyn. 

Ponadto w tym dniu na trasach Obi-
dzy rozegrano lokalne Mistrzostwa MiG 
Piwniczna Zdrój w narciarstwie biego-
wym dla szkół podstawowych. W grupie 
starszej dziewcząt zwyciężyła Joanna 
Barnowska, drugie miejsce zajęła Wik-
toria Brotoń ,a trzecia była Aleksandra 
Lisowska. Wśród chłopców zwyciężył Ja-
kub Brotoń, drugi był Konrad Śmigowski, 
a trzeci Grzegorz Śmigowski, (wszyscy 
ze Szkoły Podstawowej w Kosarzyska-
ch).W grupie młodszej wśród chłopców 
zwyciężył Karol Miechurski, a wśród 

dziewcząt Anna Rychtarczyk oboje z Ko-
sarzysk. Najlepszym zawodnikiem w bie-
gu głównym mężczyzn z powiatu nowo-
sądeckiego był Bogdan Kałuziński z Mu-
szyny, a zawodniczką Anna Dobosz, na-
tomiast najlepszym zawodnikiem z terenu 
MiG Piwniczna Zdrój został Filip Malik, 
a wśród kobiet Monika Aftanowicz. Po-
nadto z piwniczan wystartowali jeszcze 
Dawid i Roman Malik oraz Włodzimierz 
Reichert. W drużynowych biegach na 
nartach 3 osobowych na czas wystąpili 
i zajęli kolejne miejsca zawodnicy w na-
stępujących składach: I m. Maciej Rych-
tarczyk, Anna Cużytek, Zuzanna Cużytek, 
II miejsce Aneta Stanczak, Beata Łomnic-
ka, Wacław Barnowski, III miejsce Mag-
dalena Śmigowska, Mariusz Śmigowski, 
Grażyna Pawlik. 

Dodatkową atrakcja był tzw. Bieg Vi-
pów w którym pobiegli samorządowcy, 
przedstawiciele różnych instytucji oraz 
przedsiębiorcy z terenu MiG Piwniczna 
Zdrój, m.in. starosta M. Kwiatkowski, 
burmistrz Piwniczne D. Chorużyk, dy-
rektor biegu M. Dobosz, viceprezes Spół-
dzielni Pracy Piwniczanka Jan Kumorek, 
prezes Ski Hotelu Małgorzata Łojewska, 
właściciel wyciągu Józef Szot, właściciel 
Gospodarstwa ,,Kozioł Bojowy”- Piotr 
Ściegienny oraz przewodnicząca Komi-
sji Sędziowskiej PZN w Nowym Sączu 
Ewa Bereś. Były także indywidualne wy-
różnienia za ciekawy, oryginalny ubiór. 
Bezkonkurencyjni okazali się wspomnia-
na Ewa Bereś i Józef Szot, którzy ubrali 
się w stroje nawiązujące do regionali-
zmu ale także do epoki. Zorganizowano 
także wyścigi drużynowe na nartach dla 
kibiców.

W zawodach uczestniczyło razem 
ponad 200 zawodników i zawodniczek 
z różnych stron Polski i Słowacji. Puchary 
ufundowane przezo starostwo powiato-
we w Nowym Sączu., dyplomy i nagrody 
wręczali burmistrz M i G Piwniczna Zdrój 
Dariusz Chorużyk i starosta nowosądecki 
Marek Kwiatkowski. Głównym organiza-
torem zawodów było Miasto i Gmina Piw-
niczna – Zdrój, która finansowała całość 
tego przedsięwzięcia. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkich służbom, organizacjom 
i sponsorom, którzy pomogli zorganizo-
wać tegoroczne zawody narciarskie na 
Obidzy. 

Organizator:
Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój 

Współpraca:
Polski Związek Narciarski
Stowarzyszenie Instruktorów
 i Trenerów PZN 
Szkoła Podstawowa w Kosarzyskach
Hotel Piwniczna 
Ski hotel Sucha Dolina 
Szkoła narciarska Słoneczna Dolina 
Miejsko-Gminny Związek OSP 
 w Piwnicznej-Zdroju
Komisariat Policji 
 w Piwnicznej-Zdroju
Zakład Leśno-Drzewny 
 w Piwnicznej-Zdroju
Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury 
 w Piwnicznej Zdroju
Nadleśnictwo Krościenko
MZGK w Piwnicznej-Zdroju
GOPR Piwniczna-Zdrój
Visegrad Maraton Rytro
UKS Ryter Rytro
Ryterski Raj 
Pif sport 
Komisja sędziowska PZN Nowy Sącz 
Ink studio reklamy-drukarnia 
www.biegpopradzki.pl 

Sponsorzy:
Nadleśnictwo Piwniczna 
Bank Spółdzielczy Piwniczna-Zdrój 
Starostwo powiatowe 
 w Nowym Sączu 
SPAR Piwniczna-Zdrój 
Restauracja ,,Sobieski”
 Piwniczna -Zdrój
Lodziarnia - kawiarnia ,,Florencja” 
 Piwniczna-Zdrój
Spółdzielnia Pracy ,,Piwniczanka” 
 Piwniczna-Zdrój 
Ultrek sklep sportowy 
 Łomnica-Zdrój
Pijalnia artystyczna Piwniczna-Zdrój
Stowarzyszenie Perły Beskidu 
 Sądeckiego
Hotel Perła Południa Rytro 
Al-Plast Rytro
MTM-Rytro 

Więcej na stronie:
 www.biegpopradzki.pl 

 Marian Dobosz 
Dyrektor Biegu Popradzkiego 



Właścicielka Ski Hotelu w Suchej Dolinie 
pani Małgorzata Łojewska tak mówi o biegu:

Jesteśmy od początku współorganizatorem imprezy. Zajmu-
jemy się karmieniem zmęczonych biegiem zawodników. Zdarza 
się, iż niektórzy przychodzą po dokładkę.

Być sponsorem – dobra rzecz ale w tym roku postanowiłam zo-
stać również zawodniczką.

Tegoroczna edycja Biegu była fantastyczna! Program został 
wzbogacony o Bieg Vip-ów. Dodatkowo zostaliśmy zobowiązani 
przez dyr. M. Dobosza do biegu w dowolnym przebraniu. Ja wsko-
czyłam w strój Indianki z Peru (był na tyle wygodny, że nie krępo-
wał ruchów). Być może zadziałała magia stroju, bo udało mi się 
zająć zaszczytne 3 miejsce. Dodam, że drugi raz w życiu miałam 
biegówki na nogach. Na pewno nie ostatni. To wspaniały sport, 
a biegi polanami Obidzy w krystalicznie czystym powietrzu to po-
tężna dawka zdrowej energii dla całego organizmu!

Narty biegówki przypiąłem nie po raz 
pierwszy. Kilkanaście lat temu próbowa-
łem swoich sił w Wierchomli na odcinku 
od górnej stacji wyciągu, do Bacówki 

Biega na nartach od kilkunastu lat
W V Biegu Popradzkim, w którym uczestniczyło 270 zawodników, wziął udział piwniczanin 
pan Włodzimierz reichert

nad Wierchomlą. Potem były wyprawy 
z Wierchomli na krynickie Słotwiny. 
Najcięższą do pokonania okazała się tra-
sa z Krynicy do Rytra. Szło kilka osób. 

