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NAJLEPSI!
23 najlepszych uczniów szkó³ miasta
i gminy Piwniczna Zdrój spotka³o siê
z w³adzami miasta dn. 24 czerwca
w sali Urzêdu MiG.
W obecnoœci rodziców, dyrektorów szkó³
i
nauczycieli
z
r¹k
burmistrza
E. Bogaczyka, wiceburmistrza F. Kotarby
i przewodnicz¹cego Rady Samorz¹du
A. Musialskiego listy gratulacyjne i nagrody
za najlepsz¹ œredni¹ ocen w roku szkolnym
2003/2004 odebrali absolwenci: Szko³y
Podstawowej w Piwniczej Zdroju- Katarzyna
Kierczyñska (œr. 5,7), Magdalena Forczek,

Waldemar G¹dek, Paulina Nazar. SP w G³êbokiem - Mariusz Kulig, SP w Kosarzyskach ¯aneta Konstanty, SP w Wierchomli - Gabriela
Sikorska i Anna ¯ywczak, SP w w £omnicy
Zdroju - Pawe³ Bo³oz, Micha³ Wiêc³awik.
Gimnazjum Publiczne Piwniczna Zdr.
- Aleksandra Gracel, Natalia Izworska,
Piotr Klóska (œr. 5,6), Karolina Kulig,
Monika Stanczak, Ewelina Tokarczyk, Anna
¯ytkowicz.
Gimnazjum Publiczne £omnica Zdrój - Artur
Broniszewski, Eryk Gumulak, Natalia Lis.
Liceum Profilowane - Mariusz Lichoñ,
Mariola Mamiak. GRATULUJEMY!
Uroczystoœæ uœwietni³ gr¹ na gitarze Micha³
Bartusiak. Wyst¹pi³y te¿ dzieci, podopieczne

Barbary Kotarby, a harcerze ze szko³y podstawowej w Piwnicznej Zdroju ¿ywio³owym
œpiewem wprawili obecnych w radosny wakacyjny nastrój.
/b/
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* 20 czerwca w Suchej Strudze odby³y siê
Zawody Stra¿ackie, w których uczestniczy³o
11 dru¿yn OSP z gmin Piwniczna i Rytro.
W grupie III (powy¿ej 18 lat) I miejsce
zdoby³a OSP Piwniczna Zdrój z czasem
104,15, II m. Piwniczna Kosarzyska (107,00),
III - Wierchomla, czas 113,16, IV - £omnica
Zdrój (129,48), V m. Rytro, 134,90, VI m.
G³êbokie z czasem 145,72. W grupie II (od 16
- 18 lat) I m.- MDP dziewcz¹t - Rytro, MDP
ch³opców - Wierchomla. W grupie I (12 - 15
lat) I miejsce - MDP ch³opców - Rytro.
* S³awetny “grzybek” przy schodach na
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ul. 3 Maja i ródlan¹ zosta³ zdemontowany.
Bêd¹ siê nim cieszyæ dzieci z przedszkola.
W miejscu lokalizacji grzybka by³a przed II
wojn¹ œwiatow¹ bo¿nica. TMP kilkakrotnie
wyra¿a³o chêæ odpowiedniego zagospodarowania tego miejsca. Teraz ju¿ nic nie stoi na
przeszkodzie by to uczyniæ.
* 18 VI dokonano ekspertyzy k³adki wisz¹cej
na Hanuszowie. Specjaliœci z firmy ARMA z
Krakowa pod kier. prof. PKP w Krakowie
Furtaka przeœl¹ do Urzêdu MiG wyniki. Byæ
mo¿e ju¿ w numerze sierpniowym ZP poinformujemy o tym naszych Czytelników.
* Zakoñczono prace maj¹ce na celu
doprowadzenie do zgodnoœci stanu ewidencyjnego z rzeczywistym, dotycz¹ce
Harcerskiej Polany. Do przekwalifikowania pozosta³a jeszcze 1,5 ha dzia³ka

Pierwsze wybory
do Parlamentu Europejskiego

14 list ró¿nych Komitetów Wyborczych mieli
do dyspozcji mieszkañcy naszej gminy w dniu
g³osowania. A tego jednego - swojego - pos³a
do Parlamentu Europejskiego mogli wybraæ
spoœród 129 kandydatów. To trudne zadanie
podjê³o tylko 22,74% (1010 osób) mieszkañców
miasta i 18,31% (606) w gminie. Spoœród 7750
osób uprawnionych tylko 1616 wziê³o udzia³
w wyborach, co stanowi 20,85%. Najwiêksze
poparcie zyska³a LPR - 473 g³osy (w mieœcie
152), Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej
Polskiej - 310 g³osów (w mieœcie 117) PiS 232 (w mieœcie 67), Samoobrona - 163 (miasto
24), Kom.Wyborczy Inicjatywa dla Polski - 146
(miasto 31). Kandydaci z terenu Piwnicznej:
E.Reichert-K¹dzio³ka (PO) - 173 (w mieœcie
117), z £omnicy S.J.Sadowska (Inicjatywa
dla Polski) - 125 (w mieœcie 31). Obie panie
zwyciê¿y³y na swoich listach w naszym okrêgu
wyborczym.
/mal/

