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Pieta

Rosłeś 
w cieniu czarnych sosen
a ja nie widziałam wśród nich
Twojego krzyża
dopiero na Golgocie
usłyszałam
jak odarte z kory
ociosane drzewo
krzyczy
pod ciężarem
Twojego cierpienia

niechaj dozna ukojenia
w płomieniach stosu

teraz
jak w Betlejem
trzymam Cię w ramionach
nie mogę Cię utulić
ani stać się 
grobem Twoim
Synku
choć byłam kolebką
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Gazeta Samorządu Lokalnego

Drodzy Czytelnicy!
Sypnęło zielenią. Pokropiło zbocza żółcią kwitnących mniszko 

mleczów, bielą zawilców i stokrotek, fioletem fiołków. Nadeszła 
wiosna! Powyciągaliśmy z piwnic, komórek, garaży zaspane ro-
wery, a ciepłe ubrania i zimowe buty spoczęły w odległych kątach 
szaf i na z rzadka odwiedzanych latem półkach.

Niestety! Ja już raczej roweru nie dosiądę i nie doznam przy-
jemności świstu wiatru w szprychach i rześkiego powietrza szczel-
nie wypełniającego płuca. Szkoda, bo wiatr, chłodny powiew, pra-
ca nóg i kręcące się koła połykające umykającą drogę, wyzwalają 
radość, mnożą endorfiny szczęścia.

Nie inaczej było w latach 50 XX w. Na spółkę z trzema brać-
mi mieliśmy rower, przedwojenną odrapaną „damkę” i jeździli-
śmy na niej na zmianę. Rower nie miał przerzutek i często gu-
bił łańcuch, ale był połykaczem ulic, miernikiem siły naszych 
mięśni. Kasków w użyciu wtedy nie było, więc śmigaliśmy po 
mieście z wiatrem we włosach. Na uchwytach kierownicy gumo-
we, mocno sfatygowane nakładki, klamki hamulcowe i po lewej 
stronie duży metalowy dzwonek. Te niezapomniane, rozpoczy-
nające się w maju, a kończące późną jesienią, rowerowe jazdy  
- wyścigi, kręcenie kółek i ósemek - gimnastykowały nam ciało, 
poprawiały jego postawę, dotleniały tkanki i co bardzo ważne, 
dawały poczucie wolności.

Dzisiaj w rowerach możemy przebierać. Są rowery szosowe, 
miejskie, turystyczne, górskie, biegowe, torowe, treckingowe, 
składane… a kolory! Jednym słowem: rowerowy zawrót głowy!

Rower, niby nic. Prosta konstrukcja: rama, kierownica, mo-
stek, widelec, dwa koła, obręcze połączone szprychami z piastą 
z łożyskiem, powodującą płynny obrót kół…

Prototypem dzisiejszego roweru był skonstruowany z drew-
na przez szkockiego kowala Kirkpatricka MacMillana w roku 
1839 pojazd o mechanizmie napędowym. Osiągał szybkość 
13 km/godz. Następne jednoślady powstawały we Francji: welo-
cyped, któremu przybyły pedały, i bicykl. Po r. 1869 szprychy wy-
mieniono na metalowe, i wykorzystano w rowerze wynalezione 

właśnie łożysko kulkowe.
Od roku 1870 zaczęto produk-
cję seryjną. Pierwszy polski 
rower (o 3 kołach) skonstru-
ował malarz Edmund Perl. 
Nosił nazwę „samojazd”. 
Szybko rosła popularność no-
wego pojazdu. Organizowano 
zawody. W 1886 r. powstało 
Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, do którego należeli m.in.: 
Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus i Maria Skłodowska-Curie. 
Towarzystwo miało na celu popularyzację kolarstwa poprzez 
organizowanie zawodów i promowanie turystyki rowerowej. 
Pierwsza produkcja rowerów w Polsce ruszyła w 1917 r., a po 
1929 r. rowery produkowała Fabryka Broni „Łucznik” w Radomiu.
Po wojnie powstała w Bydgoszczy największa polska fabryka 
rowerów „Romet”

Tyle skrótowo o rowerze. 

W kwietniowym numerze gazety polecam: Rozmowę z prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Adamem Musialskim; Wspomnie-
nie o lekarzu Jerzym Kusińskim; Fotoreportaże z obchodów świąt 
Wielkanocnych; Artykuł o tym, kto ma serce i czas dla naszych 
dzieci; Słów kilka o Unibarze – knajpce nad Czerczem. Są ma-
teriały o sportowych zmaganiach, O dzwonniku z Głębokiego, 
Informacje o pracy Rady Miejskiej i inne.

Strażacy, podobnie jak nauczyciele, to osoby wykonujące 
zawód zaufania społecznego. Jak świętowali Dzień Strażaka, 
napiszemy w numerze majowym

red. naczelna
Barbara Paluchowa
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6 pytań do Przewodniczącego Rady Adama Musialskiego

Adam Musialski

Po raz trzeci przewodzi Pan Radzie 
Miejskiej – samorządowemu gremium wy-
branemu przez mieszkańców… 

- Przewodniczyłem Radzie w latach: 
2002-2006 i 2010-2014. Do kandydowania 
do obecnej Rady zachęcili mnie mieszkań-
cy Kosarzysk, zapewne mając na uwadze 
moją wieloletnią społeczną pracę w klubie 
sportowym „Ogniwo”, którego byłem pre-
zesem i wiceprezesem oraz w OSP w Ko-
sarzyskach, gdzie jestem prezesem od 10 
lat. Doświadczenie w pracy w samorządzie 
mam i powiem, że w minionych latach spo-
ro rzeczy udało się nam wykonać, np. plac 
zabaw, trasy biegowe na Obidzy czy budo-
wę wieży widokowej na Eliaszówce. W la-
tach 2010-2014 dzięki ówczesnym radnym 
i burmistrzowi Bogaczykowi oraz możli-
wości pozyskania pieniędzy z Unii Euro-
pejskiej, powstała w Piwnicznej infrastruk-
tura, która diametralnie zmieniła naszą 
gminę na bardziej nowoczesną, europejską. 

Wymienię kilka realizacji: 1. Przebu-
dowa ul. Gąsiorowskiego (1,274 mln zł), 
2. Kąpielisko na Radwanowie (ok. 7 mln 
zł), 3. Modernizacja budynku Domu Kultu-
ry, 4. Rewitalizacja obu brzegów Popradu, 
rewaloryzacja obszaru zdrojowo-uzdrowi-
skowego (zagospodarowanie bulwarów nad 
Popradem i otoczenia Pijalni wód mineral-
nych, (6,5 mln zł) 5. Remont ul. Kościuszki 
i budowa nowego muru wzdłuż rzeki, 6. Bu-
dowa kilku mostów: na potoku Wierchom-
lanka – do os. Baraniacki Potok, we wsi Ko-
kuszka, w Wierchomli na os. Zawodzie oraz 
odbudowa kilku innych mostów oraz prze-
pustów i budowa i naprawa ok. 50 gmin-
nych dróg, 7. Rozpoczęcie budowy Hali 

Sportowej przy SP nr 1 w Piwnicznej, 8. Za-
gospodarowanie (zadaszenia) placu targo-
wego, 9. Budowa i remonty budynków OSP 
(w Wierchomli i Kosarzyskach), 10. Budo-
wa świetlic wiejskich w Łomnicy-Zdroju 
i Zubrzyku. Były też nakłady na kanalizację 
w Wierchomli, Głębokiem, w Piwnicznej 
na Majerzu i w Łomnicy, (w sumie 16, 765 
km) i na oczyszczalnie ścieków czy regula-
cję potoków oraz inne pomniejsze.

Co się zmieniło od tamtego czasu 
w pracach Rady i poszczególnych komisji?

Zmiany są, zgodnie ze znowelizowaną  
ustawą o samorządzie gminnym. Zwięk-
szyła się liczba Komisji (do Komisji Rewi-
zyjnej, Finansów i Gospodarki, Społecznej, 
doszła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 
Komisja Uzdrowiskowa). Ustawa z 11. 01. 
2018 zwiększa udział obywateli w procesie 
wybierania, funkcjonowania i kontrolowa-
nia organów publicznych, co daje możliwość 
obywatelom możliwość inicjatywy uchwa-
łodawczej. Ustawa o Samorządzie nakłada 
obowiązek, obok absolutorium dla Burmi-
strza, rozpatrzenie raportu o stanie Gminy, 
czyli całościowej oceny funkcjonowania 
Gminy we wszystkich obszarach jej dzia-
łania. Raport jest nowym instrumentem de-
mokratyzacji procesów zarządzania jednost-
ki samorządu terytorialnego i narzędziem 
kontroli organu wykonawczego. W sytuacji 
Piwnicznej raport ten w większości będzie 
dotyczył oceny pracy poprzedniego Burmi-
strza. Obecny Burmistrz ma obowiązek do 
31 maja br. taki raport, który można określić 
jako wewnętrzny audyt, przedstawić Ra-
dzie. Skarbnik Gminy przedstawił Radzie 
sprawozdanie z wykonania budżetu, które 
jest koniecznym załącznikiem do raportu.

Funkcja Przewodniczącego nakłada 
obowiązek kontaktów ze społeczeństwem 
i ścisłej współpracy z Burmistrzem. Jak 
to działa?

- Myślę, że działa to prawidłowo. 
Uczestniczyłem we wszystkich wiejskich 
i osiedlowych zebraniach wyborczych, 
w radach Seniorów i Młodych. Raz w ty-
godniu spotykam się z Burmistrzem, aby 
omówić wszystkie bieżące i ważne dla 
funkcjonowania Gminy sprawy.

Co, oprócz prowadzenia obrad na se-
sjach Rady i organizacji pracy radnych, 
należy do Pana obowiązków?

Należy przygotować harmonogram 
obrad na sesji, odpowiedzieć na listy 
mieszkańców, jak również udzielić 
w ustawowym terminie odpowiedzi na 
skierowane skargi. W każdy poniedziałek 
w godz. 10.00-12.00 mam dyżur w biurze 
rady, gdzie przyjmuję mieszkańców.  
a obecnie do końca kwietnia dopilnować 
terminowego złożenia przez radnych 
oświadczeń majątkowych

Czy zdarza się, że interweniuje Pan 
w sprawach dotyczących problemów 
społecznych?

- Owszem, takie interwencje się zdarza-
ją, począwszy od sporów sąsiedzkich. Inne 
dotyczą stanu dróg (problem z odśnieża-
niem). Każdą skargę, wniosek czy petycję, 
po zapoznaniu się z ich treścią, przekazuję 
przew. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 
która zajmuje stanowisko i przedstawia 
problem na sesji Rady. Czy skarga jest za-
sadna, czy też nie, decydują radni w głoso-
waniu nad stosowną uchwałą.

Jakie są najpilniejsze sprawy, nad roz-
wiązaniem których Rada będzie pracować 
w najbliższym czasie?

- Wkrótce radni odbędą szkolenie 
pod kątem pogłębienia wiedzy o pracy 
w Radzie. Wszystkie komisje będą też 
intensywnie pracować nad przedstawionym 
przez burmistrza Chorużyka raportem 
o stanie Gminy.

Dziękuję za rozmowę.
Barbara Paluchowa

Adam Musialski ur. w 1950 r. w Za-
wierciu. Żona Teofila rodowita piwni-
czanka, dwoje dorosłych dzieci i trójka 
wnuków.

Przeprawa przez Poprad lata 30 XX w.



5

Viii Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 
 Na podst. Protokołu NR 8/2019

Sesje Rady Miejskiej

4 kwietnia br. odbyła się Viii Sesja Rady. 
W  Sesji uczestniczyło 14 radnych, nieobecny: 
Lech Maślanka. Sesję, po odczytaniu propo-
nowanego porządku obrad,  prowadził Adam 
Musialski – przewodniczący Rady. Przedsta-
wił nowego komendanta Komisariatu Policji 
w  Piwnicznej-Zdroju kom. Leszka Górskiego 
oraz nowego dyrektora OPS p. Grzegorza Cho-
chlę. Następnie jednogłośnie przyjęto PROTO-
KÓŁ NR 7/2019 z Vii Sesji Rady Miejskiej.

Sprawozdanie Burmistrza z dzia-
łalności międzysesyjne od 1 marca do 4 
kwietnia br. zawierało m.in. informacje:. 
• Na wypłatę świadczeń społecznych 

przekazano kwotę 13 314,00 zł, na za-
siłki stałe 26 129,00 zł. 

• W zakresie współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi gmina przystąpiła 
do współrealizacji klipu promującego 
szlak kultury Wołoskiej wraz ze sto-
warzyszeniem górale Karpat z Łom-
nicy Zdroju. 

• Wspólnie z Fundacją Klub Kolarski 
Agnieszka Skalniak z Żegiestowa 
i gmina organizuje zawody MTB „Pu-
char Doliny Popradu”. 