Po drodze, na wysokości Zadnich Gór 
nad Kokuszką, dostałem takich skur-
czów w nogach, że pomyślałem o zakoń-
czeniu wyprawy. Inaczej chodzi się po 
górach latem, a inaczej na nartach zimą. 
Jednak dzięki intensywnemu masażowi 
i wsparciu grupy, udało mi się osiągnąć 
cel – metę w Rytrze. Po ogłoszeniu nabo-
ru do VII Biegu Popradzkiego, postano-
wiłem stanąć na starcie wraz z setkami 
narciarzy, wśród których była spora (co 
rok liczniejsza) grupa Słowaków.

Tereny Obidzy i Czerwonych Młak 
są wymarzonym miejscem do uprawiania 
biegów narciarskich. Nie ma tu ostrych 
podejść i stromych zjazdów. Niestety, 
miejsce jak i sam bieg promujące Piw-
niczną, są słabo rozreklamowane, cho-
ciaż nie jest to impreza lokalna ale ogól-
nopolska. Nie widziałem operatorów 
ani lokalnej, ani regionalnej telewizji. 
Natomiast organizacja biegu, w połącze-
niu ze świetną zabawą, była na piątkę. 
Szkoda, że wciąż niewielka liczba piwni-
czan (oprócz młodzieży szkolnej) uczest-
niczy w tym sportowo-rekreacyjnym 
wydarzeniu.

Sześćdziesięciotrzyletni pan Włodzi-
mierz, biegówki przypiął mając 50 lat. Pra-
cuje w Hotelu Piwniczna, który był jednym 
ze sponsorów Biegu.

BP





Bieg dzieci i młodzieży



1616 Fot. Anna Kamińska
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Zawody w stylu retro o Puchar Burmistrza 
 W niedzielę, 24.02.2019 w Suchej 

Dolinie (Piwniczna Zdrój)odbyły się nie-
typowe i barwne zawody narciarskie, 
które przyciągnęły licznych gości z Kra-
kowa a nawet i Zakopanego. 

 Zawody o Puchar Burmistrza Piw-
nicznej Zdroju w stylu retro, zorganizo-
wał właściciel Licencjonowanej Szkoły 
Narciarskiej Słoneczna Dolina, Józef 
Szot - członek Polskiego Demo Teamu 
Telemarkowego i SITN PZN, uczestnik 
międzynarodowych kongresów INTER-
-SKI, oraz wieloletni międzynarodo-
wy instruktor narciarstwa zjazdowego 
i telemarku. Współorganizatorem tego 

wydarzenia, a także jego patronem został 
Burmistrz Piwnicznej Zdroju Dariusz 
Chorużyk.

 Ponad 50-ciu zawodników, ze sprzę-
tem i w strojach w stylu dawnych lat, 
startowało w trzech konkurencjach: al-
pejskiej, telemark (najstarsza narciarska 
technika zjazdowa) oraz zjeździe „na byle 
czym”. Szczególnie ostatni zjazd pozwo-
lił puścić wodzę fantazji uczestnikom. 
Komisja w składzie: burmistrz i dwóch 
powołanych z oglądających zawody osób, 
wyłoniła cztery najbardziej oryginalne 
pomysły a także Króla i Królową Retro. 
Zwycięzcą wszystkich 3 kategorii (slalom 

gigant w swojej kategorii wiekowej, te-
lemark oraz zjazd „na byle czym” został 
Sławomir Lassak z Zębu i zdobył tytuł. 
Króla Retro.

 Wśród sponsorów imprezy, oprócz 
Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, 
znalazł się Ski-Hotel, w którym odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród, Piwniczanka 
SP, Firma Ultrek, Hotel Piwniczna Spa & 
Conference oraz Rezydencja Leśny Dwór.

Planujemy, aby w związku ze spo-
rym zainteresowaniem, świetną atmosferą 
i ogromną dawką zabawy, którą dostarczy-
ły uczestnikom zawody, impreza stała się 
cykliczna, zapewnia Józef Szot.

Piwniczanie na frontach I wojny światowej cd.
W styczniowym numerze Znad Po-

pradu zamieściliśmy artykuł o tym sa-
mym tytule, w którym podano nazwi-
ska piwniczan, uczestników I wojny 
światowej.

 To byli żołnierze walczący na różnych 
frontach, ranni, polegli, o których mówił 
dr Golik w czasie grudniowej prelekcji. 
Nazwiska niżej zapisane to ludzie, których 
biogramy znajdują się w słowniku bio-
graficznym Dawni Piwniczanie. Przeżyli 
wojnę, wrócili, byli aktywnymi obywate-
lami swojej mejscowości, angażowali się 
w pracę dla niej. Dopisujemy ich do tam-
tego rejestru.

Dziedzina Franciszek ur. w 1895, póź-
niejszy działacz ludowy, służył w wojsku 
austriackim, brał udział w walkach na fron-
cie włoskim.

Marcin Gardoń z Obidzy ur. w 1876 r. 
W 1914 wcielony do armii austriackiej i po-
wołany na wojnę, w czasie jednej z bitew do-
stał się do niewoli włoskiej w Tyrolu. Wrócił 
do domu w 1916 r. i w l.1919-1920 uczest-
niczył później w wojnie bolszewickiej.

Michał Jeżowski (s. Michała) ur. 
w 1887 r., po ukończeniu studiów wcielony 
do armii austriackiej, brał udział w I woj-
nie światowej na froncie wschodnim. Zgi-
nął w bitwie pod Monasterzyskami.

Rafał Jeżowski ur. w 1892 r., wcielo-
ny do armii austriackiej brał udział w wal-
kach na froncie wschód - nim i dostał się 

do niewoli rosyjskiej, z której uwolniły go 
wydarzenia Wielkiej Rewolucji. 

Później wysłano go na front włoski, 
gdzie dostał się do niewoli włoskiej, a po 
wydobyciu się z niej, wstąpił do armii J. 
Hallera i wraz z nią wrócił do Polski, będąc 
już schorowany i osłabiony.

Jan Maślanka ur. w 1895 r. jako żoł-
nierz armii austriackiej brał udział w I woj-
nie światowej m.in. na terenach Bośni, Her-
cegowiny i Czarnogóry.

Michał Maślanka ur. w 1896 r., brał 
udział w I wojnie (szczegółów brak)

Tadeusz Sikorski ur. w 1865 r. jako 
żołnierz armii austriackiej uczestniczył 
w I wojnie światowej, ranny w nogę 
w 1916 został zwolniony do domu.

Jan Tokarz ur.1886 r. w czasie I wojny 
ranny, do końca życia miał niesprawne dwa 
palce prawej ręki.

Józef Trzpis ur. w 1876 r. żołnierz ar-
mii austriackiej, uczestnik I wojny m.in. 
w Czarnogórze i na terenach obecnej Alba-
nii. Dosłużyl się najwyższego stopnia pod-
oficerskiego piechoty, feldfebla.

M.L.

Od Redakcji: Ponawiamy prośbę 
do rodzin. Jeśli mają Państwo wię-
cej informacji na ten temat, prosimy 
o kontakt. 

Projekt Dyskusyjne Kluby Książki  
w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Piwnicznej-Zdroju

Projekt Dyskusyjne Kluby Książki 
wpisuje się w wieloletni program, reali-
zowany przez wojewódzkie biblioteki pu-
bliczne w całej Polsce przy wparciu finan-
sowym i merytorycznym Instytutu Książki. 
Program funkcjonuje od 2007 roku.

Celem programu jest wykreowanie 
mody na czytanie poprzez akcentowanie 
przyjemności płynących z lektury – udział 
w życiu literackim, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, interesujące dyskusje, możliwość 
twórczego wykorzystania wiedzy płynącej 
z książek i literatury. Projekt ma na celu 
promować współczesną literaturę polską 
i obcą oraz przybliżać sylwetki pisarzy.