MGOK w Piwnicznej Zdr. zwraca siê z proœb¹
o udostêpnienie starych pami¹tkowych fotografii. Mile widziane zdjêciaz dawnymi strojami regio-nalnymi.Fotografie do obejrzenia prosimy przynosiæ w ka¿dy poniedzia³ek od godz.
9.oo - 11.oo do Domu Kultury II piêtro.
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w Kosarzyskach.
* Rozpoczê³y siê prace przy budowie
ok. 7 km. kanalizacji sanitarnej na Majerzu.
Zadanie jest wspó³finansowane ze œrodków
UE programu SAPARD.
* Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Nawojowej wp³ynê³o w
okresie od 28 V - 23 VI poprzez gminê 110 wniosków o dop³aty bezpoœrednie.
Wczeœniej od 17 V do 28 V z³o¿ono ok. 150
wniosków. Na terenie gminy jest oko³o 1200
gospodarstw, na 21 tys. w ca³ym powiecie. 17
tys. gospodarstw wyst¹pi³o o nadanie numeru, w gminie Piwniczna 70 gosp. Wnioski o
dop³aty obszarowe z³o¿y³o 11.900 w³aœcicieli
gospodarstw, w Piwnicznej ok. 500. Œrodki
bêd¹ wyp³acane od 1 XII br.
/b/

M³odzi te¿ g³osuj¹
W ramach ogólnopolskiego programu “M³odzi
g³osuj¹” 7 czerwca br. w Gimnazjum w Piwnicznej
Zdroju odby³a siê symulacja wyborów do Parlamentu
Europejskiego. Szko³a ju¿ po raz trzeci organizuje takie
g³osowanie (w latach poprzednich by³o to referendum
unijne i wybory samorz¹dowe). G³ówn¹ inicjatork¹
przeprowadzenia wyborów by³a nauczycielka historii
pani C.Uroda.
W tym roku uczniowie klas drugich byli szczególnie dobrze obeznani w tematach zwi¹zanych
z Parlamentem Europejskim, poniewa¿ przygotowywali
lekcjê poœwiêcon¹ temu tematowi na zajêcia wiedzy
o spo³eczeñstwie. Oprócz tego ka¿dy drugoklasista móg³
wzi¹æ udzia³ w konkursie, na który nale¿a³o napisaæ
pracê na temat: “Gdybym zosta³ deputowanym do
Parlamentu Europejskiego to...”. Autorem zwyciêskiej
pracy zosta³a El¿bieta Polakiewicz, drugie miejsce zajê³a
Joanna D³ugosz, a trzecie miejsce równorzêdnie zajê³y
Anna Mrówka i Magdalena ¯ywczak. Serdecznie gratulujemy zwyciêzcom.
Ju¿ od 2 czerwca trwa³y przygotowania do wyborów.
Plakatowaniem szko³y zajê³y siê nasze szkolne artystki:
Monika Winiarska, Anna Forczek, Aneta Gumulak
i Monika Œmigowska. Wielki transparent i kabiny
do g³osowania by³y dzie³em Marcina Maœlanki
i Macieja Turka.
W piatek 4 czerwca przedstawicielki M³odzie¿owej
Komisji Wyborczej (MKW) - Aneta Maœlanka i Joanna
D³ugosz odwiedza³y kolejne klasy informuj¹c o czasie
i sposobie g³osowania. Na
korytarzach i drzwiach
niektórych sal pojawi³y siê
karty z nazwami Komitetów
Wyborczych (by³o ich 14)
oraz krótkie informacje
o tym jak g³osowaæ.
Wybory rozpoczê³y siê
o godzinie 10.00. Do tej
pory opieczêtowane karty
do g³osowania znajdowa³y
siê w szkolnym sejfie.
Uprawnieni do g³osowania
byli uczniowie wszystkich
piêtnastu klas gimnazjum (455 osób). Sk³ad Po sianokosach w

M³odzie¿owej Komisji Wyborczej: Przewodnicz¹ca
- Aneta Maœlanka, Zastêpca - Anna Stosur, Sekretarz
- Karolina Nowak, pozostali cz³onkowie Komisji - Anna
Su³kowska, El¿bieta Polakiewicz, Karol Skupieñ oraz
Mê¿owie zaufania - Joanna D³ugosz, Iwona Polakiewicz,
S³awomir Toczek.
Wybory zakoñczy³y siê o godzinie 14.00. Liczenie
g³osów odbywa³o siê w obecnoœci wszystkich cz³onków
MKW i mê¿ów zaufania. Frekwencja wyborcza
wynios³a 84,62% (g³osowa³o 385 uczniów). 5% próg
wyborczy przekroczy³y partie i ugrupowania wyborcze: KW. Samoobrona RP (149 g³osów), KW. Prawo
i Sprawiedliwosæ (39 g³osów), KW. Platforma
Obywatelska RP (37 g³osów) oraz KW Liga Polskich
Rodzin (37 g³osów).
Poni¿ej prezentujê opinie kilku uczennic
zaanga¿owanych w przeprowadzenie wyborów. “Moje
uczestnictwo w symulacji wyborów do PE nauczy³o
mnie kreatywnoœci” - Anna Su³kowska. “Symulacja
wyborów do PE wprowadzi³a nas w œwiat doros³ych i ich
¿ycie” - Joanna D³ugosz. “Bardzo podobaj¹ mi siê takie
imprezy, m³odzi przez nie mog¹ wyraziæ to co myœl¹”
- Iwona Polakiewicz. “Wed³ug mnie przebieg wyborów
by³ pra-wid³owy. Cieszy mnie to, ¿e zosta³am powo³ana
na stanowisko Sekretarza” - Karolina Nowak.
Na koniec MKW dziêkuje Panu dyrektorowi Z.Citakowi, Pani C.Urodzie, pani sekretarce
G.Kucharskiej oraz wszystkim nauczycielom gimnazjum,
którym przeszkodziliœmy w prowadzeniu lekcji.
S³awomir Toczek