• Gmina współuczestniczyła finansowo 
w druku drugiego tomu albumu „Dar 
Pamięci” aut. Barbary Paluchowej, 
którego wydawcą jest Stowarzysze-
nie” Nasz Dom”. 

• W zakresie sportu gmina współorgani-
zowała IV Noworoczny turniej Samo-
rządowy w piłce halowej mężczyzn (2 
marca) oraz Gminne Igrzyska Zimowe 
w Wierchomli Wielkiej (3 marca), Mi-
strzostwa Powiatu w siatkówce chłop-
ców (4 marca), Mistrzostwa Powiatu 
w siatkówce dziewcząt (7 i 13 marca) 
oraz III Gminną Olimpiadę Sportową 
Przedszkolaków (26 marca).

• W zakresie gospodarki komunalnej, 
ochrony środowiska i planowania 
przestrzennego prowadzone są dwa 

postępowania administracyjne w spra-
wie naruszenia stosunków wodnych, 
wydano jedna decyzję zezwolenia na 
usunięcie drzew, złożono wnioski do 
Starostwa Powiatowego o wydanie ze-
zwolenia na usunięcie drzew z terenów 
gminnych,

• Drogi gminne - ustalono wyjście 
w teren wspólnie z sołtysami zaraz po 
Świętach, w celu analizy stanu dróg, 
jest to odpowiedź na ponad 30 wnio-
sków szłożonych przez mieszkańców.  

• 6 marca zast. Burmistrza D. Reśko 
uczestniczył w spotkaniu z Dyrekto-
rem Wydziału RDOŚ w Starym Sączu, 
w sprawie uzgodnienia projektu studium 
zagospodarowania przestrzennego,

• 12 marca w Urzędzie odbyło się spo-
tkanie z sołtysami z okazji Ogólnopol-
skiego Dnia Sołtysa,

• 13 – 15 marca  Zastępca Burmistrza 
uczestniczył w Forum Wójtów, Bur-
mistrzów i Prezydentów w Bukowinie 
Tatrzańskiej, 14 marca był w Urzędzie 
Wojewódzkim w Krakowie na spo-
tkaniu w sprawie dotacji z funduszu 
rozwoju dróg lokalnych, 20 marca 
udał się do Szczawnicy, gdzie mówio-
no o współpracy obu gmin, 29 mar-
ca odbyło się spotkanie w Urzędzie 
Marszałkowskim dotyczące programu 
Interreg oraz Velo Poprad. Problem 
w dofinansowaniu budowy mają gmi-
ny Piwniczna i Rytro.  

Dariusz Reśko – Zastępca Burmi-
strza stwierdził, że samorząd nie działa tak, 
że jedzie się na jedno spotkanie i przywozi 
pieniądze, ponieważ wymaga to przygoto-
wania i złożenia wniosku, ale praktyka sa-
morządowa pokazuje, że stateczność wzra-
sta, jeśli pewne tematy się przedyskutuje. 

Justyna Deryng zapytała o inwe-
stycje na Nakle i kiedy fizycznie ruszą 
tam prace. 

Burmistrz odpowiedział, że na pewno 
w tym roku, ale obecnie trwa opracowanie 
dokumentacji. Zapytał, czy poprzednicy 
wiedzą w jakim stanie zostawili gminę 
i zgodzili się na realizację Nakła za środki, 
których nie ma i na które trzeba będzie za-
ciągnąć kredyt, dodatkowo teraz wchodzi 
Eurovelo, na które również trzeba pozy-
skać środki. 

W Sprawozdaniu Przewodniczące-
go Rady z działalności międzysesyjnej 
Adam Musialski poinformował, że do 
biura Rady wpłynęła korespondencja licza-
ca 7 pism oraz sprawozdanie z wykonania 
budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
za rok 2018. Kserokopie dla radnych oraz 
sołtysów i osiedlowych znajdują się do 
odebrania w biurze Rady. Przypomniał 
radnym o obowiązku złożenia oświadcze-
nia majątkowego w terminie do 30 kwiet-
nia 2019 r. 

Grzegorz Chochla – dyrektor OPS 
przedstawił Radzie Sprawozdanie z dzia-
łalności Ośrodka Pomocy Społecznej 
w 2018 roku. 

PODJĘTO UCHWAŁY: 
1. Uchwałę w sprawie zmiany w bu-

dżecie i zmiany uchwały budże-
towej Miasta i gminy Piwniczna-
-Zdrój na rok 2019 przyjęto jedno-
głośnie tj. 14 – za. 

2. Uchwałę w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Piwniczna-Zdrój. przyjęto 
jednogłośnie tj. 14 – za. 

3. Uchwałę w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej dla Miasta Nowy Sącz 
na realizację zadania pn. „Wcze-
sne wspomaganie rozwoju dziecka 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w Nowym Sączu” 
przyjęto jednogłośnie 

4. Uchwałę w sprawie uzgodnie-
nia projektu Uchwały Sejmiku 
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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

REKLAMA

Województwa Małopolskiego 
w sprawie Południowomałopolskie-
go Obszaru Chronionego Krajo-
brazu przyjęto, 10 – za, 2 – przeciw, 
2 – wstrzymujące się 

5. Uchwałę w sprawie przystąpienia 
do opracowania zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego Kompleksu Rekreacyj-
no-Sportowego „KICARZ” w Piw-
nicznej-Zdroju przyjęto jednogłośnie 
tj. 14 – za.

6.  Uchwałę w sprawie przystąpienia 
do opracowania zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i Gminy Piwnicz-
na-Zdrój, Jednostka strukturalna 
„C” – KOKUSZKA przyjęto jedno-
głośnie tj. 14 – za 

7. Uchwałę w sprawie przystą-
pienia do opracowania zmiany 

miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w Kokuszce 
przyjęto jednogłośnie.

 Uchwałę w sprawie sprzedaży 
w drodze przetargu nieruchomości 
położonej w Zubrzyku po wymianie 
zdań miedzy radnym Lisem i przew. 
Rady Musialskim i autopoprawce do 
proj. Uchwały: „Wyraża się zgodę na 
sprzedaż w drodze przetargu nieograni-
czonego nieruchomości gruntowej poło-
żonej w Zubrzyku stanowiącej działkę 
ewidencyjną nr 142/2 o pow. 0,3147 ha, 
objętej KW Nr NS1M/00019492/9 będą-
cej własnością Miasta i Gminy Piwnicz-
na-Zdrój” zgłoszonej przez burmistrza 
Chorużyka uchwałę przyjęto, 11 – za, 
3 – przeciw.

W Interpelacjach, wolnych wnio-
skach, zapytaniach i opiniach głos 

27 i 28 kwietnia odbyły się ostatnie 3 spotkania wyborcze 
w naszej Gminie. Wybrano przewodniczących osiedli: 
Miasto, Zdrojowe i Borownice

Pełna lista sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, którzy repre-
zentować będą mieszkańców przez najbliższe pięć lat.

zabrali radni: Justyna Deryng , Krzysz-
tof Długosz, Mariusz Lis, Ewa Liber, 
Bronisław Rusiniak, Kazimiera Sikor-
ska oraz Piotr Ciągło – przewodniczący 
Zarządu Osiedla Miasto, Lucyna Lata-
ła – Zięba – przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Majerz, Magdalena S. – miesz-
kanka Piwnicznej-Zdroju, Piotr Maślan-
ka – dyrektor MGOK. 

Na zadane pytania i interpelacje od-
powiadał  burmistrz Dariusz Chorużyk, 
który na końcu poinformował wszystkich, 
że jeśli na jakieś pytanie nie było odpowie-
dzi prosi o pytanie w formie pisemnej i od-
powiedzi będą udzielone. 

Na tym zakończono obrady VIII Se-
sji Rady Miejskiej. 

Protokołowała 
Magdalena Nieć

NOWO WYBRANI W ROKU 2019

Przewodniczący Zarządu Osiedla

ZAWODZIE Marcin Kumorek

CZERCZ Tadeusz Gumulak

HANUSZÓW Maria Piwowar

KOSARZYSKA Piotr Ściegienny

MAJERZ Sławomir Wójtowicz

ZDROJOWE Stanisława Szkaradek

MIASTO Maria Kulig

BOROWNICE Kazimiera Sikorska

Sołtys Wsi

MŁODÓW Andrzej Jamrozowicz

KOKUSZKA Janina Gardoń

ZUBRZYK Józef Toczek

ŁOMNICA-ZDRÓJ Łukasz Jarzębak

GŁĘBOKIE Beata Łomnicka

WIERCHOMLA Wiesław KeklakNowa kwiaciarenka dwóch Kaś przy ul. Daszyńskiego
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Dobra przyszłość – 
świetlice dla dzieci i młodzieży

W dniu 30.04.2019 r.  w Urzędzie Miejskim 
w  Piwnicznej-Zdroju została podpisana umo-
wa o  partnerstwie na rzecz realizacji projek-
tu pn. „Dobra przyszłość – świetlice dla dzieci 
i  młodzieży” pomiędzy Fundacją Rozwoju Re-
gionów z siedzibą w Nowym Sączu reprezento-
waną przez Gerarda Zarębę – Prezesa Fundacji 
– Lidera  projektu, a Miastem i Gminą Piwnicz-
na – Zdrój reprezentowanym przez Dariusza 
Chorużyka – burmistrza Piwnicznej-Zdroju – 
Partnerem nr 2.

Informacja o projekcie
W ramach projektu utworzone zo-

staną łącznie trzy Placówki Wsparcia 
Dziennego w gminach  Piwniczna Zdrój 
i Krynica Zdrój.

Oferta placówek: 
- Opieka na dziećmi 6 dni w tygodniu 

minimum 6 godzin dziennie
- Opieka nad dziećmi również w dni 

wolne od szkoły (soboty, ferie zimowe, 
wakacje)

- Organizacja zajęć rozwijających co naj-
mniej dwie z ośmiu kompetencji:
a) Porozumiewanie w języku ojczy- 

stym,
b) porozumiewanie się w językach 

obcych,
c) kompetencje matematyczne i pod-
 stawowe kompetencje naukowo- 
 techniczne,
d) kompetencje informatyczne, 
e) umiejętność uczenia się, 
f) kompetencje społeczne i obywa-
 telskie,
g) inicjatywność i przedsiębiorczość,
h) świadomość i ekspresja kulturalna

- Wsparcie psychologa, logopedy, peda-
goga, terapeutów różnych specjalności 
oraz instruktorów zajęć edukacyjnych 
w zależności od potrzeb uczestników,

- Pomoc w odrabianiu zadań i korepetycje,
- Działania mające na celu wsparcie 

rodziców i rodzin; organizacja Szko-
ły dla rodziców oraz stałe wsparcie 
psychologa,

- Codzienny poczęstunek i napoje 
dla wychowanków przebywających 
w placówce,

- Organizacja różnego rodzaju wyjść 
do muzeów, teatrów, parków oraz 
wycieczki, 

- Organizacja okolicznościowych spo-
tkań integracyjnych dla dzieci i ich 
rodzin, np. Mikołajki, Dzień dziecka, 
Dzień rodziny.

Ponadto każda Placówka zapewnia 
materiały, przybory, urządzenia  oraz 
profesjonalistów którzy prowadzić będą 
zajęcia rozwojowe o tematyce:
a. artystycznej – elementy arteterapii, 

warsztaty filmowe, dziennikarskie, mu-
zyczne, fotografia, rękodzieło, drama 
i teatr

b. kursy IT, w tym grafika komputerowa 
– tworzenie www, elementy programo-
wania, korzystanie z Internetu do nauki 
i rozwoju 

c. kursy językowe oparte o konwersacje 
i zabawy językowe,

d. robotyka i mechatronika – zajęcia z lo-
giki, modelarstwo

e. warsztaty przedsiębiorczości – symula-
cje, gry, wsparcie lokalnego biznesu

f.  warsztaty kreatywności i uczenia 
się – elementy szybkiego czytania, 
ćwiczenia koncentracji 

g. warsztaty budowania postaw, m.in. 
komunikacja, postawa liderska, pra-
ca w zespole, wystąpienia publiczne, 
warsztaty asertywności

Partnerzy Projektu: Miasto i Gmi-
na Krynica-Zdrój, Miasto i Gmina 
Piwniczna-Zdrój

Zasięg: województwo Małopolskie 
Planowany okres realizacji: 01.07.2019 - 
30.06.2022 r.

Kwota dofinasowania: 3 767 654,25 zł

Źródło dofinansowania: Projekt 
współfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014 – 2020, Osi 
Priorytetowej 9 Region spójny spo-
łecznie Działania 9.2 Usługi społecz-
ne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne w re-
gionie. Typ projektu C. wsparcie dla 
tworzenia i/lub działalności placó-
wek wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży.