Dyskusyjne Kluby Książki to gru-
py osób, które spotykają się i rozmawiają 
o książkach, wymieniają się spostrzeżenia-
mi, dyskutują o literaturze, pisarzach, po-
etach, nowościach wydawniczych oraz ga-
tunkach literackich. Uczestnicy spotykają 
się raz w miesiącu i omawiają zagadnienia 
dotyczące konkretnej książki. 

By dołączyć do Klubu, nie trzeba się za-
pisywać ani znać się na literaturze, wystar-
czy chcieć czerpać radość z czytania. Spo-
tkania mają być przede wszystkim doskona-
łym sposobem na spędzenie wolnego czasu. 

Informacja o spotkaniach w Bibliotece 
i na stronie internetowej Biblioteki.

Serdecznie zapraszamy MW
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Bo nawet tu, w naszych górach, gdzie 
powietrze jest jeszcze w miarę czyste 
(szczególnie po przejściu halnego), w dni 
bezwietrzne w dolinie, nad Równią, Ryn-
kiem, Zawodziem i Baniami gęstnieje 
burobrązowawy tuman, widoczny np. 
z Brzanówek. I nie jest to romantyczna 
i tajemnicza mgła, tylko trujące powie-
trze. Widzą to moje oczy i czują to moje 
płuca. Czasem, szczególnie w sezonie 
grzewczym, dym z jednego komina potra-
fi skutecznie zasnuć centrum miasteczka. 
I tu rodzi się pytanie: czym palimy w na-
szych piecach? Odpowiedź jest prosta: 
WSZYSTKIM co mamy pod ręką. Są to 
plastikowe opakowania, szmaty, mokre 
papierzyska, przegniłe drewno i zanie-
czyszczony domieszkami, złej jakości wę-
giel, na co akurat nie mamy wpływu.

 Nie do wszystkich dociera, że skala 
zagrożeń dla zdrowia i życia rośnie. Ow-
szem, podejmuje się pewne działania na 
szczeblach: państwowym, i wojewódz-
kim, by zapobiec postępującej degradacji 

Na nic pudrowanie rzeczywistości 
środowiska naturalnego ale to przysłowio-
wa „kropla w morzu”. W roku 2018 uru-
chomiono projekty dotyczące wymiany 
pieców – kopciuchów na bardziej ekolo-
giczne (na olej opałowy lub pelet). Wymia-
na pieców na takie, które spełniają normy 
Unii Europejskiej, jest dofinansowywana 
w 80%. Jednak budynek musi spełniać 
pewne warunki. Musi być ocieplony, po-
siadać wymaganą izolację oraz szczelne 
drzwi i okna. Piwnicznej przydzielono do 
wymiany 80 nowoczesnych pieców. Chęt-
nych było grubo ponad 100 osób, niestety 
wiele zgłoszeń zostało odrzuconych. 

 Smog to poważne zagrożenie dla 
zdrowia ludzi oraz zwierząt. Przez układ 
oddechowy do naszego organizmu prze-
nikają szkodliwe pyły, zawierające m.in. 
metale ciężkie (np. arsen, nikiel), sadzę 
czy benzopiren (posiadający właściwości 
rakotwórcze).

 Zanieczyszczone powietrze, które wdy-
chamy, może wywoływać ból głowy i gar-
dła, podrażnienie oczu, alergie, zapalenie 

gardła, płuc, oskrzeli, duszności, problemy 
z oddychaniem, astmę, problemy z pamię-
cią i koncentracją. Smog sprzyja też depresji 
i schorzeniom układu nerwowego. Jest bar-
dzo niebezpieczny dla kobiet w ciąży.

 Jak próbować radzić sobie ze smo-
giem? Podczas występowania złego stanu 
powietrza nie należy zbyt wiele czasu prze-
bywać na zewnątrz. Aktywność fizyczna 
(np. bieganie), nadmierny wysiłek tym 
bardziej nie jest wskazany. Jeśli długotrwa-
ła obecność na zewnątrz jest konieczna, 
dobrym rozwiązaniem będzie wykorzy-
stywanie specjalnej maski z filtrem. Nato-
miast wewnątrz budynków nie powinno się 
otwierać okien. 

 W domu mojej babki, od wiosny do 
późnej jesieni, przez cały dzień okna były 
otwarte na oścież, uchylone nocą. Dobrze 
się spało i wspaniale budziło wraz z rześ-
kim porankiem …

 Czy, jak w znanej piosence, będziemy 
mogli bezsilnie stwierdzić: ale to już było 
i nie wróci więcej … czy też solidarnie, 
zaczynając od siebie, rozpoczniemy walkę 
o czyste powietrze.

/b/

Problem niskiej emisji…
pojawia się nie tylko w aglomeracjach 

przemysłowych czy dużych miastach. 
Obecny jest także u nas, w górach.

Niską emisją nazywamy wydobywanie 
się pyłów i gazów szkodliwych, które po-
chodzą z domowych pieców grzewczych 
i lokalnych kotłowni węglowych. Spala-
niu paliw np. węgla towarzyszy zazwyczaj 
powstawanie dużej ilości gazów spalino-
wych i pyłów zawierających substancje 
szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Pod-
stawowym produktem powstającym pod-
czas spalania jest dwutlenek węgla. Inne 

uciążliwe składniki spalin to: tlenki azotu, 
tlenek węgla, dwutlenek siarki i pył.

Przyczyny występowania niskiej 
emisji to:

- spalania złej jakości paliw energe-
tycznych(niskokalorycznych węgli i mu-
łów węglowych), a także odpadów (śmieci 
z gospodarstw domowych).

- wadliwe i wysokoemisyjne urządze-
nia grzewcze

- nieprawidłowa eksploatacja urządzeń 
grzewczych i instalacji kotłowych

- transport komunikacyjny
- nieodpowiedni stan techniczny insta-

lacji kominowych (brak czyszczenia).

Jedno z założeń głównych Uchwa-
ły antysmogowej dla województwa 
małopolskiego:

Do końca 2022 r. konieczna będzie wy-
miana kotłów na węgiel lub na drewno, któ-
re nie spełniają żadnych norm emisyjnych

Do końca 2026 r. trzeba będzie wymie-
nić kotły, które obecnie spełniają podsta-
wowe wymagania emisyjne, czyli posiada-
ją klasę 3 lub 4.

Kotły spełniające 5 klasę wg normy 
PN-EN 303-5:2012, które są już eksploato-
wane lub zostaną zainstalowane do końca 
czerwca 2017 r. będą mogły być użytkowa-
ne bezterminowo.
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Oportunistę najczęściej utożsamiamy z oporem i definiujemy jako kogoś, kto stawia opór, kto przeciwstawia się komuś lub 
czemuś, buntuje się. Jest to błędne rozumienie, kompletnie przeciwstawne prawidłowej definicji.

Oportunista to człowiek bierny, ugodowy, wybierający zawsze to, co jest w danej sytuacji najbezpieczniejsze, ktoś, kto przy-
stosowuje się do okoliczności dla osiągnięcia własnych korzyści, osoba bez zasad.

 Jak widać, oportuniście zdecydowanie bliżej do egoisty i wazeliniarza niż do buntownika i rewolucjonisty. 
A definicję faktycznie można skojarzyć z oporem, dokładniej z brakiem stawiania jakiegokolwiek oporu.