Zubrzyku.
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XVIII i XIX
Sesja Rady
UMiG
Sesja XVIII
obecnych
14
radnych.Sprawozdanie
burmistrza
z dzia³alnoœci miêdzysesyjnej to informacje
o
spotkaniach:
w
zaprzyjaŸnionych
s³owackich Lipanach, na temat wspó³pracy
przygranicznej i pozyskania œrodków tzw.
Ma³ych Grantów SiTUR w Ma³opolskim
Stowarzyszeniu
So³tysów
dotycz¹cym
korzystania z dop³at UE dla rolników,
w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg, gdzie
poinformowano obraku œrodków finansowych na zabezpieczenie osuwisk, w tym
w Wierchomli. Czwarte spotkanie odby³o siê
na Hanuszowie. Temat - lokalizacja sp³ywu
Popradem (rozeznaje siê mo¿liwoœæ lokalizacji sp³ywu na Majerzu). Konwent wójtów
i burmistrzów powiatu nowos¹deckiego dotyczy³ zagospodarowania górskich obszarów
wiejskich. Burmistrz poinformowa³ ponadto,
¿e uruchomienie w Piwnicznej podstacji
pogotowia ratunkowego - to dla gminy koszt
20 tys. z³. karetka reanimacyjna gara¿owa³aby
w budynku OSP.

Oœwiadczenia radnych powiatowych.
Radny Adam Mazur apelowa³ o pozostanie
w Euroregionie “Tatry”. Muszyna otrzyma³a
stamt¹d spore œrodki na uruchomienie przejœcia
granicznego. Poniewa¿ podpisano ostatecznie
umowê miêdzypañstwow¹ o budowie przejœcia
Piwniczna Zdrój - Mniszek, gmina mo¿e równie¿ staraæ siê o œrodki. Przewodnicz¹cy Rady
Adam Musialski odczyta³ pismo informuj¹ce
o zaakceptowaniu przez stronê s³owack¹
polskich warunków umowy i podpisaniu
miêdzypañstowego dokumentu w sprawie
budowy przejœcia granicznego Piwniczna Mniszek. Radny Cezary Burtak poinformowa³
o spotkaniu TMP w Liceum Profilowanym w
Piwnicznej. Omawiano funkcjonowanie placówki i plany na przysz³oœæ. Stwierdzi³, ¿e na
du¿ych targach, np. w Berlinie, promuje siê
wiêksze regiony. Ofert turystycznych ma³ych
miejscowoœci na tych targach nie by³o.
Interepelacje radnych. Micha³ Smyda
(Kokuszka) niepokoi³ siê du¿ym bezrobociem. Uzdrowiska z dobrze rozwiniêt¹ agroturystyk¹ interesuj¹ obcokrajowców - zapyta³,
czy gmina pozyska³a jakieœ œrdki unijne na
kanalizacjê i drogi. Stanis³awa Szkaradek
(Zawodzie) zwróci³a uwagê na problemy
z funkcjonowaniem rehabilitacji. Nale¿y
czyniæ starania aby w gminie by³o dwóch stomaologów. Artur Fr¹czek (Miasto) zakwestionowa³ wadliwe funkcjonowanie oczyszczalni
œcieków na Borownicach. Nowa oczyszczalnia
powinna spe³niaæ wszystkie wymogi ochrony
œrodowiska. Tymczasem straszliwie “pachnie”. Andrzej Korus (Majerz) zwróci³ uwagê,

¿e jeœli wykonuje siê kilka projektów inwestycji, np. kanalizacji Majerza i instalacji burzowej to nale¿y to robiæ z g³ow¹ i oba zadania
realizowaæ jednoczeœnie. Sprzeciwi³ siê tak¿e
propozycji wp³acania przez mieszkañców po
1500 z³ za pod³¹czenie domu do kanalizacji.
Uzna³ za s³uszn¹mo¿liwoœæ pod³¹czenia czêœci
gminy do kanalizacji w Rytrze. Podzia³ gmin
jest umowny, a inwestycje jak najbardziej
mog¹ byæ wspólne. Mówi³ tak¿e, ¿e dzia³ki
zakupione przez gminê na górze Kicarz trzeba przekwalifikowaæ i wy³¹czyæ z terenów
leœnych. Zbigniew Bo³oz (£omnica) pyta³ o termin zakoñczenia prac na cmentarzu w £omnicy Zdroju.Stanis³aw Gumulak (Miasto) prosi³
o zakup dla OSP nowego samochodu (koszt
ok. 120 tys. z³.)