Pobyt dziecka w placówce wsparcia 
dziennego jest nieodpłatny.

Dbanie o wygląd Rynku należy 
do Agnieszki Gruceli
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Serce i czas dla dzieci
Czasy, w których nauczyciel był bezwzględnym autorytetem, już dawno minęły.
Nauczyciele – jest ich w Polsce ponad 600 tysięcy – wychowują, uczą, wspomagają 

rodziców, kształtują pokolenia, dając podstawy do budowania społeczeństwa obywatel-
skiego. A ich zarobki? Jeśli w roku 2012 płaca nauczyciela przeliczona do średniej krajo-
wej wynosiła ok. 60%, to w obecnie jest to 50,4%. Siła nabywcza nauczycielskiej pensji 
spada, a konsekwencją będzie odpływ kadr i brak kandydatów do pracy w szkole.

Nauczyciel – zawód zaufania społecznego, godny najwyższego szacunku i wsparcia. 
I gdzie ten szacunek, skoro rządzący i część rodziców traktuje tę pracę lekceważąco?

„Obyś cudze dzieci uczył” – w tym powiedzeniu jest wiele goryczy. Nie wszystkie 
dzieci to aniołki czy potulne baranki. Czasy w jakich żyjemy sprzyjają temu, że zacierają 
się wartości. Coraz więcej dzieci to rozkapryszeni, samolubni mali roszczeniowcy. „Pęp-
ki świata” ukształtowane przez… no właśnie, odpowiedzmy sobie na to sami.

Niewielu jest nauczycieli, którzy pracują w tym zawodzie, nie czując powołania. 
Większość z uczących jest całym sercem oddana swoim uczniom i organizuje im dodat-
kowe atrakcyjne zajęcia, oczywiście nieodpłatnie. To wspaniali ludzie. A jednak, według 
stereotypu i ogólnej niewiedzy, nauczyciel postrzegany jest jako ktoś, kto niewiele pracu-
je i ma 3 miesiące urlopu. 

Jaka jest prawda? Poznamy ją zapoznając się z tabelką.
BP

Krystyna Kulej 2019

 Bociany
Krąży bocian nad Uwrociem
Wije gniazdo dla swych pociech.
Lecz Spółdzielnia rzekła; basta
Mamy dość odpadów z miasta.
Krąży bocian zasmucony,
Bo się boi swojej żony.
Bocianica mu wygarnie;
Gdzie wychowam swą dzieciarnię,
Gdzie to gniazdo, gdzie ten dom,
Co miał dzieciom stworzyć schron.
Wybacz, wybacz moja miła
Lecz Spółdzielnia nam uwiła
Nową przystań, nową daczę
Aby żaby i padalce
Nie straszyły ludzi w bloku
I nie psuły im widoku
Na Dolinę, na przyrodę
Kiedy chłoną gór urodę
Wysiaduje matka jaja
I bociana już nie łaja.
W gnieździe wdzięcznie się kokosi …
Wdzięczność ludziom za schron głosi.

Prosimy na łamach naszej Gazety poru-
szyć problem ze stroną internetową Urzędu. 
Czy ktoś za nią odpowiada? Jest nieprofe-
sjonalna, brak przejrzystości. Białe pismo na 
granatowym tle nie sprawdza się. Na stronie 
nie ma do przejrzenia gazety Znad Popradu, 
a dawniej  były wszystkie numery jakie wy-
szły w danym roku. Wiele informacji sprzed 
lat jest nieaktualnych. Chcielibyśmy mieć 
dobrą ciekawą stronę. Więcej szczegółowych 
informacji o ekonomii i gospodarce Gminy, 
o pomysłach i sukcesach mieszkańców. Po-
winien być dział forum dla mieszkańców, 
gdzie mogliby wpisywać swoje uwagi..Prosi-
my popracować nad tą stroną, podpatrzeć jak 
to robią w innych miejscowościach. Klops 
był za Janeczka i klops jest dalej, niestety.

(Imię i nazwisko do wiad. Red.)

Do redakcji…

Na ściance    
W niedzielę, 14 kwietnia, dzieci z sekcji wspinaczkowej z Piwnicznej-Zdroju uczest-
niczyły w zawodach, które odbyły się w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji 
w Nowym Targu. Łącznie w zawodach udział wzięło 46 dzieci z Nowego Targu i Piw-
nicznej-Zdroju. Zawody rozgrywane były w trzech kategoriach wiekowych: 5- 6 lat, 7-9 
lat i 10-13 lat. Najmłodszą grupę reprezentowali Karolina Sokołowska i Olek Porębski. 
W drugiej kategorii wiekowej startowała Blanka Porębska, a w najstarszej grupie: Karo-
lina Kumorek, Oliwia Kumorek, Alicja Nosal, Julia Wolan, Gabriela Bołoz, Jakub Dzie-
dzina, Tomasz Nosal i Wiktor Kumorek. Zawody polegały na pokonaniu 10 problemów 
bulderowych w jak najkrótszym czasie. Wszyscy nasi zawodnicy dzielnie walczyli i wy-
kazali się dużymi umiejętnościami, a najlepszymi okazali się Olek Porębski (I miejsce) 
i Karolina Sokołowska (II miejsce) w najmłodszej kategorii wiekowej oraz Julia Wolan 
(I miejsce) i Tomasz Nosal (III miejsce) w najstarszej grupie. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych zmaganiach.
Organizację zawodów wsparli: Spółdzielnia Pracy „Piwniczanka”, firma „Ultrek” 

z Łomnicy Zdroju, firma „Feniks” ze Starego Sącza oraz Sklep Sportowy M i D. Dzięku-
jemy serdecznie za ufundowane nagrody, puchary oraz wodę mineralną dla zawodników. 
Ogromne podziękowania za zaproszenie nas na zawody kierujemy do głównego organi-
zatora Łukasza Huchera, instruktora z Centrum Wspinaczkowego TOP w Nowym Targu.

Ewa Żywczak i Marek Majda

▶



10

Nowy hejnał
1 maja o godzinie 12.00 z wieży magistratu popły-

nęła po raz pierwszy melodia dawnego piwniczańskie-
go hejnału. Autorem melodii jest śp. Edward Grucela. 
Utwór, który  aranżował Mieczysław Łomnicki, powstał 
kilkanaście lat temu na kanwie piosenki „Popradzie, 
Popradzie, piykno nasa rzyko…”, ma ładne brzmienie 
i umili czas nie tylko mieszkańcom ale i turystom.

Awans naszych policjantów
Aspirant Grzegorz Pawlik, Kierownik Ogniwa Pre-

wencji Komisariatu Policji w Piwnicznej-Zdroju oraz 
aspirant Maciej Kuźma, starszy dzielnicowy Rewiru 
Dzielnicowych II z rąk Komendanta Miejskiego Policji 
w Nowym Sączu odebrali akty mianowania na wyższe 
stanowiska służbowe. Komendant, insp. Jarosław Tokar-
czyk, w obecności podinsp. Adama Bukańskiego, pełnią-
cego obowiązki jego Zastępcy oraz bezpośrednich prze-
łożonych policjantów, wręczył funkcjonariuszom akty 
mianowania na wyższe stanowiska służbowe. Asp. Grze-
gorz Pawlik awansował na stanowisko Kierownika Re-
feratu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, z kolei asp. 
Maciej Kuźma został mianowany na Kierownika Ogni-
wa Prewencji Komisariatu Policji w Piwnicznej-Zdroju.

Funkcjonariusze objęli nowe stanowiska 1 kwietnia 
2019 roku.                                    

Źródło i fot.: KMP Nowy Sącz

W KATyNiU MORDOWANO POLSKĘ
79 rocznica zbrodni katyńskiej

„Biorąc pod uwagę, że wszyscy oni są zatwardziałymi, nie rokującymi 
poprawy wrogami władzy radzieckiej, NKWD ZSRR uważa za niezbęd-
ne (…) – rozpatrzyć [ich sprawy] w trybie specjalnym, z zastosowaniem 
wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelanie. Bez wzywania 
aresztowanych i bez przedstawiania im zarzutów”. Tak pisał do Stalina 
– w marcu 1940 r. – Ławrientij Beria o polskich oficerach osadzonych  
w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. 5 marca Stalin i sze-
ściu członków władz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego pod-
pisało decyzję. Miesiąc później zaczęły się egzekucje w lesie katyńskim. 
W ciągu 30 dni zamordowano tam ponad 4400 Polaków. Do 22 maja 
w Kalininie zabito w budynku NKWD strzałem w tył głowy 6300 osób, 
a ich ciała pochowano w zbiorowym grobie w Miednoje W niecały mie-
siąc w Charkowie zastrzelono  ponad 3800 osób, które grzebano w po-
bliskich Piatichatkach. W tych trzech miejscach zginęło 14 552 Polaków 
– oficerów służby czynnej i rezerwy, przedstawicieli inteligencji, lekarzy, 
prawników, urzędników, nauczycieli, pisarzy, dziennikarzy, artystów.

Polaków aresztowanych na Kresach zabito i pochowano w innych 
miejscach republik radzieckich. W Bykowni nieopodal Kijowa 3400 osób. 
Miejsce kaźni kilku tysięcy polskich więźniów jest wciąż nieznane.

Masowe groby w Katyniu (dół 28/16 m z ułożonymi w12 warstwach 
3 tysiącami rozstrzelanych oficerów polskich) odkryła wiosną 1943 r. wy-
cofująca się armia niemiecka. Pod koniec czerwca 1943 na terenie lasu 
katyńskiego pracowała Międzynarodowa Komisja Lekarska, która ustaliła 
czas i przyczyny śmierci ofiar.

Rosjanie, którzy, przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym 
w Normberdze, odpowiedzialność za tę zbrodnię usiłowali zrzucić na III Rze-
szę, do dziś odżegnują się od uznania tamtych mordów za zbrodnię ludobójstwa.

BP
Opr. na podst. informacji zamieszczonych w dodatku Zbrodnia katyńska 

(Gość Niedzielny 11 kwietnia 2010 r.).

 Agata i „Patrycja”
Serdecznie zapraszamy na spotkanie  z Agatą Kołakowską – pisarką 

i dziennikarką. Z zamiłowania i urodzenia wrocławianką, absolwentką 
dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Zadebiutowała w 2009 r. powieścią „Patrycja” i dotychczas  mimo młode-
go wieku napisała kilkanaście popularnych powieści obyczajowych.

Spotkanie autorskie odbędzie się 15 maja 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w Bi-
bliotece Publicznej w ramach projektu „Dyskusyjne Kluby Książki w Małopol-
sce w roku 2019”, realizowanego przy wsparciu finansowym Instytutu Książki.

MW

Palma po raz pierwszy
W Piwnicznej-Zdroju przed Urzędem Miejskim po raz pierwszy posta-

wiono palmę wielkanocną. Inicjatorem był burmistrz D. Chorużyk. Ta sze-
ściometrowa, barwna, ozdobiona kwiatami i wstążkami ośmioczłonowa 
konstrukcja, została wykonana przez panią Danutę Kulig z pomocą kobiet ze 
Stowarzyszania Młodów–Głębokie. Transportem i montażem zajęli się pra-
cownicy MZGK. W przyszłym roku wykonanie palmy będzie powierzone 
mieszkańcom Osiedla Kosarzyska. 

/b/
Od Red.: Wielkanocne palmy, czasem bardzo wysokie, od lat zdobią rynki czy 

place takich miast jak Warszawa, Kraków i Poznań, a także Stary i Nowy Sącz.

Linoryt Danuty Staszewskiej Matka Boska 
Katyńska „Madonna rozstrzelanych”
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Pasjonowało mnie życie
Fragmenty wywiadu 
(Znad Popradu lipiec 1997)

Jerzy Kusiński – lekarz ginekolog położnik, ur. w 1937 r. 
w Dąbrowie Górniczej po ukończeniu w r. 1963 Śląskiej Akademii 
Medycznej przez 15 lat pracował w szpitalu w Radomiu, gdzie zro-
bił specjalizację I st. w dziedzinie ginekologia – położnictwo. Od 
1978 w Piwnicznej. Z żoną Ewą akuszerką mieli 3 córki: Edytę, 
Magdę i Ankę.

Od 20 lat pracuje Pan w Piwnicznej. Skąd taki przeskok 
z Polski centralnej w góry, ze szpitala do przychodni w małej 
miejscowości?

- Przyjeżdżałem tu najpierw w celach rekreacyjnych. Urzekł 
mnie krajobraz, klimat i pomyślałem, że mógłbym tu pracować. 
Krynicki ZOZ zaproponował mi Piwniczną ściągnął mnie z Rado-
mia. Wtedy nie było tu ginekologa. Tylko raz w tygodniu przyjmo-
wał lekarz dojeżdżający z Krynicy.