Oportunista, czyli kto?
 
Wiele osób używa słowa oportunista stosunkowo często, ale błędnie, w złym znaczeniu. Sądzi, że chodzi o „kogoś, kto stawia opór, 

kogoś, kto się czemuś lub komuś sprzeciwia”. Tymczasem ktoś określany owym mianem nie stawia zwykle oporu, wręcz przeciwnie – 
zgadza się na wszystko, jest bierny, uległy, nierzadko rezygnuje z zasad moralnych czy przekonań ideowych. Bo Oportunistą jest „ktoś bez 
zasad, jest osobą kierującą się w życiu doraźnymi korzyściami, wybierającą zawsze to, co jest w danej sytuacji dla niej bezpieczne, lepsze”.

 Oportunizm, oportunista są pojęciami z gruntu pejoratywnymi, nazywającymi negatywnie postawę człowieka i jego samego.
 Omawiany wyraz pochodzi z języka francuskiego (opportuniste), ale jego korzenie etymologiczne sięgają łaciny, w której oppor-

tunus znaczy „wygodny, zręczny, obrotny, korzystny, sprzyjający”.
 Żeby jeszcze bardziej wbić sobie w pamięć sens wyrazów oportunizm, oportunista, należy je po trosze kojarzyć z parą wyrazową 

konformizm, konformista (fr. conformiste, z łac. conformare, dosł. „upodabniać”). To inaczej „postawa bezkrytycznego podporządko-
wania się normom, wartościom, poglądom” i „hołdowanie temu”. Jak widać, oportunista i konformista mają ze sobą sporo wspólnego.

https://obcyjezykpolski.pl

  NIE SPALAJ ŚMIECI, JAK LECI…
    CO WOLNO, A CZEGO NIE WOLNO SPALAĆ W PIECU

Konsekwencje za spalanie niedozwolonych od-
padów i śmieci:

Wysoka grzywna do 5 000 zł, a w niektórych przypad-
kach kara aresztu (od 5 do 30 dni)

Przepisy prawne, które normują powyższe 
działania:

- Art. 379 ustawa Prawo Ochrony Środowiska
- Marszałek województwa, starosta oraz wójt, bur-

mistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrze-
gania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 
w zakresie objętym właściwością tych organów.

Czego nie wolno spalać:
* Odpadów z tworzyw sztucznych, np. butelek typu PET, worków foliowych
* Opakowań po sokach, mleku itp.
* Odpadów z gumy
* Lakierowanego drewna oraz mebli
* Opakowań po farbach i lakierach oraz ich pozostałości
* Zużytych pampersów
* Kolorowych gazet
* Węgiel lub koks 

W piecu domowym można spalać:
* Drewno, trociny, wióry pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone impregnatami 

i innymi powłokami ochronnymi
* Odpady drewniane z tartaku, drewniane palety, odpady drewniane pochodzące 

z budowy (nieimpregnowane szalunki itp.)
* Odpady z kory i korka
* Papier, tekturę, kartony
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REKLAMA REKLAMA

NOWE POZyCJE
WyDAWNICZE Hi hi hi, ha ha ha…

Śmiejmy się jak najczęściej, bo ”mi-
nuta śmiechu przedłuża życie o godzinę” 
– to chińskie przysłowie znajduje potwier-
dzenie w naukowych badaniach.

Jak działa śmiech? Rozluźnia mięśnie, 
rozładowuje stres i wprawia nas w pozy-
tywny nastrój. Pozwala się odprężyć i zre-
laksować. Śmiech całe nasze ciało wprawia 
w silne drgania. Pod wpływem intensywnych 
ruchów przepony i mięśni klatki piersiowej 
zwiększamy ilość wdychanego powietrza, 
a serce zostaje lepiej ukrwione i bije szybciej,  
co sprawia, że nasz mózg jest dotleniony. 

Potwierdzono naukowo, że ludzie, 
którzy często się śmieją, rzadziej chorują 
na choroby układu krążenia. Zwiększone 
ukrwienie całego organizmu pozwala na 
wypłukiwanie z niego toksyn i zalegają-
cych resztek przemiany materii.

Śmiech jest masażem mięśni twarzy, 
i sprawia, że jej skóra staje się jędrniej-
sza. Podczas śmiechu pojawia się we krwi 
zwiększona ilość hormonów, między innymi 
endorfiny, nazywanej hormonem szczęścia. 

Z uwagi na wszechstronne dobroczynne 
działanie, powinniśmy śmiać się codzien-
nie, przynajmniej przez 5 lub więcej minut. 
Poczucie humoru nie tylko świadczy o na-
szej inteligencji i mądrości, wzmacnia też 
poczucie wartości.

Aby nasze poczucie humoru było pełne, 
powinniśmy nauczyć się śmiać z samych 
siebie. Ta umiejętność może okazać się 
bardzo przydatna w wielu życiowych sy-
tuacjach, gdy coś nam nie wyjdzie. Praw-
dziwym mistrzem w panowaniu nad złymi 
emocjami jest ten, kto potrafi śmiać się 
przez łzy. W ten sposób daje odpór krzyw-
dzie jakiej doznał czy stresującej sytuacji 
w jakiej się znalazł. 

bp

TErAPIA ŚMIECHEM

Materiały z promocji obu albumów 
przygotował Juliusz Mikołaj Wachowicz
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16 lutego 2019 jeszcze przed godziną 
15.00 Salę Widowiskową piwniczańskie-
go Domu Kultury zapełniło przynajmniej 
ćwierć tysiąca osób. Nic dziwnego, skoro 
od lat czekaliśmy na kolejny tom albumu, 
opowiadającego słowem i obrazem o na-
szych korzeniach, domach i rodzinach, 
a czasami również o nas samych.

 Zebranych powitała i spotkanie pro-
wadziła Maria Kulig – Przewodnicząca 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Przewlekle 
Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz 
Dom”, zarazem wydawcy promowanej 
książki. Przedstawiła barwnie Autorkę – po-
etkę, pisarkę, malarkę, dziennikarkę – pod-
kreślając, że Barbara Paluchowa w zeszłym 
roku obchodziła 50-lecie pracy twórczej, 
a w obecnym mija pół wieku od Jej przyby-
cia do Piwnicznej. Zaakcentowała kluczową 
rolę Pani Barbary w przygotowaniu dorocz-
nych Spotkań Poezji i Muzyki Gór „Wrzo-
sowisko”, w docieraniu do historycznych 
dokumentów celem ocalenia od zapomnienia 
dziedzictwa kulturowego Miasta Piwnicznej,  
w długoletnim redagowaniu miesięcznika 
„Znad Popradu”. Wymieniła przyznane Jej 
nagrody i odznaczenia. Zachęciła również do 
głosowania na Panią Barbarę w plebiscycie 
Nagrody im. ks. Kumora w kategoriach: „Są-
decki Autor” oraz „Książka o Sądecczyźnie”.