Wolne wnioski.
Lucyna Lata³a-Ziêba(przew. rady os.
Majerz) zapyta³a o wys. oszczêdnoœci
z powody wy³¹czania oœwietlenia ulicznego oraz kto wyda³ decyzj¹ o wyciêciu
wokó³ domków letniskowych na Majerzu
7 zdrowych topoli. Pyta³a czy umorzono
podatki innym osobom prawnym oprócz
Tartaku i MZGKiM. Józef Kossowski (przew.
rady os. Miasto) prosi³ o przywrócenie w
funduszu so³eckiego. Pyta³ dlaczego do dziœ
nie ma dokumentacji na drogê pod Kicarzem
i dlaczego umarza siê w³aœcicielom tartaku
podatek od nieruchomoœci. Stanis³aw Wnêk
(soltys £omnicy Zdroju) równie¿ prosi³
o przywrócenie funduszu so³eckiego i pyta³
dlaczego nie wywozi siê œmieci z terenów
ma³odostêpnych Osiedla Jarzêbaki i Króle
s¹ bardzo zaœmiecone. Bogumi³a Szczepanik
(mieszkanka Piwnicznej) stwierdzi³a, ¿e nikt
w gminie nie zajmuje siê bezrobociem bo
nie wdro¿ono programu aktywizacji ludzi
pozostaj¹cych bez pracy. Pyta³a jak to jest, ¿e
komisja rewizyjna pisze wnioski i zalecenia,
które le¿¹ i nikt nie egzekwuje ich wykonania.
Podobnie jest z projektami. Gdzie s¹ pisma
o kary umowne. Kazimiera Sikorska
(Witkowskie) prosi³a o wykonanie inwentaryzacji oœwietlenia ulicznego, niewy³¹czanie
ci¹gów oœwietleniowych oraz wymianê
¿arówek na energooszczêdne. Krzysztof
Sikorski (Czercz) zg³osi³ koniecznoœæ wywiezienia œmieci z brzegów tamy na Czerczu.
Maria Broniszewska mieszkanka Borownic)
zg³osi³a chêæ pracy na stanowisku kustosza w
muzeum. Zbigniewa Jamrozowicza (M³odów)
interesowa³o, jak czêsto sprz¹ta siê przystanki
autobusowe.
Sprawozdanie z wykonania bud¿etu
Miasta i Gminy za rok 2003. Sprawozdanie
z³o¿y³ burmistrz E.Bogaczyk. Na inwestycje
wydano w tym okresie 4 mln 400 tys. z³.
Wykonano kanalizacjê Zawodzia, Kokuszki,
Œmigowskiego i £omnickiego. Stwierdzi³,
¿epod wzlêdem inwestycji by³ to dobry rok
i ¿yczy³by sobie, aby rok bie¿¹cy by³ w
inwestycjach podobny i zamkn¹³ siê dobrze
wykonanym bud¿etem. Odczytano pozytywn¹
opiniê RIO (Regionalna Izba Obrachunkowa)
w sprawie wykonania bud¿etu. Opiniê Komisji
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RewizyjnejRady NiG do sprawozdania z
wykonania bud¿etu za rok 2003 przedstawi³
A.Korus. 95 procentowy wskaŸnik wykonania
bud¿etu juest wysoki i tym siê nale¿y kierowaæ
przy udzielaniu absolutor-ium. W uwagach
mówi³ o braku postanowieñ S¹du o œci¹ganiu
przez komornika nale¿noœci na kwotê 500 tys.
z³. od 8 d³u¿ników. Wynika z tego, ¿e gmina
nie stosuje procedur przypisanych prawem.
Umorzenie podatków od osób fizycznych (80
osób) to kwoty niewielkie. Pozytywn¹ opiniê
do wykonania bud¿etu przedstawi³y Komisja
Ogólnospo³eczna, Komisja Bud¿etowoGospodarcza oraz wszystkie so³ectwa i osiedla. Jednog³oœnie przyjêto uchwa³ê w sprawie
zmian w bud¿ecie MiG poprzez wprowadzenie do bud¿etu wolnych œrodków. Irena Merha
- skarbnik MiG poinformowa³a, ¿e 280 tys. z³.
to œrodki przeznaczone na termomodernizacjê
SP w Piwnicznej. 62,099 z³ dla gimnazjum
w Piwnicznej. Artur Fr¹czek proponowa³,
by ze wzglêdu na niewykonanie wielu robót,
nie przelewaæ wszystkich pieniêdzy. Renata
Nowak (pracownik UMiG) wyjaœni³a, ¿e nie
jest mo¿liwe ³¹czenie œrodków na kanalizacjê
na Majerzu z sieci¹ burzow¹. Kanalizacja
bêdzie realizowana ze œrodków SAPARD-u.
Jest to konkretne zadanie i okreœlona kwota.
Burzówka by³aby realizowana ze œrodków
gminy. Zapewni³a, ¿e projekt drogi pod
Kicarzem bêdzie gotowy do koñca maja br.
a projekt wykonuje firma NIWELETA.
Nastêpnie przyjêto jeszcze trzy uchwa³y.
Odpowiedzi (niektóre) na interpelacje
i wnioski:
1) Gmina nie ma mo¿liwoœci wspierania
agroturystyki
2) Bêd¹ rozmowy z dr Szafrañcem na temat
rehabilitacji i bêd¹ to rozmowy trudne
3) Na Kicarzu pozosta³y 3 dzia³ki do wykupienia przez Gminê. Starostwo przeprowadza klasyfikacjê tych gruntów. Umarzanie
podatków jest niew¹tpliw¹ zachêt¹ dla
inwestorów.
4) Oszczêdnoœci w ci¹gu jednego miesi¹ca
uzyskane z tytu³u ograniczenia oœwietlenia to
suma 50,515 tys.z³. Topole wyciêto na terenie
RZGW, który dosta³ pozwolenie na wyciêcie.
5) Sprz¹tanie przystanków autobusowych
odbywa siê raz w tygodniu.
Na tym sesjê zakoñczono.
***
W XIX Sesji Rady MiG w dniu 27.05.2004
uczestniczy³o 13 radnych. Po przedstawieniu przez przew.Rady A.Musialskiego
porz¹dku obrad podsumowano dzia³alnoœæ
miêdzysesyjn¹, w którym znalaz³y siê informacje:
1) O spotkaniu w Grybowie nt. pozyskiwania
œrodków unijnych.
2) O forum Polska - W³ochy w sprawie pozyskiwania inwestorów dla rozwoju turystyki.
3) O konwencie wójtów i burmistrzów, gdzie
mówiono o inwestycjach w Wierchomli
(regulacja potoku).
4) O 20% bezrobociu.
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5) O odnawialnych Ÿród³ach energii (baterie s³oneczne, pompy ciep³a), przy których
zastosowaniu dofinansowanie siêga 80%.
6) O dociepleniu szkó³ i koniecznej (warunek) wymianie stolarki.
7) O kosztach utrzymania Domu Kultury.
8) O wnioskach po kontroli przeprowadzonej
w ZEAS.
9) O Bia³ce Tatrzañskiej, w której funkcjonuje 47 wyci¹gów narciarskich, a nowa spó³ka
bêdzie budowaæ nastêpne.
10) O koniecznoœci sklasyfikowania gruntów
i dróg.
11) O wysokich op³atach za wylesianie
(2 tys. z³ za 1 ha).
Radny powiatowy St.Wêglarz pyta³
o przedsiêwziêcia zachêcaj¹ce absolwentów do podjêcia edukacji w szkole œredniej.
Poinformowa³ równie¿, ¿e propozycja
III pasa ruchu na drodze przy skrêcie na most
w G³êbokiem zosta³a odrzucona ze wzglêdu na
warunki terenowe. Radny powiatowy Zdzis³aw
Mazur poinformowa³ o pracach Komisji
Powiatu dot. rodzinnych domów dziecka, szkó³
ponagimnazjalnych i o ochronie wód Popradu,
co bêdzie tematem obrad Rady Powiatu.
Interpelacje.
St.Wnêk zauwa¿y³, ¿e w sprawie skarg nale¿y
zwracaæ siê nie do gazety “Znad Popradu”, ale
do odpowiednich instytucji. Zgodnie z rozp.
ministra ano-nimów siê nie rozpatruje (przyp.
red. - anonimów nie publikujemy. Autorzy
skarg i uwag s¹ nam znani. Niektórzy nie chc¹
ujawniaæ swego nazwiska, widocznie maj¹ ku
temu powody i maj¹ prawo zastrzec dane dla
red.) Jan ¯ywczak prosi³ m.in. o potraktowanie
jako sprawy pilnej doprowadzenie do porz¹dku
pe³nego wyrw i b³ota wjazdu na drogê do
Wierchomli. Mówi³ o uci¹¿liwoœci odbioru TV
tylko z satelity i o potrzebie masztu dla sieci
komórkowych. Micha³ Smyda pyta³ o plany
zagospodarowania przestrzennego, które s¹
podstaw¹. Mówi³ te¿ o energii elektrycznej,
któr¹ mo¿na pozyskiwaæ z wód Popradu