Szybko się Pan zaaklimatyzował?
- To zależy od tego, czy człowiek umie się przystosować. Ja 

mam łatwość nawiązywania kontaktów, lubię ludzi. Lubię z nimi 
rozmawiać nie tylko o chorobie i zdrowiu. Na różne tematy. Czło-
wiek potrzebuje porozmawiać, robi mu się lżej na sercu, gdy ktoś 
go wysłucha, zainteresuje się jego sprawami.

Jest Pan ginekologiem czy bardziej położnikiem?
- Zdobywa się specjalizację ginekologiczno-położniczą. 

Ale praktyka tu w Piwnicznej stworzyła inną potrzebę. Oprócz 
mojej specjalności – nieraz zmuszony byłem udzielać porady 
ogólnej. Trudno odsyłać człowieka, który przyszedł z gór, do 
lekarza ogólnego, jak on przyjmuje winnej porze. Czasem też 
trzeba było zastępować nieobecnego kolegę. Wróciłem więc 
do czytania i studiowania podręczników z czasów studiów, do 
czasopism medycznych. W radomskim szpitalu pracowałem 
na oddziale ginekologiczno-położniczym i potrzebna mi byłą 
taka „powtórka”.

Ile pacjentek przyjmuje Pan dziennie, oczywiście w zakresie 
swojej specjalności?

- Od 16 do dwudziestu kilku, różnie, w różnych okresach. Do 
poradni zgłasza się 26-28 ciężarnych kobiet miesięcznie. Warunki 
ekonomiczne wpłynęły na zmniejszenie tej ilości, co dało się za-
uważyć w latach 1990 – 1992. 

A jaki wiek jest najodpowiedniejszy do rodzenia zdrowego 
potomstwa?

- Dawniej uważano, że mło-
de kobiety, przed 20 rokiem 
życia, powinny rodzić. Nasze 
babki rodziły pierwsze dzieci 
w wieku 16, 17 lat. Obecnie 
mówi się, że kobiety powyżej 
30 lat rodzą dzieci zdrowsze, 
zdolniejsze. Były takie przeko-
nania, że kobiety starsze mogą 
urodzić dziecko z wadą wro-
dzoną, ale zdrowie przyszłego 
dziecka to sprawa kodu gene-
tycznego, czynników zewnętrz-
nych, stanu zdrowia kobiety, itp.

Jaki jest stosunek kobiet, pacjentek do ciąży. Przyjmują ją 
z radością, jako zło konieczne, czy z niechęcią?

- Młode małżeństwa, choć nie planują ściśle ciąży, to pierwsze 
dziecko zawsze przyjmują z otwartym sercem, podobnie drugie, 
trzecie. Ale kobiety po trzydziestce już do kolejnej ciąży podcho-
dzą z rezerwą. (…) Może to wpływ ekonomii, ale i świadomość 
kobiet wzrosła. Poradnia też przecież popularyzuje naturalne me-
tody regulacji poczęć i kobiety uczą się z nich korzystać.

Aborcja, czy to zjawisko istnieje na naszym terenie? I jakie 
jest Pana zdanie na ten temat?

- Nigdy nie przerywałem ciąży. I przyznam, jak tutaj jestem 20 
lat miałem może 2 przypadki, kiedy kobieta chciała skierowanie na 
zabieg. I na ogół wiadomo, jakie mam podejście do tej sprawy. Tyl-
ko, jeśli ktoś chce, to zawsze znajdzie takie miejsce, gdzie dokonują 
zabiegu przerywania ciąży. Sprawę aborcji chyba trochę rozdmu-
chano. Uważam, że każdy człowiek ma sumienie, które mu Bóg dał 
i powinniśmy zostawić decyzję sumieniu kobiety, małżonków.

Lekarz składający przysięgę, czy człowiek decyduje w Panu 
o tym, że ma Pan zdecydowaną postawę w tej sprawie?

- Jako wierzący, bo tak trzeba powiedzieć. Jako wierzący uwa-
żam, że skoro Bóg daje życie, to nie mamy prawa wtykać swojego 
„ja” w życie. Jest to także wbrew naturze. Dajmy żyć, a nie niszcz-
my życia. Nasze życie będzie wtedy lepsze.

Wiele kobiet unika ginekologa, a wiadomo, że okresowe ba-
dania są jak najbardziej wskazane, konieczne wręcz. Jak to jest 
w Piwnicznej?

- Kobieta zajęta domem, rodziną często zapomina o sobie 
i zgłasza się dopiero, gdy odczuwa dolegliwości. Zdarza się, że na 
badania kobieta zgłasza się za późno, choć wiele kobiet wie o sa-
mobadaniu piersi. (…) Zaniedbanie pozornie błahych objawów, 
może być przyczyną poważnej choroby, już nie do odwrócenia.

Jest Pan zadowolony ze swojej pracy?
- Czuję się tu potrzebny, wrosłem, już nie jestem „ptokiem”. Po-

radnia czynna przez 5 dni w tygodniu jest dostępna każdej kobiecie. 
Gdybym nie miał satysfakcji ze swojej pracy, już by mnie tu nie było. 
(…) Lekarz ginekolog może pomóc natychmiast kobiecie np. z krwo-
tokiem, pomaga życiu, które rozwija się w łonie matki. To jest piękne. 
Położnictwo i ginekologia to taki kwiat medycyny –  życie.

Dziękuję za rozmowę
Maria Lebdowiczowa

Jerzy Kusiński

*W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku publikowałam w naszej ga-
zecie cykl rozmów z lekarzami pracującymi wówczas w Piwnicznej. 
Przywołuję tym powtórzonym sprzed lat tekstem postać lekarza Jerzego 
Kusińskiego , zmarłego w marcu tego roku. Jego wypowiedzi najlepiej 
mówią o nim jako o lekarzu, człowieku, mieszkańcu naszego miasteczka.
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Dzwonnik z… Głębokiego
Dzwonnik z Notre Dame, znana po-

wieść Wiktora Hugo była kilkakrotnie 
filmowana. Film o tym tytule (powsta-
ły w wytwórni Walta Disneya r. 1996) 
opowiada o losach Quasimodo, tajem-
niczego dzwonnika z Notre Dame. Qu-
asimodo jest dzieckiem cyganki, która 
zginęła z ręki sędziego Frollo, opętanego 
ideą oczyszczenia miasta z wyrzutków. 
Quasimodo znalazł schronienie w ka-
tedrze, ale jego opiekun, zabójca jego 
matki, zabronił mu opuszczać katedrę, 
więc jego jedynymi przyjaciółmi są trzy 
kamienne gargulce ozdobne, wystające 
poza lico muru, zakończenia rynien da-
chowych, z których woda deszczowa ma 
swobodny odpływ.

 Bicie dzwonów ma wiele znaczeń. 
Jeśli dzwon odzywał się poza ustaloną 
porą, to przeważnie „dzwonił na trwogę” 
obwieszczając mieszkańcom o jakimś 

Notre-Dame de Paris – gotycka archikatedra w Paryżu

groźnym wydarzeniu. Jednak najwięcej 
„do powiedzenia” miał podczas uroczy-
stości kościelnych.

 W kwietniu podczas procesji rezurek-
cyjnych we wszystkich kościołach dzwony 
radośnie biły na chwałę Zmartwychwsta-
łego Chrystusa. Milczały tylko te w pary-
skiej katedrze Notre Dame, zniszczonej 
przez pożar 15 kwietnia br..

 Głębokie. Parafia p.w. Trójcy Prze-
najświętszej. Obok kościoła stoi sta-
lowa konstrukcja z jednym dzwonem, 
który od prawie 30 lat uruchamia pan 
Henryk Maślanka. 

- Dzwonię na Msze święte odprawia-
ne u nas o 7.00, 9.30 i o 15.00 w niedzie-
le. W dni powszednie dzwon uruchamiam 
o godz. 12.00 na Anioł Pański. Głos dzwo-
nu niesie się nad wsią przez 5 minut. I jest 
to mocny, czysty głos. Dzwon nosi imię 
świętego Józefa, a ufundował go ksiądz 

prałat Ludwik Siwadło jak był proboszczem 
w Piwnicznej. I dzoni w czasie pogrzebów, 
na procesję Bożego Ciała, na Pasterkę, na 
Mszę dziękczynną za miniony rok i na po-
witanie nowego roku. Ręka mnie nie boli, 
kiedy pociągam za stalową linkę idzie le-
gućko dzwon rozhuśtać. Cieszę się, że je-
stem pożyteczny dla innych, a praca nie jest 
ciężka i na chwałę Panu Bogu – mówi pan 
Henryk. Nie pracuję tu sam dla parafii. Pani 
Wanda Citak z Młodowa haftuje do kościoła 
obrusy, a pani Cecylia Pawlik przyozdabia 
alby. Organistą jest Karol Bołoz z Młodo-
wa, a kościelnym Józef Tokarczyk. I para-
fianie mają z nas wszystkich pożytek.

Dochodzi godzina 12. Pan Henryk kre-
śli znak krzyża i chwyta za rączkę stalo-
wej linki…

Na Anioł Pański biją dzwony…

Tekst i fot. Barbara Paluchowa

Jej nazwa oznacza Naszą Panią i odnosi się do Marii, 
Matki Bożej.

Katedrę wzniesiono na wyspie na Sekwanie, w 4. okręgu 
Paryża. Budowa trwała ponad 180 lat (1163-1345).

Kościół jest pięcionawowy z krótką nawą krzyżową. Dwie wie-
że katedry, o wys. ponad 72 m. każda, nie są identyczne. Całą sze-
rokość fasady zajmują trzy portale, z czego środkowy jest najszer-
szy. Wyrzeźbiono na nim scenę Sądu Ostatecznego. Na cokołach 
lub wspornikach ustawiono figury zwieńczone baldachimami.

Fasada środkowego portalu jest asymetryczna: lewy portal, 
poświęcony Matce Boskiej, pochodzi z ok. 1210 roku i przedsta-
wia w reliefach sceny z jej życia, m.in.: genealogię Maryi, Zwia-
stowanie, Boże Narodzenie, Zaśnięcie i Wniebowzięcie.

Filar dzielący odrzwia ozdobiony jest figurą NMP z Dzie-
ciątkiem, w górnych częściach widać m.in. Koronację Maryi. 
Łuk portalu wpisany jest w trójkątne obramowanie. Prawy por-
tal – portal św. Anny – powstał ok. roku 1220, ale zdobiący go 

ostrołukowy tympanon zawiera rzeźby sprzed 1180 roku, a więc 
najstarsze spośród wszystkich zachowanych w katedrze.

W najwyższej części łuku znajduje się płaskorzeźba Matki Bo-
skiej Tronującej z Dzieciątkiem, obok niej inicjator budowy ka-
tedry – biskup Maurice de Sully i król Ludwik VII w otoczeniu 
aniołów. Środkowy, największy portal Sądu Ostatecznego, pocho-
dzi z ok. 1220-1230.

Nad środkowym portalem umieszczono rozetę rozświetlającą 
wnętrze świątyni. W całej budowli umieszczono dużą liczbę wi-
traży, które wprowadzają grę światła w tej wielkiej budowli. Pod 
rozetą ciągnie się tzw. galeria królewska, element charakterystycz-
ny dla gotyckich katedr francuskich.

Wikipedia

Katedra spłonęła z 16 na 17 kwietnia. Żebrowa konstrukcja 
ocalała. Uratowano też 80% zbiorów. Odbudowa zabytku potrwa 
kilkanaście lat.

/b/

 Koniec zimy. Jelenie wyszły z lasu na Brzanówkach



Fot. Barbara Paluchowa

Wnętrze katedry przed i po pożarze. Po lewej – Rozeta – 
główny witraż ocalał

Katedra Notre Dame
przed pożarem

Fot. internet





WiELGO SOBOTA

Wielka Sobota; We Wielgom Sobote święcili wode 
i łogień. Przed kościołem rozpalali ognisko, po-

tem ksiądz święciuł wode do ftóre wrzucoł węgielki z tego 
ogniska. Wengle z ogniska zabierali do domu, wrzuca-
li do pieca i to miało chronić przed burzom i pieronami. 
Świenconke robiuło sie w sobote rano, najwożniejszym (…) 
w kosyku buł chlyb, potem kiołbasa, krzon, słonina, jojka, 
bryndza, sól. (…) w kosyku buł tyz zimiok, ftórego przy sa-
dzeniu wkładano pod piyrwso skibe. Nieftóre ludzie ze wsi 
nie święcili kiełbasy, wierzono, ze jak się świenci kiołbase, 
to potem gady podchodzom do domu. Jojka do świencenia 
zdobiono gotując w wodzie z łupami cebule abo w burokaf. 
Kosyk ubiyrali barwinkiem. Święcili łokrowki zimioka tro-
chui zboza żeby na wiosne posadzić i posioć (…). Chlyb 
niesło sie censto łosobno, bo sie nie mieściuł w kosycku, 
przewionzuwało sie go wtedy biołom chusteczkom. Zwy-
kle pokarmy do świencenio niesła gospodyni abo nostarso 
córka. Kosyk po poświęceniu kładło sie na stole, w tem sa-
mem miejscu w kozdym roku. Nie powinno sie przekładać 
kosyka jak się go przyniesie, żeby nie buło mrówek w domu. 
Chłopy nosili jedzenie dodatkowo w łoktusze na plecaf do 
kościoła, żeby buło wiency.