Promocja albumu Barbary Paluchowej Dar Pamięci – tom II

„Czytelnik znając autorkę wie, czego się spodziewać, wie, że plastyczka i poetka dostarczy wrażeń wszechstronnych – 
pobudzi wszystkie zmysły, poruszy wyobraźnię słowem prozatorskim i poetyckim, pięknymi zdjęciami przyrody, krajobrazu, 
ludzi, wywoła niejedną refleksję, przywoła wspomnienie. (…)  Bo autorka albumu i artystka fotograficzka ukazuje nie tylko ideę 
– pamięć przeszłości, ale i jej kształt zaklęty w obiekcie architektury, przedmiocie, krajobrazie, przyrodzie, w drobiazgu, który 
czas oszczędził.”. Maria Lebdowiczowa

 Barbara Paluchowa nad II częścią 
albumu pracowała 5 lat. Część zebra-
nych tekstów i zdjęć zamieściła najpierw  
w miesięczniku „Znad Popradu”. Kilka 
wątków z poprzedniego tomu w obecnym 
znalazło swe dopełnienie. Pojawiły się 
nowe relacje – często opowiedziane języ-
kiem bohaterów bez znaczących korekt 
stylistycznych, co czyni dzieło tym bardziej 
autentycznym. Zakres geograficzny roz-
szerzono o rejon Wierchomli i Żegiestowa. 
Regułą piwniczańskich imprez kulturalnych 
są przerywniki muzyczne, tedy młodociany 
Wojtek Lis, właśnie z Żegiestowa, zagrał 
na heligonce dwa utwory: walca i Poloneza 
Ogińskiego. Ale zabrzmiała również Kapela 
„Karpatya”, akompaniując zebranym, kiedy 
na stojąco odśpiewali Barbarze Paluchowej 
„100 lat” – zarówno w wersji tradycyjnej, 
jak i po góralsku. A potem jeszcze „Życzy-
my, życzymy...”. 

- Te słowa kieruję do was wszystkich! – 
odwzajemniła podziękowania Poetka.

 Sylwetkę Barbary Paluchowej uzupeł-
nił film z serii „Aktywni 60 +” pt. „Wrzo-
sowa Pani Znad Popradu” (2014), wypro-
dukowany staraniem Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego przez TVP Pr. 
II - Kraków. I chyba warto zapamiętać naj-
ważniejsze zdanie, jakie pada w nim z ust 
Bohaterki: Nasze życie jest carte blanche 
- niezapisanym obrazem. Od nas zależy, 
jaki obraz stworzymy: czy to będzie dzieło 
sztuki, czy też kicz.

 O Darze Pamięci opowiedziała Ma-
ria Lebdowiczowa: przypomniała pro-
mocję I tomu latem 2013 roku, a następ-
nie streściła strukturę książki, zachę-
cając do lektury. I właśnie Pani Marii 
wręczyła Autorka pierwszy egzemplarz, 
a kolejne otrzymali opiekun projektu 
– Adrianna Zwolińska-Olszak z Urzę-
du Marszałkowskiego, Marta Mordarska  
I wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Sej-
miku Małopolskiego oraz przedstawiciele 
sponsorów: Mecenatu Małopolski, Leszek 
Zegzda (obecnie radny N. Sącza), Urzędu 
Miasta i Gminy Piwnicznej, Piwniczanki 
SP, Banku Spółdzielczego. Następne zaś Maria Kulig

Krystyna Kulej ,Barbara Paluchowa

Radny powiatowy Marian Dobosz, 
Barbara Paluchowa

 Kapela Karpatya
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bohaterowie książki lub ich spadkobiercy, 
którzy zjechali z całej Polski, a nawet z za-
granicy. Także „krzoki”, przeważnie powi-
nowaci „pnioków”, którzy zdążyli się już 
wtopić w nadpopradzki krajobraz, np. Wi-
told Kaliński – ongiś dyrektor warszawskie-
go liceum, a do niedawna sołtys Wierchom-
li, czy niżej podpisany, poślubiony wnuczce 
Bernackich i znaczną część każdego roku 
spędzający w Piwnicznej.

 Tymczasem „Karpatya” grała nam 
„Popradzie, Popradzie...”, czardasza i inne 
pieśni, zaś co poniektórzy – wśród nich 
Marian Dobosz ze Starostwa Powiatowe-
go, dobrze pamiętający szkolne spotkania 
autorskie z Pisarką – zaczęli głośno py-
tać, czy nie zanosi się przypadkiem na III 
część. Z dobrze poinformowanych źródeł 
wiem, że faktycznie materiały do niej są 
już gromadzone...

Spotkanie zakończył obfity poczęstu-
nek, składający się głównie z potraw regio-
nalnych. I – jak to zazwyczaj bywa – placki 
pasterskie zniknęły nasamprzód.

Mikołaj Juliusz Wachowicz

Barbara Paluchowa, Dar pamięci II. Dawni 
ludzie, rodziny, dawne domy. Dziedzictwo kul-
turowe Miasta i Gminy Piwnicznej-Zdroju, 
Stowarzyszenie „Nasz Dom”, Piwniczna-Zdrój 
2018, ISBN 978-83-937080-1-7, ss. 396.

17 lutego 2019 roku, o godzinie 
15.30 w Sali Widowiskowej Domu 
Kultury odbyła się impreza, która 
zgromadziła nie mniej gości niż spo-
tkanie promujące dzień wcześniej 
Dar Pamięci. 

Promocja wydawnictw powstałych w ramach projektu 
„Nadpopradzka Szkoła Dawności”

„Gwara nadpopradzka - trawestując słowa poety, to córa Popradu i licznych górskich potoków, córa gór Beskidu pasma 
Jaworzyny Krynickiej i Radziejowej i pewnie jeszcze dalszych. Tu się narodziła i tu trwa. Godna, by się znaleźć wśród innych, na 
poczesnym miejscu i nie zginąć. Właśnie o to postarała się znawczyni i wielka miłośniczka matusinych słówecek, Wanda Łomnicka 
– Dulak” Maria Lebdowiczowa

 Zebranych przywitali – śpiewnie, a cza-
sami imiennie – członkowie „Doliny Popra-
du”: Maria Sikorska, Stanisław Źrałka i Piotr 
Maślanka. Następnie prowadzący Piotr Ma-
ślanka przypomniał, że wydarzenie stanowi 
fragment projektu edukacyjnego „Nadpo-
pradzka Szkoła Dawności. Od przedszkola 
do seniora”, zrealizowanego w ramach II 
edycji Budżetu Obywatelskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego; za nami są już m.in. 
imprezy w plenerze tudzież podsumowanie 
w nowosądeckim „Sokole”. Dziś natomiast 
poznajemy efekt pracy Wandy Łomnickiej-
-Dulak – słownik Nadpopradzka dawność. 
Gwara i kultura górali z okolic Piwnicznej. 
Co ciekawsze, wydany w takim samym for-
macie, jak Dar, podobnie barwnie ilustrowa-
ny i niemal identyczny objętościowo.

 Tedy niejako na zachętę artyści z „Do-
liny...” odczytali ze swadą co najciekawsze 
i pełne humoru hasła z przykładami użycia 
kontekstowego. A zatem dowiedzieliśmy, co 

znaczy: babrać, bajltel, bałamut, furt, han-
kor, krajcbabka, myrk, pogrębiany, setnie, 
wyskurzyć, zaślonknienty, rzniątki – i nie 
tylko. Głos zabrała Maria Lebdowiczowa 
(korektor i konsultantka merytoryczno-
-gwarowa obok Krystyny Dulak-Kulej 
i Zofii Łomnickiej): Wanda przygotowała 
bardzo pięknie wydaną książkę, znacznie 
większą objętościowo (niemal 400 stron 
tekstu) niż pokrewne Matusine słówecka, 
o (trawestując Lenartowicza) ojców naszych 
córze, czyli nadpopradzkiej mowie, w twar-
dej oprawie, pełnej oryginalnych rysunków 
(okładkę zaprojektowała Dajana z Izwor-
skich Maślanka, która jest też autorką grafik 
do rozdziałów, a ilustracje stworzyła Karoli-
na Łomnicka) i lekkiej, delikatnej kresce na 
wyklejce (zasługa męża Wandy – Antonie-
go Dulaka). Jest to właściwie dzieło zbio-
rowe Piwniczan i powód do dumy. Pozycja 
zawiera ponad 7 tysięcy słów gwarowych 
z definicjami i przykładami użycia w języku Maria Lebdowiczowa
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mówionym i pisanym. Znajdziemy wśród 
nich kilkaset słów-unikatów, nieobecnych 
w zasobach ogólnopolskiego Słownika gwar 
polskich, co zauważył i docenił jeden z jego 
redaktorów, prof. dr hab. Józef Kąś – nie-
stety nieobecny na dzisiejszej uroczystości. 
Inne słowa ogólne mają w piwniczańskiej 
mowie odmienne znaczenie i zabarwienie. 
Gdyby nie Autorka i zespół, słowa te prze-
padłyby na zawsze wraz odejściem pokoleń, 
które ich używało.