i o tym, ¿e nie mo¿na na kolejnych sesjach
mówiæ o tych samych sprawach. Andrzej
Korus zwróci³ uwagê, ¿e projekt kanalizacji
nie obejmuje przysió³ka Twarogi i ¿e odbioru
prac zwi¹zanych z ociepleniem szko³y powinna dokonaæ komisja z udzia³em cz³onków
Rady. Artur Fr¹czek uwa¿a, ¿e aby zmusiæ
mieszkañców do przy³¹czenia siê do kanalizacji nale¿y zastosowaæ restrykcje finansowe.

II Rajd œwietlic profilaktycznowychowawczych

orientacji w terenie.
Odprawiona polowa msza œwiêta i wyg³oszona homilia
przez ksiêdza Proboszcza utwierdzi³a wszystkich w przekonaniu, ¿e Pana Boga mo¿na równie¿ wielbiæ w przepiêknej
scenerii gór i lasów.
Powo³ana komisja ocenia³a zmagania uczestników w
czasie konkursów i zabaw. W generalnej punktacji I miejsce
przyznano œwietlicy w £omnicy Zdroju. II miejsce zajê³a
œwietlica w Wierchomli, III miejsce - œwietlica w Piwnicznej Zdroju,
œwietlica w G³êbokiem zdoby³a IV miejsce, a miejsce V przyznano œwietlicy w
Kosarzyskach.
Ka¿da z wy¿ej wymienionych
œwietlic mia³a swje mocne strony.
Dzieci z Kosarzysk by³y najlepsze
w zajêciach terenowych, podopieczni
œwietlicy w G³êbokiem wyró¿nili siê
dobrze przygotowanym programem
artystycznym przy ognisku, uczniowie
œwietlicy w Piwnicznej byli najlepsi w
konkursach zrêcznoœciowych, natomiast £omnica i Wierchomla mia³y
najlepiej zorganizowane obozowiska.