Wanda Łomnicka-Dulak, Nadpopradzka dawność, 
gwara i kultura górali z okolic Piwnicznej, 

Piwniczna-Zdrój Nowy Sącz 2018

Wanda Łomnicka-Dulak

PSALM WIOSENNY
Będę Cię chwalić
Panie za czas jasny
gdy z wianków głogu
wiosna się poczyna
wśród pszczelej pieśni
miedzami dzieciństwa
w niebo zachwytu
odchodzi tarnina.
 
Będę Cię chwalić
Panie za czas wonny
gdy fiołków morze
aromat rozlewa
dni otwierają
królestwo zapachu
i pieśń słoneczna
kołysze się w drzewach.
 
Będę Cię chwalić
Panie za te chwile
jak ptak będę wielbić
Ciebie pieśnią brzasku
bo kiedyś stanę
przed Twym Majestatem
z oczami pełnymi
wiosennego blasku.



Zakończono realizazję projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i  Gminy Piwniczna-Zdrój”
nr POIS.02.03.00-00-039/16, w ramach którego wykonano następujące zadania inwestycyjne;

a) Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
b) Montaż  instalacji fotowoltaicznej  dla potrezb oczyszczalni ścieków o mocy 39,44 kWp (136 szt modułów fotowoltaicznych)
c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borownice – etap I 
d) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borownice II 
e) Budowa kanalizacji sanitarnej – Borownice III – przejście siecią kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową i torami kolejowymi
f ) Budowa kanalizacji sanitarnej – Międzybrodzie  
Powstało ok. 5 km nowo wybudowanej głównej sieci kananlizacji sanitarnej, która pozwoli na podłączenie i odbiór ścieków od 

ok. 90 budynków. Włączenie budynków (gospodarstw) do sieci kanalizacji sanitarnej, jest niezbędne w celu osiagnięcia zakładanego 
w projekcie efektu ekologicznego, okreslonego jako;

– Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 380 RLM 
– Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu  – 380 RLM 
Ścieki odprowadzone będą do rozbudowanej (dobudowa dwóch reaktorów biologicznych) oczyszczalni ścieków o przepustowości 

Qśr = 1120 m3/d.  
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Pierogi z Peerelu 
i swobodni jeźdźcy

Słowo to nie ma nic wspólnego z przymiotnikiem ostry, 
oznaczającym, że ktoś „ostro kogoś traktuje”.

Ostracyzm to postawa ignorowania i obojętności. Osoba, wo-
bec której stosuje się ostracyzm jest wykluczona i wszędzie po-
mijana. Nikt nie odpowiada jej na powitanie i pożegnanie, nikt 
nie zaproponuje zrobienia jej kawy czy kupienia czegoś w skle-
pie. Ponadto, ignoruje się potrzeby drugiej osoby, nie pyta się 
jej o zdanie, i przerywa, gdy zabiera głos. W pracy ostracyzm 
objawia się poprzez pomijanie danej osoby w praktycznie każ-
dej kwestii, od organizowania firmowej imprezy po niebranie 
jej pod uwagę przy rozdzielaniu ważnych dla przedsiębiorstwa 
zadań. Typowymi zjawiskami dla ostracyzmu są: milknięcie 
rozmów, gdy dana osoba wchodzi do pomieszczenia, a z drugiej 
strony niezauważanie jej, czyli uporczywe ignorowanie. Takie 
zachowanie ma oczywiście negatywne konsekwencje dla danej 
osoby, wpływa na jej myśli, uczucia oraz postępowanie.

Każdy kto oglądał nakręcony w roku 1976 film „Trędowata” 
w reż. Jerzego Hoffmana, przypomina sobie scenę, w której uboga 
guwernantka Stefcia Rudecka, ukochana ordynata Waldemara 
Michorowskiego, jest osaczna przez krąg nieżyczliwych, nie 
akceptujących ją arystokratów. Podczas balu krąg ostracyzmu 
zacieśnia się. Poczucie odrzucenia kończy się dla bohaterki 
filmu tragicznie.

UniBar to miejsce niemal kultowe, szczególnie dla tu-
rystów i przyjezdnych, odwiedzających nasze miasteczko. 
W tym stalowo blaszanym budyneczku-straszydełku, można 
zjeść wyjątkowo smaczny i niedrogi posiłek. Największe wzię-
cie mają pierogi z farszem do wyboru, domowe zupy i pstrąg. 
A o popularności tego maleńkiego baru świadczą zaparkowane 
obok nowoczesne, wyposażone w masę elektronicznych ga-
dżetów auta… chociaż… szczerze powiem, że bardziej do tego 
miejsca pasowałby któryś z dawnych motocykli marki Harley, 
Ford Mustang albo nasza polska Syrenka. Mój 22-letni wysłu-
żony opel astra, nieco poobijany zdobywca przełęczy, szczytów 
i dolin nadpopradzkiej krainy, jak prawdziwy swobodny jeź-
dziec - easy rider,  też dzielnie wytrzymuje próbę uzupełnie-
nia tła dla tego  wsłuchanego w żwawą muzykę potoku Czercz 
i jakby żywcem wyjętego z Peerelu baru.

O stylu życia prawdziwych swobodnych jeźdźców – oby-
czajowych rebeliantów końca lat 60. XX w., bitników, hipisów 
i rockersów, opowiada znakomity  amerykański „film drogi”, 
wyreżyserowany przez Denisa Hoppera. Film Swobodny 
jeździec (premiera w 1969 roku) postrzegany jest jako 
swoisty manifest poszukiwania wolności przez młodych 
ludzi. Ukazuje on także brak tolerancji i poszanowania 
ich odmienności (wyglądu, stylu życia) u znacznej części 
społeczeństwa amerykańskiego na przełomie lat 60. i 70. 
XX wieku.

Przedstawione w filmie maszyny Harleye Hydra-Glide z 1949, 
1950 i 1952 roku, mają dziś już uznany za klasyczny, wygląd cu-
stom choppera z charakterystycznym długim widelcem, wysoką 
kierownicą zwaną „małpim wieszakiem” i zbiornikiem paliwa 
w kształcie kropli.

Jeżdżący na nich młodzi zbuntowani Amerykanie zatrzymy-
wali się w podobnych  knajpkach, aby zjeść coś „na szybko” lub 
napić się piwa.

W Piwnicznej, przechodząc drewnianym mostkiem nad po-
tokiem, może usłyszysz w szumie jego fal melodię: „…Cicha 
woda brzegi rwie,/ nie wiesz nawet, jak i gdzie./ Nie zdążysz na-
wet zabezpieczyć się,/ bo nie zna nikt metody, by się ustrzec cichej 
wody…/ cicha woda…”.

Tekst i fot. Barbara Paluchowa

Ostracyzm

U osób objętych ostracyzmem, zwłaszcza, przez dłuższy 
czas, pojawiają się negatywne konsekwencje. Na początku ozna-
ki ignorowania i obojętność powodują ból psychiczny. Kiedy 
próby naprawy sytuacji nie przynoszą rezultatu, pojawia się 
bezradność, smutek i bierność. Potem, w następstwie frustracji, 
że jest się kimś gorszym, spada samoocena i umacnia się utrata 
wiary we własne siły, możliwości oraz kompetencje. Następnie 
może dojść do zaburzeń nerwicowych, zaburzeń lękowych, zała-
mania  nerwowego i depresji.

Stosowanie ostracyzmu wobec innych jest nie tylko niechrze-
ścijańskie ale i nieludzkie. Miejmy to na uwadze w sąsiedztwie, 
w pracy i zwyczajnie w codziennym życiu.

Kadr z filmu Swobodny jeździec 1969 r.

Na podst. materiałów z Wikipedii i portali int.
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20 lat szkolnej, świątecznej tradycji
To już dwadzieścia lat, odkąd co roku na Niedzielę Palmową 

społeczność Szkoły Podstawowej w Głębokiem wykonuje kilku-
metrową palmę , która przez okres wielkanocny zdobi parafialny 
kościół. W tym roku palma mierzyła 7m.. Inicjatywę tę zapoczątko-
wała w 2000 roku ówczesna kierowniczka Świetlicy Profilaktycz-
no-Wychowawczej Joanna Jamrozowicz, obecnie dyrektor szkoły. 
Początkowo w wykonanie palmy zaangażowane były tylko dzie-
ci z tej Świetlicy. Z czasem dołączyło koło SKO oraz uczniowie 
starszych klas podczas lekcji plastyki. Część kwiatów wykony-
wana była przez uczniów w domu. W ubiegłych latach gościnnie 

uczestniczyła w integracyjnych zajęciach Świetlicy Profilak-
tyczno-Wychowawczej Pani Magdalena Tymura, dzieląc się 
swoim talentem. Również nowe pomysły na kwiaty zaprezento-
wały podczas zajęć w szkole Panie ze  Stowarzyszenia Młodów- 
Głębokie, w szczególności Pani Danuta Kulig.

W kultywowanie pięknej tradycji włączają się zarówno 
uczniowie, wychowawcy świetlicy, opiekun SKO, dyrektor 
szkoły, jak i pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice. Od 
wielu lat w pomoc angażuje się też Pan Józef - kościelny Pa-
rafii Głębokie. J.J.

Nieustająca aktywność wybitnej poetki, 
krytyka  literackiego, autorki scenariuszy 
dla zespołu folklorystycznego „Dolina Po-
pradu” i  autorki słowników  gwary nad-
popradzkiej z  okolic Piwnicznej Zdroju: 
Matusine słówecka  oraz  NADPOPRADZKA 
DAWNOŚĆ.  Gwara i  kultura Górali1 z  okolic 
Piwnicznej  Piwniczanki - Wandy Łomnic-
kiej-Dulak.

Rok 2018 był dla literacko kultural-
nych działaczek z Piwnicznej Zdroju wy-
jątkowy: w  kolejnej VII edycji konkursu 
o Nagrodę im ks. prof. Bolesława Kumo-
ra nominację do nagrody otrzymały dwie 
działaczki z Piwnicznej Zdroju: Wanda 
Łomnicka – Dulak za opracowanie gwa-
ry Górali okolic Piwnicznej Zdroju pt. 
NADPOPRADZKA DAWNOŚĆ. Gwara 
i kultura Górali z  okolic Piwnicznej oraz 
artystka plastyczka, absolwentka krakow-
skiej ASP, poetka, autorka utworów dla 
dzieci i autorka opracowań ocalających 
ważne elementy z życia dawnej Piwnicz-
nej oraz działaczka literacko kulturalna, 
wieloletnia, wspaniała Redaktor Naczel-
na czasopisma regionalnego „Znad Po-
pradu” - Barbara Paluchowa za II tom 
opracowania Dar Pamięci II. Dawni lu-
dzie, rodziny, dawne domy.

Pierwsza z Pań dostała już tę nagrodę, 
w kategorii ”Sądecki Autor” w pierwszej 
edycji Konkursu.

Temat gwary i kultury okolic mają na 
uwadze różni mieszkańcy tego miasta, np.: 
Eugeniusz Lebdowicz polonista i metodyk, 
zebrał materiały gwarowe ze wsi Zaczer-
czyk, Jego żona Maria Lebdowiczowa po-
lonistka, krytyk literacki i autorka szeregu 
opracowań o Piwnicznej, np.: Studia i szki-
ce z  dziejów miasta, Rzeka z miasteczkiem 
w tle, Dawni piwniczanie – słownik biogra-
ficzny, opracowanie o Proboszczach w Piw-
nicznej, Z ludu i dla ludu. Skarby w Kica-
rzy, Krystyna Dulak–Kulej absolwentka 
Wyższej Szkoły Języków w Warszawie, za-
wieszonaj między Piwniczną a Londynem; 
Słownik Jaguliny. Naskif łojców mowa. Na-
grody nie przypadły im, ale sama nominacja 
też się liczy.