 Dodajmy, że Słownik ma różne źró-
dła: obok wyrazów i kontekstów spisanych 
podczas wywiadów, wykorzystano przede 
wszystkim słowniczek wyrazów gwarowych, 
zachowany w rękopisie Eugeniusza Lebdo-
wicza z początku lat 50-tych, wspomniane 
Matusine słówecka Pani Wandy, Słownik Ja-
guliny K. Dulak-Kulej (700 słów) i terminy 
dotyczące pracy w lesie aktywnego członka 
„Doliny Popradu” – Stanisława Jarząba. Do-
staliśmy więc nowość i syntezę zarazem. 

 Obok tekstu zasadniczego otrzymujemy 
DODATEK, a w nim m.in. terminy dotyczące 
poszczególnych dziedzin życia (np. sprzęty 
domowe, oświetlenie domu, meble, rozpala-
nie ognia, pieczenie chleba, środki transportu, 
terminologia medyczna zgromadzona przez 
K. Dulak-Kulej etc.), mały słownik wyrazów 
związanych z okresem Bożonarodzeniowym, 
słownik synonimów. Całości dopełniają daw-
ne czarno-białe zdjęcia i współczesne, kolo-
rowe ilustracje przedmiotów oraz spektakli 
„Doliny Popradu” z użyciem starodawnych 

bądź zrekonstruowanych rekwizytów. Z naj-
wyższym przekonaniem mogę stwierdzić, że 
Nadpopradzka dawność wyznacza standard 
dla regionalnych słowników amatorskich – 
napisał prof. Kąś we wstępie. Ale te szczegó-
ły to już zadanie dla recenzenta. 

 Drugim, znacznie skromniejszym plo-
nem projektu, jest broszurowe wydawnic-
two A tak było kiedysi.... Danuty Maślanki, 
pracującej w zawodzie nauczycielskim już 
36 lat. To ćwiczenia gwarowe dla szkół, zi-
lustrowane przez wspomnianą wyżej Daja-
nę Maślankę. Lecz również przedszkolaki 
– szczególnie te z „0” – będą mogły opa-
nować podstawowe słownictwo języka gó-
rali nadpopradzkich i zdobyć wiedzę o naj-
ważniejszych elementach obyczajowości. 
Książeczka pomyślana jako kolorowanka, 
ma rozwinąć wyobraźnię dziecka w kie-
runki zapamiętywania dawności.

 O ciężkiej pracy nad Słownikiem szcze-
gółowo opowiedziała sama Wanda Łom-
nicka-Dulak, podkreślając jednak, że jest 
tylko naganiaczką i zapisywaczką przeżyć 
i uczuć tutejszych ludzi. Chcąc wyrazić 

Kystyna Kulej i Wanda Łomnicka-Dulak

wdzięczność za współpracę, zaprosiła na 
scenę wszystkich, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do powstania dzieła, 
w tym oczywiście sponsorów i Wydawcę 
– z dyrektorem „Sokoła” Antonim Mala-
kiem na czele, a także prasę lokalną i przy-
jezdną. Było nas tak dużo, że nie zdziwił 
okrzyk: - Niech ktoś pozostanie na widow-
ni! – Wszyscy współpracownicy otrzyma-
li pamiątkowy egzemplarz Słownika, co 
zresztą przewidywał projekt.

 Spotkanie dopełnił koncert „Doliny 
Popradu”, również zatytułowany „Nadpo-
pradzka Dawność”, a dedykowany pamięci 
mieszkanki Kosarzysk i Patronki Domu Kul-
tury – Danuty Szaflarskiej, w 104 rocznicę 
urodzin i 2 rocznicę śmierci. A potem oczy-
wiście poszliśmy na poczęstunek, w którym 
tym razem królowały regionalne ciasta.

  Mikołaj Juliusz Wachowicz

Wanda Łomnicka-Dulak, Gwara i kultura gó-
rali z okolic Piwnicznej, Małopolskie Centrum 
Kultury SOKÓŁ, Piwniczna Zdrój – Nowy Sącz 
2018, ISBN 978-83-63341-39-8, ss. 394+48 
(ilustracje kolorowe).

Dzień dobry, Uczennice i Uczniowie!
Rok 1879 – rower, wyposażony w łańcuch i koło łańcuchowe, 

przełomowa konstrukcja H. J. Lawsona, 1919 – doświadczenie 
Rutherforda, 1969 – lądowanie ludzi na Księżycu. Lata z „dzie-
wiątką” były często nowatorskie. Ludzie wówczas żyjący mieli 
o czym porozmawiać.

Czy tak będzie w obecnym 2019, zobaczymy. Najprawdopo-
dobniej najciekawszym tematem będzie, kto z Was znalazł się 
w w jakiej szkole średniej.

Zagadnienia:
1. Przedyskutuj umiejscowienie zegara „pulsarowego” 

w Nowym Sączu. Czy transmisja internetowa wskazań 
takiego zegara byłaby praktycznie użyteczna?

2. „Nautile” – dysponując takim pojazdem, wyznacz obszar 
poszukiwań podwodnych.

Do  zobaczenia
Leszek Mikołajczyk
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W 1666 roku na Jasną Górę trafiły 
relikwie świętego Walentego. Znajdują 
się one w bazylice jasnogórskiej, w Ka-
plicy Świętych Relikwii.

 Jasnogórską Kaplicę Świętych Reli-
kwii w 1628 roku jako kryptę św. Barbary 
zaprojektował słynny architekt Goltzman. 

 Kilkakrotnie była przebudowywana. 
Zwykle jest zamknięta i zapomniana.

 Z prawej nawy bazyliki wiodą do niej 
schody w dół. Przez ozdobną kratę widać 
barokowy piękny wystrój wnętrza. W ka-
plicy są przechowywane setki relikwiarzy 
ze szczątkami świętych, w specjalnych 
pozłacanych szafkach. Wśród nich jest 
fragment ciała świętego Walentego. Znaj-
duje się na prawym ołtarzu kaplicy. Re-
likwiarz ze srebrnej blachy w kształcie 

Święty Walenty
 był z wykształcenia lekarzem, a z po-

wołania duchownym W III wieku n.e. 
w Rzymie, w którym święty żył w czasach 
panowania Klaudiusza II Gockiego, obo-
wiązywały cesarskie rozporządzenia, za-
braniające młodym mężczyznom wchodze-
nia w związki małżeńskie. Cesarz uważał, 
że najlepszymi żołnierzami są legioniści, 
nie mający żon i dzieci. Walenty złamał ten 
zakaz i udzielał ślubów, za co został uwię-
ziony. W więzieniu zakochał się w niewi-
domej córce więziennego strażnika. Le-
genda mówi, że jego narzeczona pod wpły-
wem tej miłości odzyskała wzrok. Gdy ta 
informacja dotarła do cesarza, rozkazał on 
zgładzić Walentego. W przeddzień egze-
kucji przyszły święty napisał list do swojej 
ukochanej. W ostatniej linijce listu napisał: 
„Od Twojego Walentego”.