W dniach 6 i 7 czerwca 2004 r. odby³ siê II Gminny Rajd
piêciu œwietlic profilaktyczno-wychowawczych, w którym
wziê³o udzia³ 125 uczniów, 10 opiekunów, ksi¹dz Proboszcz
Jan W¹troba oraz cz³onkowie komisji.
Organizatorami rajdu byli: Urz¹d MiG w Piwnicznej
Zdroju, Komisja do Spraw Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych oraz œwietlica Profilaktyczno-Wychowawcza
w £omnicy Zdroju. Celem rajdu by³o propagowanie piêkna
naszego regionu, uczenie zasad biwakowania, integracja
wychowanków œwietlic, a przede wszystkim ukazanie dzieciakom ró¿nych form spêdzania wolnego czasu.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ dla uczestników by³o urz¹dzanie
obozowiska i spanie w namiotach w pobli¿u bazy studenckiej
pod Niemcow¹. W czasie rajdu odby³o siê wiele ciekawych
konkursów, które przygotowali wychowawcy - Pan Zbigniew
Janeczek i Pan Mariusz Lis. Dzieci rywalizowa³y w konkursach:
o najlepiej urz¹dzony obóz, najciekawsz¹ piosenkê turystyczn¹
przy ognisku, wiedzy z zakresu profilaktyki, na estetyczne
i pomys³owo przygotowane œniadanie. Ponadto uczestnicy
mogli siê popisaæ umiejêtnoœciami sportowymi, znajomoœci¹