Na szczególną uwagę zasługuje praca 
Wandy Łomnickiej-Dulak. Zawiera ona 
wiedzę o cechach z gwar ogólnopolskich 
występujących w tej odmianie z okolic 
Piwnicznej, są także wskazane synonimy 
gwarowe wyrazów z języka ogólnopol-
skiego, Autorka wylicza też formy zwra-
cania się wzajem do siebie, a ponadto pre-
zentuje obfitą wiedzę na temat zwyczajów 
i obyczajów z nad Popradu. Wielką po-
mocą dla Czytelnika są: rysunki, zdjęcia 
czarno-białe i kolorowe:zdjęcia zabudowy 
z tego terenu, sprzętów domowych, narzę-
dzi używanych w domu, w gospodarstwie, 
oraz rzemieślniczych, a także strojów 

ludowych, a także wytworów artystycz-
nych, np. Makatka tematyczna Jak się 
z lnem robiuło, podobnie jak w utworze 
Marii Konopnickiej Jak to ze lnem było. 
(makatkę wyszywała Albina Łomnicka), 
a nawet są zdjęcia potraw wigilijnych 
z tych stron. Jest to uzupełnienie haseł 
słownika, zdjęcia pokazują też to, co nie 
funkcjonuje już w naszych czasach, np. 
drewniany cedzak, czy miska drewniana.  

Dziś już nie wytwarzane przez wiej-
skich rzemieślników2.

Patronat nad wiedzą merytoryczną 
sprawował prof. dr. hab. dialektolog z UJ 
Józef Kąś.

Wanda Łomnicka-Dulak nie używała 
w zapisie języka gwarowego alfabetu fone-
tycznego, co byłoby dla Niej trudne i znacz-
nie ograniczyłoby dostępność opracowania. 

Opracowanie to, którego nie powsty-
dziłby się żaden dialektolog, jest opraco-
waniem bardzo, bardzo cennym i wzorem 
do naśladowania przez podobnych do 
Autorki miłośników folkloru.

dr nauk hum. językoznawca 
Janina Kwiek-Osiowska

1Używam wielkiej litery z szacunku dla Górali, 
którzy wysoko cenią swą gwarę i są z niej 
dumni, czyli ze względów emocjonalnych.
2Wanda Lomnicka-Dulak NADPOPRADZKA 
DAWNOŚĆ. Gwara i kultura Górali z okolic 
Piwnicznej, Wyd. Małopolskie Centrum Kultu-
ry SOKOŁ w Nowym Sączu, Piwniczna Zdrój – 
Nowy Sącz-Piwniczna Zdrój 2018, przedostat-
nia strona Dodatku.

Recenzja
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Takiego obrotu spraw na tydzień przed maratonem nikt się 
nie spodziewał. W Beskidzie Sądeckim zima wydawała się już 
dawno zakończyć swoje podboje, a ostatnie płaty śniegu top-
niały w wiosennym słońcu. Aż do poniedziałku.

Prognozy pogody diametralnie się pogorszyły - nadzieja na ści-
ganie w promieniach słońca była coraz bardziej złudna. We czwar-
tek spadł pierwszy śnieg, który ponownie zabielił nie tylko Gminę 
Piwniczna - Zdrój - Gospodarza wydarzenia, ale cały Beskid Są-
decki. Organizatorom nie pozostało nic innego, jak zmiana trasy 
dłuższych dystansów, które teraz miały powielać pętlę dystansu 
Hobby. Priorytetem była ochrona uczestników przed hipotermią - 
zapowiadane temperatury oscylować miały bowiem w granicy kilku stopni na minusie w wyż-
szych partiach Beskidu.

Przed startem, który odbył się pod ***Hotelem Wierchomla SKI & SPA Resort, atmos-
ferę porównywać można było do alpejskiego après-ski. Leniwie padający śnieg, z ośnieżo-
nymi zboczami w tle. Ten bajkowy klimat potęgował każdy metr pierwszego podjazdu pod 
Bacówkę nad Wierchomlą, gdzie na szczycie leżała kilkucentymetrowa warstwa świeżego 
białego puchu. 

Od samego początku rywalizacji na prowadzenie wyszła trójka zawodników z Pod-
karpacia - Sławomir Dziwisz i Jan Miłek - reprezentujący SST Lubcza oraz Arkadiusz 
Krzesiński ze Żbika Komańcza. Zwycięstwo do mety dystansu mega dowiózł Dziwisz, 
Miłek miał do niego nieco ponad 3 minuty straty, a trzeci był Maciej Ściga (Stowarzysze-
nie “Rowerowe Świętokrzyskie”), który stopniowo zmniejszał dystans do prowadzących 
w drugiej połowie wyścigu.

Na dystansie giga na wspólny sukces pracowali Tomasz Leśniak (Jasielskie Stowarzy-
szenie Cyklistów) oraz Jakub Solarz (UKS grupa kolarska Four Bike), którzy wjechali na 
metę wspólnie, z przewagą ponad trzech minut nad Pawłem Powroźnikiem (Baran Cycling 
Team) i aż blisko 19 minut nad Mateuszem Hałajko (SST Lubcza). W czołówce dystansu 

hobby walka rozegrała się pomiędzy pawłem 
Galikiem, Patrykiem Kowalskim (Sport Serwis 
Sandomierz) i Pawłem Dryniakiem (Politech-
nika Krakowska), którzy w tej kolejności doje-
chali do mety.

Komentarze po wyścigu jednoznacznie 
wskazują na to, że start w Cyklokarpatach 
w Wierchomli w tych warunkach pogodowych 
był dla uczestników przeżyciem, które wspomi-
nać będą latami.

https://cyklokarpaty.pl

Cyklokarpaty w Wierchomli

Fraszki
Adam Decowski

Refleksja
Każda zmiana poglądów
chyba bierze się stąd,
iż łatwiej płynąć z prądem,
aniżeli pod prąd.

Lojalny
Przyklaskuje wtedy władzom,
gdy go na stołku posadzą.

O jednym
Za srebrników parę
gotów zmienić wiarę.

Zdaniem kobiet
Nie nadaje się na męża
ten, co ma w kieszeni węża.

Epitafium szachisty
Krzyknął mat i padł.

Jerzy Paluch

O babie
Nawet stare ramole
chcą mieć babę na stole.
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Uśpieni sytością
Marzyliśmy o bogactwie i dobrobycie. Patrząc powierz-

chownie można by uznać, że wszystko jest okej. Półki sklepowe 
pełne, wzrost gospodarczy, brak bezrobocia. 

Ale już wiemy, że zostało nam kilkanaście lat by drastycznie 
ograniczyć zużycie zasobów, paliw kopalnych i wody. Wiemy 
o erozji gleby, wymieraniu pszczół i wielu gatunków m.in. ryb. 
Wiemy też, że niewiele, żeby nie powiedzieć, nic nie robimy. Jako 
społeczeństwo śpimy. 

Czuję się częścią tego snu. Przez lata unikałem spojrzenia 
prawdzie w oczy stosując masę uników. Wg. raportu Eat Lancet 
i dziesiątków innych, to nasza dieta jest jedną z najczęstszych 
przyczyn przedwczesnych śmierci, chorób, problemów środowi-
skowych i zmian klimatycznych. 

Nasza dieta powinna być oparta w niemal 4/5 na produk-
tach pochodzenia roślinnego, głównie warzywach, owocach 
i pełnoziarnistych produktach zbożowych. Jest to dobre dla 
naszego zdrowia i planety. Problem polega na tym, że to 
nieopłacalny biznes i za mało uzależnia. W tej roli lepiej 

2,5 tysiąca w koszu
Kupujemy za dużo i dość bezmyślnie. 9 milionów ton żyw-

ności wyrzucili Polacy w roku 2018. Był to głównie chleb, sery, 
warzywa, owoce, ale i nie rozpakowane produkty w pudełkach, 
przetwory w słoikach i butelkach (soki, przeciery). Przeciętna 
polska rodzina wyrzuciła w ten sposób do śmieci 2,500 zł. 

Prezes Banku Żywności Mieczysław Augustyniak, senator 
PO zgłosił w Sejmie projekt ustawy przeciwdziałającej marno-
waniu żywności.

Na wyprodukowanie kanapki z masłem i serem, zużywa się 
90 l. wody (!).

/b/

Nowe wyspy… 
śmieciowe

Oceany są pełne śmieci. Dryfują 
w wodach oblewających kontynenty po-
konując ogromne odległości za sprawą 
prądów oceanicznych.

Śmieci układają się według charaktery-
stycznego wzoru. Gromadzą się w pięciu 
globalnych wirach subtropikalnych - na 
północnym i południowym Pacyfiku, pół-
nocnym i południowym Oceanie Atlantyc-
kim oraz na Oceanie Indyjskim, będących 
wielkimi systemami, w których zachodzi 
rotacja prądów oceanicznych wywołanych 
efektem Coriolisa wynikającego z ruchu 
obrotowego Ziemi. Te pięć głównych wi-
rów oceanicznych (ang. gyres) często na-
zywa się także plamami śmieci.

sprawdza się mięso, nabiał, jaja, ryby i owoce morza, biała 
mąka i cukier w każdej postaci.

A rolnictwo, którego priorytetem jest dziś efektywność, wy-
dajność i optymalizacja, a nie dobrostan gleby i jakościowa pro-
dukcja? W erze nadprodukcji wciąż szukamy niższych cen. Ta 
pętla musi zostać przerwana. W przeciwnym razie kolejne poko-
lenia zapłacą cenę za nasz sen. Nasilające się klęski żywiołowe 
wywołane zmianami klimatycznymi, w połączeniu z kosztami 
chorób żywieniowo zależnych, migracjami ludności i starzeniem 
się społeczeństwa - to nie brzmi optymistycznie. Stąd lęk, poczu-
cie zagrożenia i niepewność. 

Najprostszą rzeczą, którą może zrobić każdy z nas to ograni-
czenie, a nawet zaprzestanie jedzenia produktów odzwierzęcych 
w masowych ilościach. Trzeba wygrać z samym sobą. Z pokusą.

To samo tyczy się szkół, szpitali, instytucji publicznych. Nie jest 
okej i nie będzie okej, dopóki wszyscy nie podejmiemy stosownych 
kroków na rzecz rewolucji żywieniowej. Nauczyciele i lekarze, die-
tetycy, przemysł i media, gastronomia i kucharze - wszyscy mamy 
do odegrania ważną rolę. To jest zadanie naszego pokolenia.     

Czas obudzić się ze snu. Nas uśpionych sytością.
Grzegorz Łapanowski

Jedną z nich jest wielka Pacyficzna Pla-
ma Śmieci, która powiększa się dużo szyb-
ciej niż przewidywali naukowcy. Z badań 
fundacji The Ocean Cleanup wynika, że 
w tej chwili zajmuje ona powierzchnię ok. 
1,6 miliona km², czyli pięć razy tyle co po-
wierzchnia naszego kraju.

Ta olbrzymia plama śmieci, zlokalizo-
wana w północnej części Pacyfiku na pół-
nocny wschód od Hawajów, to jeden z naj-
dobitniejszych dowodów niszczycielskiej 
działalności człowieka. Obserwując to 
miejsce specjaliści stwierdzili, że do po-
łowy XXI w. w oceanach będzie pływać 
więcej plastiku niż ryb. Niestety, już od 
dawna miliony wodnych stworzeń umiera 
z żołądkami wypełnionymi plastikiem. 

Szacowana masa dryfującej plamy wyno-
si 45–129 tys. ton i zbudowana jest w 99,9% 
z tworzyw sztucznych, z czego większość 
to materiał fotodegradowalny, który nie ule-
ga pełnemu rozkładowi, lecz rozpada się na 
pył. Większość plastikowej materii unoszącej 

jeszcze cztery (nieco mniejsze) plamy śmie-
ci: jedna na południowym Pacyfiku, dwie na 
Atlantyku i jedna na Oceanie Indyjskim.

Światowe Forum Ekonomiczne szacuje, 
że w 2050 r. masa plastików w oceanach bę-
dzie większa niż masa ryb. W grudniu ubie-
głego roku ONZ uchwalił rezolucję wzywa-
jącą kraje członkowskie do całkowitego za-
przestania zaśmiecania oceanów plastikami. 

Parlament Europejski zagłosował za dy-
rektywą stanowiącą, że do 2021 r. zniknąć 
mają różnego rodzaju „jednorazówki” – pla-
stikowe słomki do napojów, sztućce, tale-
rzyki czy patyczki higieniczne. Ponadto, do 
2025 r. radykalnemu ograniczeniu ma zo-
stać poddane stosowanie opakowań z two-
rzyw sztucznych w rodzaju pudełek na ka-
napki czy lody. Na cenzurowanym znalazły 
się też m.in. filtry papierosowe zawierające 
plastik, sprzęt rybacki i plastikowe butelki, 
które mają być w 90 proc. recyklingowane.

Na podst.: Wikipedia, TVN meteo,Turystyka 
WP

się w oceanach jest 
rozłożona do posta-
ci pyłu tworzącego 
nie zwartą masę, 
lecz zawiesinę. 
Ilość tego typu pla-
stikowych odpa-
dów unoszących 
się w północnym 
Pacyfiku bywa sza-
cowana z grubsza 
na 100 mln ton.