 Walenty, jak głosi zachowany prze-
kaz, zginął 14 lutego 273 roku. W ka-
lendarzu rzymskim w tym dniu obcho-
dzono święto urodzaju oraz przyrzeczeń 
małżeńskich.

 Od 900 roku to stare pogańskie świę-
to (14 lutego), zmieniono na święto obiet-
nic miłości i postanowień przyjaźni. Pa-
tronem został święty Walenty.

Jest przedstawiany najczęściej w stro-
ju kapłana lub biskupa w momencie, 
gdy uzdrawia chłopca z padaczki. Jego 
relikwie znajdują się w Polsce m.in. 
w Bazylice na Jasnej Górze, w kościele 
mieszczącym się w zespole Klasztorno-
-Pałacowym w Rudach Raciborskich oraz 
w kościele Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Chełmie.

relikwie św. Walentego na Jasnej Górze 
w Kaplicy Świętych relikwii

przedramienia wskazuje, że wewnątrz jest 
fragment ręki świętego. Relikwie te trafiły 
tu w 1666 roku.

 Jest też tu obraz św. Walentego. Przed 
nim klękają narzeczeni i modlą się o szczę-
śliwy związek małżeński. Św. Walenty za 
czasów cesarza Klaudiusza II Gota (ok. 
269 r.) poniósł śmierć męczeńską. Legen-
da mówi, że św. Walenty wspierał zako-
chanych. Wystąpił przeciwko edyktowi 
cesarza, zakazującemu zawierania mał-
żeństw. Cesarz zauważył, że żonaci męż-
czyźni nie chcą uczestniczyć w wojnach 
Walenty zignorował ów zakaz i w tajemni-
cy udzielał ślubów młodym, zakochanym 
parom. Sekret się wydał, święty został 
stracony. 

Janusz Strzelczyk

REKLAMA

Miłość w swej prostej i nieśmiałej mowie,
Powie coś więcej, kiedy najmniej powie

W. Szekspir „Sen nocy letniej”

„Jeśli w Walentynki nie byłeś zakochany, 
nie przejmuj się. Na Wszystkich Świętych 
też nie musisz być martwy”.

Bogdan Lorenc

Złote myśli
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                   Z  żyCIA  PArAfII

Kościół Parafialny pw. NNMP
Msze Święte:
Dni Powszednie – 6.30, 8.00, 19.00 
[17.00 od 01.10 do Wielkanocy] 
I sobota miesiąca - 18:00 
Plac Św. Jana Pawła II 
[Maj - Wrzesień]

Niedziele i Święta – 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
[17.00 od 01.10 do Wielkanocy]

Święta zniesione – 7.00, 8.30, 10.00, 16.00, 19.00 
[15.00, 17.00 od 01.10 do Wielkanocy]

Kaplica w Kokuszce
Niedziele i Święta – 9.00
Święta zniesione – 17.00 
[16.00 od 01.10 do Wielkanocy]

CHRZEST ŚW.
1 i 3 niedziela miesiąca na Mszy św. o godz. 11.30

Kancelaria parafialna czynna jest w poniedziałek, środę i pią-
tek: 8.30-9.30 oraz pół godziny przed wieczornym nabożeństwem. 
W sobotę służymy w kancelarii od 8.30-9.30.
Sprawy małżeńskie: piątek – 2 godziny przed wieczornym nabo-
żeństwem (poza I piątkiem miesiąca).

UWAGA: kancelaria jest nieczynna w dni, kiedy jest spowiedź 
w kościele.
W sprawach losowych – kontaktujemy się o każdej porze 
z kapłanem.

  Wydarzenia:
* 20 stycznia w cyklicznych spotkaniach „Kolędowanie Ma-

łemu Bacy” odbył się koncert góralskiej kapeli „Howerna”.
* W niedzielę 24 lutego przeżywano Uroczystość Poświęce-

nia Kościoła Parafialnego, której dokonał ks. bp Jakub Rozwa-
dowski, dnia 24 II 1886 roku. 

* I piątek i I sobota miesiąca. Wotywa do NSPJ została odpra-
wiona w piątek, o godz. 8:00 oraz 17:00. Tradycyjne Czuwanie mo-
dlitewne (prowadzone przez Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 
„NASZ DOM”) rozpoczęło się po wieczornej Mszy świętej, a za-
kończyło Eucharystią o godz. 19:00. Natomiast Wotywę do Niepo-
kalanego Serca NMP sprawowano w sobotę, o godz. 8:00, szczegól-
nie w intencjach rodzin oczekujących poczęcia i narodzin dziecka. 

* 27 lutego br. przy Grocie Betlejemskiej na Jaworzynie Ko-
kuszczańskiej odprawiona została Eucharystia. Pomimo dotkliwe-
go zimna we Mszy św. w górach uczestniczyła duża grupa wier-
nych, w tym turyści.

* Kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej rozpo-
czął się w sobotę – 2 marca w Tarnowie. Wzięli w nim udział trzej 
nasi parafianie, aby potem włączyć się w posługę ludziom cho-
rym, starszym i cierpiącym.

/B/

Ołtarz główny lata 50 XX w.

Pierwszoklasiści w bibliotece

Ołtarz główny stan dzisiejszy

Eucharystia na Jaworzynie 
Kokuszczańskiej

Projekt Ołtarza głównego 
po rewitalizacji

W spotkaniu uczestniczyły dzieci z dwóch I klas SP w Piwnicznej-Zdroju 
z wychowawczyniami: Marią Stanczak i Haliną Gromalą

W naszym kościele pojawiły się tablice ze zdjęciami 
Ołtarza głównego i możliwości ewentualnej rewi-
talizacji, która przewiduje nawiązanie  do wyglądu 
pierwotnego ołtarza. Założenia tej propozycji z pew-
nością spodobają się piwniczanom.
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Pod znakiem MGOK
XI Bitwy Breakdance

Na zakończenie ferii 26 stycznia 2019 r. w sali widowiskowej MGOK w Piwnicznej Zdroju odbyła się XI 
Bitwa Breakdance. W tanecznym wydarzeniu udział wzięli reprezentacji teamów: Beat Busters, Pałac Młodzieży, 
Hurricane Crew oraz No Limit. Imprezę poprowadził Piotr Dobosz (instruktor Beat Busters). W jury zasiedli: 
Piotr Maślanka, Katarzyna Ortyl oraz Dawid Olszowski. Trzeba przyznać, że poziom imprezy podnosi się z roku na rok. O randze 
wydarzenia świadczy wypowiedź jednego z uczestników: 

- dużo łatwiej zmobilizować się do systematycznych ćwiczeń gdy wiadomo, że przygotowujemy się do bitwy. W czasie bitwy dajemy 
z siebie 100% i sami przekonujemy się na co tak naprawdę nas stać.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy podjęli wyzwanie. Poniżej przedstawiamy wyniki: 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA „CArITAS” W PIWNICZNEJ ZDrOJU