Wolne wnioski.
Józef Kossowski - Co z 50 tys. z³. na
dokumentacjê ulicy Koœciuszki, która do
tej pory nie zosta³a wykonana. Proponowa³
wycofanie uchwa³y o sprzeda¿y £azienek.
Teren wokó³ obiektu wygl¹da op³akanie.
Gdzie jest gospodarz? Stanis³awa Szkaradek
zripostowa³a, ¿e teren przy £azienkach jest
uporz¹dkowany. Pan ¯ywczak “pogratulowa³” Radzie zamkniêcia Szko³y w Zubrzyku i
pyta³ co gmina zamierza zrobiæ z budynkiem.
Dr.Barszczewski zapewni³, ¿e poradnia rehabilitacyjna dzia³a pomimo braku kontraktu
z NFZ. Wkrótce nast¹pi wymiana sprzêtu
i rozszerzenie kinezyterapii. Bêd¹ organizowane bia³e soboty i niedziele w oparciu
o wspó³pracê z dr Szafranem - mówi³a
dr rehab. Maria Ciechoñ. Augustyn
Panczykowski stwierdzi³, ¿e s¹ pieni¹dze, ale
nie dla Wierchomli i ¿e urz¹d od lat nie interesuje siê rolnictwem. Lucyna Lata³a zg³osi³a
koniecznoœæ wyrównania i popra-wienia
skrêtu drogi do DW. “Beskid”. Artur Fr¹czek
pyta³ czy firma BMC Kicarz wywi¹zuje siê z
podjêtych obowi¹zków.
W dalszej czêœci obrad podjêto 6 uchwa³.
Najd³u¿ej dyskutowano nad uchwa³ami:
Po¿yczka z FOŒ (kanalizacja) i w sprawie
taryf za wodê i œcieki. Propozycje przedstawi³
dyr. MZGKiM W.Rams. Po odpowiedziach na
interpelacje, których by³o bardzo du¿o sesja
dobieg³a koñca.
(Na podst. protoko³u insp. Rady MiG)
BAS
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* Narobiliœcie szumu na temat pewnego
na³ogu niektórych osobistoœci i co? Zmieni³o
siê tylko lokum, problem pozosta³. Nie wiem
czy jest kto “mocny do za³atwienia”, tzn,
rozwi¹zania problemu.
* Rozumiem, ¿e muzeum jest wa¿ne, ale
nie rozumiem dlaczego taki pretensjonalny
wielki napis, jakby to by³ ca³y budynek.
Najdziwniejsza jest druga czêœæ napisu
“TMP”. Znam kilka muzeów np. Mickiewicza
w Warszawie, muzeum rzemios³a , etnograficzne i inne, ale ¿eby TMP? Chyba ¿e
stan¹ tam figury woskowe dzia³aczy tego
Towarzystwa. Ale ¿arty na bok. Panowie,
MUZEUM REGIONALNE, a nie TMP!
* Widaæ troskê Komunalki o wygl¹d miasta.
Maluje siê ³awki, ustawia kosze, porz¹dkuje
trawniki. To dobrze. Ale Ÿle, ¿e nie umiemy tego szanowaæ, ¿e wszystko niszczymy.
Wystarczy popatrzeæ na kwietnik w Rynku.
Piêknie wygl¹da obrze¿e - ¿ó³te drobne kwiatki, ale na równie piêkne czerwone kwiaty
kanny pewnie nie bêdziemy patrzeæ. Jest ich
coraz mniej. Rosn¹ gdzieœ w ogródkach?,
zosta³y sprzedane na piwo? Czy niszczenie
dobra wspólnego to “sztuka dla sztuki”?
* Znowu musi cz³owieka szlag trafiaæ! Sta³ ten
stolik z ³awkami tyle lat. W tym roku najpierw
pomalowano trzy ³awki, a po tygodniu zdemontowano ca³oœæ. Trzeba by³o widzieæ ile siê
napracowali robotnicy Komunalki / mo¿e bezrobotni zatrudnieni do prac prewencyjnych?
/, ¿eby wykopaæ solidnie zalany fundament
betonowego sto³u. I po co ta robota i koszty?
/ No, w³aœnie, po co? Pewnie nam ktoœ uzasadni m¹drze tê nie najm¹drzejsz¹ decyzjê, bo to
wci¹¿ za nasze wspólne pieni¹dze! /.
Uczestnicy konkursów zostali nagrodzeni sprzêtem turystycznym i dyplomami.
W czasie dwudniowego rajdu dzieci mia³y zapewnione trzy posi³ki. Dziêkujemy pracownikom DWD za
przygotowanie jednego gor¹cego posi³ku i wypo¿yczenie
sprzêtu biwakowego. Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê
zarz¹dzaj¹cemu baz¹ studenck¹ Panu Jerzemu Balickiemu,
za goœcinnoœæ, ¿yczliwoœæ i wyrozumia³oœæ dla dzieci.
Za Komisjê Helena Diakow
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Wzruszenie i wielka radoœæ
(Prymicje w parafii £omnica Zdrój)
“Wzruszenie i wielka radoœæ, ¿e Bóg go wybra³” - tak okreœli³a
swoje prze¿ycia p.Irena Zieliñska, matka kap³ana, który w dn. 29 V
przyj¹³ œwiêcenia wraz z czterdziestu dwoma kolegami w katedrze
tarnowskiej, a w dn. 30 maja w uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego
odprawia³ swoj¹ mszê œw. prymicyjn¹ w £omnicy Zdroju.
Msza œw. prymicyjna jest zawsze wielkim wydarzeniem nie tylko
dla neoprezbitera i jego rodziny, jest wydarzeniem w ¿yciu wspólnoty parafialnej, ludu, z którego “kap³an jest wziêty”. Tak to w³aœnie
prze¿ywa³a £omnica. Pe³en koœció³ uczestnicz¹cych we mszy œw.,
piêkny wystrój okolicznoœciowy wnêtrza tak bardzo rozbudowanej
przez ³omniczan œwi¹tyni, przybranie koœcio³a zewn¹trz i drogi do
koœcio³a, to udzia³ wspólnoty. Podobnie jak z opraw¹ liturgiczn¹ mszy
œw, œpiew przygotowany przez siostrê organistkê, a tak¿e ¿yczenia
sk³adane oficjalnie w imieniu ró¿nych grup - dzieci, ministrantów i
lektorów, m³odzie¿y, rodziców. Widaæ by³o w tym wszystkim wielkie
i autentyczne prze¿ycie, wzruszenie, rónie¿ wtedy, gdy proboszcz
parafii ks.Jerzy Czuj zwracaj¹c siê do ks.Micha³a ¿yczy³; “b¹dŸ
kap³anem cierpliwym, miej czas dla ka¿dego, kto do Ciebie przyjdzie, szczególnie miej czas dla cierpi¹cych, dla chorych, aby ludzie
spotykaj¹cy siê z Tob¹, doœwiadczali obecnoœci Chrysytusa”. Homiliê
w czasie mszy œw. g³osi³ ks.Jacek Malak, prefekt Seminarium i promotor magisterium ks.Micha³a. Rozwa¿a³ “dar i tajemnicê kap³añstwa”,
tajemnicê powo³ania: jeœli chcesz, pójdŸ za Mn¹ i odpowiedŸ “idê
Panie” - wolny wybór, nie zniewolenie ani przymuszenie.
Obecni na tej piêknej uroczystoœci doznali wielu wzruszeñ.
Wielkie przejêcie prymicjanta. Jego wielkie wzruszenie w czasie
Przeistoczenia, w s³owach kierowanych do obecnych, podziêkowaniach - wywo³ywa³o wzruszenie uczestników. I by³ taki szczególny
moment - kiedy ks.Micha³ z³o¿y³ ¿yczenia swojej Mamie z okazji
Dnia Matki, który by³ kilka dni wczeœniej. Wrêczaj¹c zap³akanej matce
kosz czerwonych ró¿ powiedzia³ “Mamo przyjmij ode mnie ró¿e - 25
ró¿, za ka¿dy rok mojego ¿ycia, dziêkujê za moje ¿ycie”.
Po mszy œw. do b³ogos³awieñstwa ustawi³a siê bardzo d³uga kolejka
- jak zwykle z takiej okazji; Rodzice, siostra, babcia, kap³ani, siostry
zakonne, s³u¿ba liturgiczna i wszyscy inni. A w drodze do szko³y,
gdzie odby³o siê przyjêcie, towarzyszy³a m³odemu ksiêdzu, prowadzonemu w zielonym wieñcu przez m³ode dziewczyny, kapela “Doliny
Popradu”. Ona te¿ da³a krótki wystêp, a zespó³ z £omnicy przedstawi³
specjalny program. Szefow¹ organizacji uroczystoœci, przygotowañ
kulinarno-towarzyskiej czêœci by³a niezast¹piona w takich sprawach
p.El¿bieta £omnicka.
Z rozmowy z matk¹ prymicjanta wiadomo, ¿e jest to rodzina