W ziemskich 
oceanach unoszą się Sieci na śmieci w Australii
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Grupa uczniów uczęszczających na 
zajęcia Świetlicy Profilaktyczno –Wycho-
wawczej działającej przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Piwnicznej-Zdroju wybrała 
się 24.04.2019r na bezpłatną wycieczkę 
edukacyjną „Ekspedycja Smaków”.

Odwiedziliśmy sklep Tesco przy ul. Wy-
bickiego 10 w Krakowie. Przygoda ze zdro-
wym odżywianiem rozpoczęła się od spotka-
nia z miłymi paniami, pracownicami sklepu. 
Każdy z uczestników otrzymał kamizelkę . 
W czasie wędrówki między regałami ucznio-
wie dowiedzieli się jak prawidłowo czy-
tać etykiety i odkodować np. jajko, poznali 

5 kwietnia 2019 r. na hali widowiskowo-
sportowej w Piwnicznej-Zdroju odbył 

się po raz  pierwszy Piwniczański Festiwal 
Piłki Siatkowej. Patronat Honorowy nad 
nim objął  burmistrz Miasta i Gminy 
Dariusz Chorużyk. Organizatorami 
byli: Gmina  Piwniczna-Zdrój i Szkoła 
Podstawowa Nr 1. Zgodnie z regulaminem 
w zawodach wzięły udział dzieci ze 
szkół podstawowych z terenu gminy. 
Do rozgrywek  o godz. 8.00  przystąpili 
uczniowie klas I-III, którzy swoje 
mecze rozgrywali „singlami”, systemem 
„każdy z każdym”. Gry toczyły się na 
czas. O godz. 9.45 odbyło się uroczyste 
rozpoczęcie Festiwalu. Prowadząca 
przywitała burmistrza Dariusza Chorużyka 
oraz dyrektora S P Nr 1 Zenona Citaka oraz 
opiekunów, dzieci i młodzież.  Burmistrz 
oraz Dyrektor, dokonali wspólnego otwarcia 
zawodów. Zgodnie z opracowanym 
harmonogramem, klasy  VI-VII- VIII-III 
G- zagrały w zespołach 4-osobowych - 
system gry „ każdy z każdym”, na czas. 
Klasy IV- w zespołach 2-osobowych,  klasy 
V w zespołach 3-osobowych, (system gry 
jak powyżej). Każde dziecko otrzymało  

Wyprawa do Krakowa

Piwniczański Festiwal Piłki Siatkowej Dzieci i Młodzieży

piramidę żywienia oraz próbowali nowych 
smaków, a wszystko w formie gry terenowej. 
Na dzieci czekało wiele zagadek i ciekawo-
stek związanych z tematyką edukacji kuli-
narnej i niemarnowania jedzenia. Na koniec 
każdy mógł osobiście przygotować sobie jo-
gurt z dostępnych produktów.

Drugim punktem wyprawy do pod-
wawelskiego grodu było zwiedzenie wy-
stawy w Muzeum Przyrodniczym oraz 
udział w warsztatach „Owady”. Wszyst-
ko pod okiem przewodnika i pracowni-
ka muzeum. Największym zaintereso-
waniem cieszyła się wystawa z żywymi 

zwierzętami oraz piękne okazy motyli 
z różnych kontynentów.

Jak Kraków, to i Rynek Krakowski, 
na który doszliśmy ul. Grodzką, cały 
czas towarzyszył nam w oddali Wawel. 
Dzieci wysłuchały krótkiej historii tego 
miejsca, którą przekazała im p. Ewa Ma-
ślanka i zobaczyły Sukiennice oraz ko-
ściół Mariacki.

Wróciliśmy do Piwnicznej wieczorem. 
Rodzice pokryli koszty wstępu do Muzeum 
i częściowy przejazd busem.
                Jolanta Jochymek

Wycieczka odbywała się w ramach 
bezpłatnego programu „Od uprawy do po-
trawy”. Więcej informacji znajduje się na 
stronie: www.oduprawydopotrawy.pl/.

pamiątkową koszulkę z logo 
Festiwalu, której  koszty w połowie 
pokryli rodzice i urząd gminy.
     Podziękowania  dla p. Marze-
ny Żrałki za wykonanie plakatów 
i dyplomów, Lidii Łomnickiej za 
wykonanie baneru reklamowego, 
nauczycielom wychowania fizycz-
nego: A. Długoszowi, M. Majdzie, 
J. Majdzie, M. Jeżowskiemu, B. 
Szyszce oraz F. Malik za przepro-
wadzenie rozgrywek. Szczególne 
podziękowania dla p. Przemysława 

Mroza za pomoc w organizacji koszulek. 
Podziękowania kierujemy również dla p. 
Elżbiety Polakiewicz  za dotychczasową 
współpracę przy organizacji wszystkich 
imprez sportowych. 
     W Festiwalu wzięło udział 235 dzieci, 
młodzieży, a zwycięzców było wielu.

Organizator Festiwalu 
Jolanta Jochymek

Od Red.: Cieszy to, że we wszystkich 
gminnych szkołach nie brakuje dziewcząt 
i chłopców, prawdziwych sportowców. 
Przepraszamy, że nie podajemy szczegółowych 
wyników rozgrywek, a to ze względu na 
ograniczoną ilość miejsca na łamach.
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REKLAMA

9 kwietnia w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się 
przekazanie przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół dla 

stowarzyszenia Górali Nadpopradzkich wyposażenia dotyczącego 
projektu „NADPOPRADZKA SZKOŁA DAWNOŚCI - od przed-
szkola do seniora”. Było to formalne zwieńczenie projektu. Z ra-
mienia MCK Sokół w spotkaniu uczestniczyli: dyrektor Antoni 
Malczak i Marek Harbaczewski - jako koordynator projektu. 
Stowarzyszenie reprezentowali: wiceprezes Stowarzyszenia Ma-
ria Sikorska, sekr. Zarządu Wanda Łomnicka-Dulak, Jadwi-
ga i Andrzej Tomasiakowie, Agnieszka Rzeźnik oraz dzieci 
z Przedszkola nr 1 pod opieką Danuty Maślanki. 

Projekt „Nadpopradzka szkoła dawności - od przedszkola do 
seniora” został napisany z myślą o mieszkańcach Gminy Piw-
niczna-Zdrój. W ramach jego realizacji podjęte zostały działania 

Przeczytałem w „Delcie”, że od 20 maja wejdą 
nowe definicje niektórych jednostek układu SI.

Definicja kilograma została powiązana ze stałą 
Plancka, definicja ampera z ładunkiem elemen-
tarnym, itp. Oznacza to, że nie ma zastoju. Opis 
kałamarnicy gęsim piórem jest możliwy, piórem 
Archeopteryksa nie bardzo, chociaż długopis jest 
bardziej, niż gęsie pióro, praktyczny…

Zagadnienie:
1. Historia wypraw księżycowych „Apollo”.
Do zobaczenia.

Leszek Mikołajczyk

Dzień dobry, Uczennice i Uczniowie!

Nadpopradzka Szkoła Dawności – podsumowanie 
mające na celu edukacje kulturową różnych grup wiekowych 
w zakresie dziedzictwa regionu. Zorganizowano zostały warsztaty 
dotyczące muzyki, tańca, rzemiosła, obyczajowości, zwyczajów 
i obrzędów regionu górali nadpopradzkich.

W ramach projektu oprócz warsztatów zrealizowano następujące 
działania:

• zakup instrumentów i strojów,
• przygotowanie i wydanie ćwiczeń gwarowych dla dzieci,
• przygotowanie i wydanie NADPOPRADZKA DAW-

NOŚĆ, GWARA I KULTURA GÓRALI Z OKOLIC 
PIWNICZNEJ,

• wydanie płyty CD z materiałem archiwalnym ze zbiorów 
ISPAN – BARWY NADPOPRADZKIEJ NUTY.
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4 Nowosądecka Drużyna Harcerska działa od września 
2003r. Skupia uczniów Szkoły Podstawowej w Piwnicznej-Zdro-
ju. Drużyna obecnie liczy około 30 osób, a drużynową ponownie 
jest phm. Ewa Żywczak. Poprzednimi drużynowymi byli: phm. 
Ewa Żywczak, dh. Patrycja Sikorska, pwd. Radosław Toczek. 

Jak wszędzie, bywały lata chude – brak funduszy, sprzętu, 
umundurowania, harcówki i niewielka grupa aktywnych harcerzy. 
Były też lata tłuste – rozkwit drużyny, powstanie gromady zucho-
wej, pozyskanie nowych, młodych instruktorów, a nawet zorgani-
zowanie Szczepu „Granica”, złożonego z trzech drużyn.

Ważnymi momentami działalności drużyny były piąte i dzie-
siąte urodziny. Z okazji 5-lecia działalności otrzymaliśmy propo-
rzec, ufundowany przez proboszcza piwniczańskiej parafii, ks. 
Jana Wątrobę, a z okazji 10-lecia zdobyliśmy bohatera – Starsze-
go Strażnika Granicznego Antoniego Sidełko, który poległ z kara-
binem w ręku o świcie 1 września 1939r., broniąc w Piwnicznej 
granicy Polski przed napadem faszystów.

4NDH

REKLAMA REKLAMA

W roku 2018 minęło 15 
lat działalności 4 NDH „Żar” 
i 100 lat istnienia zjednoczo-
nego Związku Harcerstwa Pol-
skiego. Z tej okazji postanowi-
liśmy zdobyć miano „Drużyny 
Niepodległości”, realizując za-
dania propozycji programowej Głównej Kwatery ZHP. Udało nam 
się! Kilka tygodni temu przyszła do szkoły paczka, a w niej… certy-
fikat nadania drużynie miana „Drużyny Niepodległości” i zaszczyt-
ne znaczki, które każda harcerka i każdy harcerz z dumą mogą nosić 
na mundurze. Jesteśmy DRUŻYNĄ NIEPODLEGŁOŚCI!

Jeśli chcesz przeżyć niesamowitą harcerską przygodę to dołącz 
do nas. Zapraszamy na zbiórki które odbywają się w każdą środę od 
godz. 15:15 do 16.45 w Szkole Podstawowej w Piwnicznej-Zdroju.

drużynowa phm. Ewa Żywczak i hm. Monika Kierczyńska
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Na terenie gminy Piwniczna-Zdrój funkcjonuje Od-
dział Miejsko-Gminny Związku OSP RP składający 

się z sześciu Ochotniczych Straży Pożarnych: w Piwnicz-
nej-Zdroju, Głębokiem, Wierchomli Wielkiej, Kosarzy-
skach, Łomnicy-Zdroju i Rytrze. OSP Rytro, która wcho-
dzi w skład Oddziału Miejsko-Gminnego, terytorialnie 
należy do gminy Rytro, dlatego też, ta gmina finansuje 
działalność statutową tej jednostki.    

W I kwartale br. strażacy OSP z terenu Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój wyjeżdżali do akcji 116 razy z tego 88 razy 
do pożarów. Dla porównania, w tym samym okresie ubr. do 
pożarów wyjeżdżano 50 razy. Oprócz tego strażacy wyjeżdża-
li do likwidacji skutków miejscowych zagrożeń takich, jak np. 
wypadki samochodowe.  Poniższa tabela przedstawia szczegółowo ilość i rodzaj zdarzeń, w których 
brali udział zarówno strażacy z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, jak też Gminy Rytro.

Podstawowe informacje nt. obsady i wyposażenia OSP z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

OSP

Członkowie Wyposażenie

ogółem JOT MDP Samochody
Motopompy Agregaty

prądo-
twórcze

Zestaw 
 rat

drogowego

Zestaw 
rat me-

dycznego

Pilarki

pożarnicze szlamowe do 
drzewa

do stali
i betonu

Piwniczna 79 20 22 4 3 2 3+1* 1 1 4 2

Głębokie 50 25 32 3 3 2 2 1 1 2* 1

Wierchomla 70 22 22 3 1 4 1 1 1 2 1

Łomnica 38 16 15 2 4 1 2 - - 2 -

Kosarzyska 35 17 2 2 4 3 2 - - 2 1

Razem 272 100 93 14 15 12 11 3 3 12 5

JOT    (Jednostka Operacyjno-Techniczna – strażacy biorący udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych)
MDP   (Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza)
* - sprzęt wypożyczony z magazynu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Czesław Tomaszewski

  Pożary Miejscowe 
zagrożenia

Wyjazdy 
pozaratownicze Alarmy fałszywe Razem

OSP Piwniczna Zdrój 28 13 0 3 44

OSP Głębokie 33 1 0 0 34

OSP Wierchomla W. 11 5 0 2 18

OSP Kosarzyska 6 1 0 2 9

OSP Łomnica Zdrój 10 0 0 1 11

OSP Rytro (w celach porównawczych) 40 9 0 1 50

Ogółem 128 29 0 9 166 

Jak widać z danych, w porównaniu z analogicznym okresem 
roku ubiegłego, nastąpił wzrost ilości wyjazdów do pożarów, 
w tym do pożarów powstałych wskutek wypalania traw. I chociaż 
generalnie występuje tendencja spadkowa, to w tym roku zanoto-
wano wzrost podpaleń traw. 