Grupa 1 – najmłodsza:
I m. Marcin Kornaś
II m. Iga Bieryt
III m. Magda Cięciwa

Fotoreportaż z XI Bitwy Breakdance można obejrzeć na stronie internetowej: www.mgok.piwniczna.pl w zakładce galeria zdjęć folder: rok 2019

W lutym odbyły się dwie bardzo ważne promocje książek wydanych przez stowarzyszenia. Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” wydało album Barbary Paluchowej pt. DAR PAMIĘCI – DAWNI LUDZIE, 
RODZINY, DAWNE DOMY (CZĘŚĆ II), którego promocja odbyła się 16 lutego w sali widowiskowej MGOK. Stowarzyszanie Górali 
Nadpopradzkich w ramach projektu Nadpopradzka szkoła Dawności Od przedszkola do seniora finansowanego w ramach II edycji 
Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego wydało książkę Wandy Łomnickej-Dulak NADPOPRADZKA DAWNOŚĆ 
GWARA I KULTURA GÓRALI Z OKOLIC PIWNICZNEJ. Promocja wydawnictwa odbyła się 17 lutego również w MGOK. Gratulujemy 
autorkom pięknych w formie i nieocenionych w treści owoców ich wieloletniej pracy. TO

Grupa 2 – młodsza:
I m. Mateusz Wnęk
II m. Dominik Szot
III m. Mateusz Mach

Grupa 3 – junior:
I m. Wiktoria Suchanek
II m. Arkadiusz Zieliński
III m. Jakub Rzeszuto

Grupa 4 – senior:
I m. Nikodem Miczołek
II m. Tomasz Kościsz
III m. Sandra Tokarczyk

 Szkolne Koło „Caritas jest katolicką 
organizacją uczniowską, która działa na 
zasadzie wolontariatu. Jej głównym za-
daniem jest pomoc na rzecz osób najbar-
dziej potrzebujących. 

  SKC w Piwnicznej Zdroju powstało 
w 2010 roku wśród młodzieży lokalnego 
gimnazjum. Koło ma swojego opiekuna 
– nauczyciela oraz asystenta - księdza. 
Od samego początku młodzi interesowali 
się działalnością tego małego stowarzy-
szenia. Członkowie SKC wybierają swój 
zarząd usprawniający pracę koła. Prze-
wodniczący SKC wraz ze swoim zastęp-
com i opiekunem mają za zadanie przy-
bliżać plan działania wolontariatu reszcie 
członków. Prowadzą oni spotkania dla 
nowych wolontariuszy oraz reprezentują 
stowarzyszenie na arenie gminy i szkoły. 
Ważne zadanie posiada także sekretarz 
SKC, który prowadzi kronikę koła. Zapi-
suje tam każde wydarzenie z życia małej 
organizacji oraz umieszcza zdjęcia z róż-
nych akcji. 

 Nasze koło tworzą młodzi ludzie, któ-
rzy pragną służyć drugiemu człowiekowi 
w duchu miłosierdzia. Słowo „Caritas” 
oznacza miłość, tę wyjątkową miłość do 

bliźniego przejawiającą się w konkretnych 
czynach pomocy i wsparcia. 

 Nasi wolontariusze biorą udział w wielu 
niesamowitych akcjach. Razem z parafial-
nym oddziałem „CARITAS” dwa razy do 
roku organizujemy Akcję Kilo w naszym 
mieście. W tym czasie stojąc w lokalnych 
sklepach zbieramy długoterminową żyw-
ność dla potrzebujących z naszej parafii. 
Akcja roznoszenia paczek dla osób star-
szych i samotnych również jest przeprowa-
dzana przez młodzież SKC. Współpracu-
jąc z STOWARZYSZENIEM NA RZECZ 
OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH 
I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
„NASZ DOM” braliśmy udział w wielu wy-
darzeniach z życia tej organizacji. Oprócz 
tego, nasi wolontariusze co dwa tygodnie 
odwiedzają przedszkole na Hanuszowie, by 
czytać dzieciom ciekawe książki i przepro-
wadzać gry i zabawy dla zaprzyjaźnionych 
przedszkolaków. Dzięki takim działaniom 
wśród wielu uczniów kształtuje się postawa 
prawdziwej miłości chrześcijańskiej. 

 Ale to nie wszystko! Młodzi wstępując 
do naszego małego stowarzyszenia mogą 
liczyć także na odrobinę rozrywki i wspól-
nej integracji. Razem z naszą opiekunką 

i księdzem asystentem organizujemy wła-
sne małe wyjazdy integracyjne. Ostatnio 
świętując Nowy Rok mięliśmy okazję 
obejrzeć pouczający film pt. „Chleb z Nie-
ba” w kinie w Nowym Sączu.

 Dziękujemy za wspieranie naszych 
działań płynące z całej Piwnicznej! 

Jadwiga O.

* Listy od Czytelników mile wi-
dziane ale tylko takie, które dotyczą 
istotnych spraw w Gminie, lub proble-
mów mieszkańców. Listy mogą być 
podpisane inicjałami, lecz dane autora 
materiału (imię, nazwisko, adres, mail) 
muszą być znane Redakcji. Anonimów 
nie będziemy zamieszczać!

* Drobne ogłoszenia: SPRZE-
DAM, KUPIĘ, ODDAM, SZUKAM 
PRACY, DAM PRACĘ itp. będą za-
mieszczane nieodpłatnie.

* Wszelkie materiały od korespon-
dentów przyjmujemy do 20 każdego 
miesiąca.

INfOrMACJE



LUTOWE „KWIATKI”…
Puściły śniegi i mrozy i pojawiły się „kwiatki”. Wiosenne słońce uporawszy się z resztkami 

śniegu, odsłoniło miejsca, które są nie tylko bardzo nieestetyczne ale i niebezpieczne dla 
mieszkańców, a szczególnie ludzi starszych. Zwracając uwagę naszego Samorządu i Miejskiego 
Zakładu Komunalnego, wskazujemy niektóre z nich w Rynku i jego bliskim sąsiedztwie.
1. Rozwalony i od 2 lat nieremontowany mur między ulicami: Daszyńskiego i Marciszewskiego. 

Jednym słowem „kamieni kupa”.
2. Schody z Rynku na Równię tzw. „wybijząbki”.
3. i 3 A. Zapadnięta nawierzchnia brukowa na Rynku przy postoju taksówek i wystający ponad 

płaszczyznę chodnika metalowy element przed schodkami do budynku Urzędu M i G.

Szkolne koło caritas GÓRA GROSZA INTEGRACJA WOLONTARIUSZY

Dół  pułapka wjazd do Rynku

Wyjazd z Rynku

Rynek zapadnięta kostka brukowa

Wjazd do RynkuWidok muru od ul. DaszyńskiegoTu miały być wygodne szerokie schodySchody na Równię

Pułapka przy Urzędzie M i G

4. Wjazd i wyjazd z Rynku. Pracownicy drogowi Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wykonując nową 
nawierzchnię ul. Daszyńskiego i Krakowskiej, resztki masy 
asfaltowej wylali według własnego uznania, czyli gdzie 
popadnie. A padło na granitową kostkę w Rynku. Efekt? 
Niechlujny wjazd i wyjazd, który wymaga uporządkowania. 
Dlaczego nikt z urzędników nie czuwał nad przebiegiem prac?

No i mamy „ładne kwiatki”, albo raczej „chwasty”, z któ-
rymi należy się jak najszybciej  uporać. Przecież mieszkamy 
w UZDROWISKU!

BP
Cd. w następnym numerze ZP