Dla celów porównawczych warto zaznaczyć, że  w I kw. 
2018 r.,  nastąpił spadek ilości zdarzeń wymagających interwencji 
zastępów straży pożarnej o 63 przypadki, tj. o ok. 39% w porów-
naniu z tym samym okresem 2017 roku. Spadek ten spowodowany 
został przede wszystkim mniejszą ilością wyjazdów do pożarów 
powstałych wskutek wypalania traw.

Dzięki dużemu zaangażowaniu strażaków ochotników 
(w wielu przypadkach przy współpracy ze strażakami PSP) 
najczęściej udaje się opanować ogień i nie dopuścić do poważ-
niejszych strat materialnych, utraty mienia, zdrowia, czy nawet 
życia. Niestety, w niektórych przypadkach dochodzi do tragicz-
nych skutków ludzkiej bezmyślności. Chociaż mówiąc o stra-
tach należy zauważyć, że nawet przy szczęśliwym zakończe-
niu akcji, straty zawsze są; czy to w zużytej odzieży ochronnej 
strażaków, zniszczonym sprzęcie pożarniczego, czy w spalonym 
paliwie. Pieniądze te z powodzeniem można byłoby przeznaczyć 
na inne cele.
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Z  żyCiA  PARAFii

• 28.04.2019 świętowano Niedzielę Miłosierdzia Bożego, która rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia 
w Kościele. 

• Nabożeństwa majowe rozpoczęły się w kościele we wtorek - 30 IV. Będą odbywać się przez cały 
maj o g. 18:30  Zostały udekorowane przydrożne i domowe kapliczki by zgodnie z tradycją oddać 
w ten sposób cześć Bogurodzicy. 

• Spotkanie formacyjne dla dzieci pierwszokomunijnych oraz ich rodziców rozpoczęło się we wtorek 
30 VI, wspólną Majówką.

•  „Majówki blizy Nieba”, spotkanie w każdą niedzielę z Maryją w górach zawsze będzie się roz-
poczynać o godz. 16:00 przy kapliczce w wyznaczonym rejonie Mszą świętą. Miejsca tegorocznej 
modlitwy i wędrowania, w czasie „IX Majówki blizy Nieba” to: 5 V – Walczaki; 12 V – Kijanki; 
19 V – Śmigowskie i 26 V – Łazarkówka. Organizatorem spotkań jest nasza Parafia oraz Regional-
ny Zespół „Dolina Popradu”. Program wraz z mapą znajduje się na okolicznościowych plakatach 
oraz na stronie internetowej parafii.

• W piątek - 3 V uroczystość NMP Królowej Polski oraz Święto Narodowe. Eucharystia była cele-
browana o godz. 7:00, 8:30, 11:00 i 19:00. Suma odpustowa o godz. 11:00 na Placu św. Jana Pawła 
II była połączona ze świętem strażaków Gminy Piwniczna oraz Rytro

• W pierwszym tygodniu podczas Wotywy do Niepokalanego Serca NMP wierni modlili się rodziny 
oczekujące poczęcia i narodzin dziecka. 

• W każdą I sobotę miesiąca od maja do października, o godz. 18:00 na Placu św, J.P.II będzie odprawiana Msza święta a po niej 
„Nabożeństwo Drogi”, czyli modlitewna procesja do 7 kapliczek związanych z historią zbawienia, życiem człowieka i górami. 

• Nasza parafia organizuje tradycyjny wyjazd dla dzieci nad Morze Bałtyckie, w terminie: 2 – 9 VII br. Koszt wyjazdu 900 zł; zapi-
sów można dokonać u ks. Mateusza; ilość miejsc jest ograniczona.

• Dziękujemy raz jeszcze za piękne palmy wielkanocne. B

Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Palm 
z dnia 14 kwietnia br.

Organizatorem Konkursu była Parafia p.w. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Piwnicznej-Zdroju i Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju.

Skład komisji konkursowej:
Przewodnicząca Janina Janur
Członkowie: Wanda Łomnicka-Dulak , ks. Mateusz Odzio-

mek, Józef Kisielowski
Do konkursu wystawiono 41 palm, które podzielono według 

kategorii: palma tradycyjna i palma artystyczna.

WYNIKI:
W kategorii PALMA TRADYCYJNA do 1 metra:

I m. – Julia, Jakub i Anna Kulig; Karolina Stępień
II m. – Krzysztof Grucela; 
III m. – Jakub Leśniak; Aleksandra Krakowska; 

Wyróżnienia: Maciej Toczek, Julian Mika, Franciszek Mika, 
Małgorzata Jakacka, Agnieszka Sławecka, Marta Długosz, Alek-
sandra Kiebzak, Weronika Najduch, Weronika Lisowska 

W kategorii PALMA TRADYCYJNA powyżej 1 metra:
I m. – Kacper Dominik; Gabrysia i Filip Dominik
II m. – Zofia i Wiktoria Sławecka; Hasior Maria; Wikto-

ria, Norbert, Mieszko Jarosińscy; 
III m. – Maja Toczek

Wyróżnienia: Monika i Ula Sega, Kasi i Gabrysia Broniszew-
ska, Leon Widomski, Karolina Dominik

W Kategorii PALMA ARTYSTYCZNA do 1 metra:
I m. – Magdalena Tymura
II m. – Agnieszka Lisowska; Franciszek Gargul, 
III m. – Weronika i Piotr Jeremenko

Wyróżnienia: Ada Bukryj, Adam Gargul, Piotr Kulig
W kategorii PALMA ARTYSTYCZNA powyżej 1 metra:

Im. – Rodzina Jarzębaków 
II m. – Karol Dominik; Dom Wczasów Dziecięcych, 
III m. – Julia Maślanka; Weronika Najduch, 

Wyróżnienia: Paweł Szkarłat, Nikola Kulig, Martyna Maślan-
ka, Szymon Kulig, Marta Wójtowicz

UWAGI KOMISJI:
Poziom konkursu z roku na rok podnosi się. W ocenie palm 

w KATEGORII TRADYCYJNEJ brano pod uwagę  przede 
wszystkim zgodność z lokalnymi zwyczajami oraz użyte materia-
ły, a w KATEGORII ARTYSTYCZNEJ kompozycję, dobór barw, 
architekturę bryły, staranność wykonania, finezję.

Wszystkim bardzo dziękujemy za dostarczenie palm i wzięcie 
udziału w konkursie.

Protokół z konkursu będzie dostępny na stronie internetowej 
MGOK: www.mgok.piwniczna.pl

Konkurs palm – Fot. A. Talar
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Wiosną wzrasta zainteresowanie Popradem, wodami poto-
ków, wodą w ogóle: przybywa jej lub jest mało, jest czysta lub 
płyną rzeką kry albo śmieci, niestety. Poprad – historii nasze-
go miasteczka nie da się oddzielić od tej pięknej, górskiej rzeki. 
Przekonujemy się o tym, czytając miejskie kroniki, w których 
zapisy wielu długich starań i zabiegów rady gminy o budowę 
mostu na rzece Poprad. Zamieszczone poniżej sprawozdanie 
– petycja do Wysokiego Sejmu poparte opisami przypadków 
i zdarzeń przy przeprawie  przez rzekę, przybliżą współczesnym 
mieszkańcom Piwnicznej, korzystającym  z czterech mostów na 
przestrzeni od Majerza do przystanku kolejowego w Piwnicznej, 
problem, z jakim borykali się nasi przodkowie.  

W przytoczonym tekście zachowano oryginalną pisownię 
i interpunkcję.

Sprawozdanie  Posterunku  Żandarmerii (1911 r.)

Do CK Namiestnictwa Krajowego (… tekst nieczytelny) 
w Sejmie

„W ostatnich czasach zrobił tutejszy posterunek spostrzeżenie, 
że ludność jego kręgu, a  nade wszystko gminy: miasto Piwniczna, 
Wierchomla  mała, Wierchomla  wielka, Zubrzyk i Łomnica le-
żące nad Popradem coraz głośniej objawiają swe niezadowolenie 
z powodu braku komunikacyi przez rzekę Poprad, tem bardziej, że 
w ostatnich czasach nieszczęśliwych wypadków na rzece Popra-
dzie jest spora liczba. 

Ponieważ wspomniane niezadowolenie ludności coraz bar-
dziej się wzmaga, poczynił posterunek dochodzenia i skonstato-
wał w kilku ostatnich latach około 30  nieszczęśliwych wypadków, 
a przytym wiele ofiar w życiu ludzkiem.

Na przestrzeni Popradu około 6o klm. wynoszącej od Starego 
Sącza aż do granicy węgierskiej w Leluchowie niema ani jedne-
go mostu, ani nawet odpowiedniego przewozu. Mieszkańcy 20 
gmin  zniewoleni są przechodzić Poprad w bród, a w czasie wiel-
kiej wody nie może być mowy  nawet i o takiej komunikacyi.

Ludność niektórych okolic używa mostu kolejowego za dro-
gę, ale przy tem zdarzały się już nieraz nieszczęścia, a wino-
wajcy muszą być prócz tego wykazywani na karę. Prócz życia 
ludzkiego pochłonął Poprad i wielką ilość bydląt domowych.

Posterunek skonstatował następujące wypadki.
1. Jan biskup z Piwnicznej jechał ze starego Sącza do domu przez 

lód obok mostu kolejowego, lód się załamał i biskup wpadł do 
wody. Gdy go stamtąd wydobyto, dawał jeszcze znaki życia, 
ale po kilku godzinach zmarł.

2. Władysław Maślanka z Zagród ad Piwniczna wiózł zboże do 
domu. Wóz przewrócił się we wodzie, Maślanka wpadł do 
wody i utonął.

3. Wawrzyniec Jarzębak z Łomnicy jechał wozem przez Po-
prad. Woda przewróciła wóz i uniosła, a Jarzębak z żoną 
i dzieckiem utonęli.

4. Gdy Józef  Kanciowski z Łomnicy idąc na robotę na Węgry 
przechodził w bród Poprad -  upadł nieszczęśliwie i zatonął.

5. Tomasz Polański, syn Jana z Łomnicy, przejeżdżając przez 
Poprad utonął. Wóz uniosła woda i tylko konie dostały się na 
brzeg szczęśliwie.

6. Wojciech Franczak  z żoną, Michał Fiedor i Katarzyna Król 
z niemowlęciem na jednym wozie przejeżdżali Poprad. Woda 
wywróciła wóz Katarzyna Król i niemowlę utonęli, a inni tylko 
z trudem zdołali ujść śmierci.

7. Michał Wnęk utonął w Popradzie w powrocie z Węgier 
do domu.

8. Tomasz  Król w przeprawie przez Poprad do stacyi kolejowej 
w Piwnicznej załamał się na lodzie, a konie wpadły w taką głę-
binę,  że ledwo je stamtąd z trudem wydobyto.

9. Michał Żywczak z bratem przeprawiając się przez Poprad stra-
cili w nim wóz ze zbożem i innymi przedmiotami, bo woda 
wóz przewróciła i uniosła.

10. Gdy nauczyciel ludowy Niedźwiecki z Łomnicy z powrotem  
ze Starego Sącza jechał przez Poprad po lodzie, lód się zała-
mał, a konie z wozem i wiktuałami wpadły pod wodę. Tylko 
z pomocą innych ludzi uratował życie Niedźwiecki, a pro-
wianty uratowali ludzie.

11. Wojciechowi Bołozowi jadącemu przez Poprad porwała woda 
wóz z 8 i 1/4korcami żyta a jego samego wyciągnęły konie lej-
cami z wody. Naoczni świadkowie Tomasz Bołoz i Tomasz.12. 
Józef Polański jadąc na jarmark z Żywczakiem przez rzekę Po-
prad ledwo z trudem uratowali ludzie, gdy woda porwała im 
wóz i uniosła, koń tylko wyszedł cało.
  
Piwniczna, dnia  (brak daty dziennej) 1911.

Z archiwaliów odczytała i przepisała 
Maria Lebdowiczowa

Kwiecień 2019

Ze starej szuflady

Zdjęcie arch. – pierwsza drewniana kładka nad Popradem na wys. Zdroju



Piwniczna dawniej i dziś

Ujęcie piwniczanki dawniej
Widokówka z lat 70.

Ujęcie piwniczanki dzisiaj Fot. B. Paluchowa