Jubileusz 50-lecia
Braci Przewodnickiej PTTK
W dniu 29.05.2004 w reprezentacyjnej
sali Nowos¹deckiego Ratusza odby³a siê uroczysta akademia z okazji Jubileuszu 50-lecia
Ko³a Przewodników Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
Oddzia³
“Beskid” w Nowym S¹czu pod honorowym
patronatem Prezydenta Miasta Nowego S¹cza
- Józefa Antoniego Wiktora. Uroczystoœæ
tê zaszczyœcili swoj¹ obecnoœci¹: w³adze
Nowego S¹cza, przedstawiciele Zarz¹du
G³ównego PTTK w Warszawie, pos³owie
ziemi s¹deckiej, radni miasta Nowego S¹cza,
kole¿anki i koledzy braci przewodnickiej
z zaprzyjaŸnionych kó³ przewodnickich z
Polski. Z tej to te¿ okazji za swoje osi¹gniêcia
Przewodnicy zostali uhonorowani odznacze-
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jakich wiele. Z dwójki dzieci Bóg wybra³ syna, córka - Maria bêdzie
realizowaæ inne powo³anie - studiuje pedagogikê. Kiedy dzieci by³y w
wieku szkolnym matka pracowa³a, ale w domu zastêpowa³a j¹ babcia:
“by³a zwyk³ym cz³owiekiem, ale wiele dobrego przekaza³a moim dzieciom, umia³a do nich trafiæ” - wspomina swoj¹ matkê p.Irena. Druga
babcia, mieszkaj¹ca w Wierchomli, opowiada ¿e zawsze wierzy³a, ¿e
wnuk bêdzie kap³anem, bo jej siê to wyœni³o w noc kiedy siê urodzi³.
Rodzice wierz¹, ¿e trzeba siê wiele modliæ, wspomagaæ jeœli Bóg daje
powo³anie. Z obowi¹zku reporterskiego dodam, ¿e to rodzina mocno
zaanga¿owana w ¿ycie wspólnoty parafialnej. Rodzice dzia³aj¹ w
Akcji Katolickiej i ¿adne z nich nie stroni od wszelkich prac na rzecz
parafii. Ojciec prymicjanta Kazimierz nie ¿a³owa³ r¹k gdy ³omniczanie
rozbudowywali swoj¹ œwi¹tyniê. Dawaæ siebie innym oznacza dla tych
ludzi wiêcej ni¿ tylko rodzinê. S³owa ucz¹, przyk³ady poci¹gaj¹.
A co mówi³ prymicjant, ks.Micha³ na temat powo³ania? “Nie jest
to jakiœ moment, taka myœl rozk³ada siê w czasie, to siê po prostu
czuje, g³os który s³ychaæ, a nie wiadomo sk¹d. Idzie siê za tym g³osem
i zbiera si³y przez 6 lat nauki w Seminarium. Wspiera cz³owieka modlitwa rodziny, przyjació³. Ja bardzo wiele zawdziêczam ks. proboszczowi Szczepanowi - osobiste z nim kontakty, Jego modlitwa i wsparcie materialne, gdy by³a taka potrzeba i Jego kap³añstwo - przyk³ad dla
mnie. Wp³ywa te¿ atmosfera, w jakiej cz³owiek wzrasta; dom, rodzina,
szko³a, parafia - bliskoœæ Boga, stosunek do religii, do Koœcio³a
w miejscu, gdzie ¿yje przysz³y kap³an. I ludzka ¿yczliwoœæ - bez
tego ka¿dy powo³any do kap³añstwa wiele by traci³”. Powo³anie,
wybranie - czy trzeba byæ kimœ wyj¹tkowym, aby byæ powo³anym?
Ks.Jacek Malak powtarza³ w homilii “Pan Bóg wybiera kogo chce:
wybiera grzesznika, aby nie by³ grzesznikiem i wybiera œwiêtego, aby
by³ bardziej œwiêty”. Kap³añstwo - dar i tajemnica - miêdzy Bogiem
i wybranym.
Maria Lebdowiczowa

niami PTTK oraz nagrodami w³adz Miasta
Nowego S¹cza, zaœ Ko³o Przewodników
zosta³o odznaczone “Z³ot¹ Honorow¹ odznak¹
PTTK”. M³odzi Przewodnicy po pomyœlnie
zakoñczonym nowym kursie przewodnickim
uroczyœcie z³o¿yli przysiêgê przewodnick¹.
Dzia³alnoœæ Ko³a Przewodników jest
bardzo ró¿norodna, wszechstronna, bogata.
Obejmuje m.in. prowadzenie i pilota¿ wycieczek krajowych i zagranicznych, szkolenie
teoretyczne i praktyczne, uczestnictwo w
imprezach patriotycznych, kulturalnych i
towarzyskich, dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i charytatywn¹. Ogó³em Ko³o Przewodników liczy
170 cz³onków i w tej liczbie znajduje siê liczna grupa piwniczan z kursu Przewodników
Beskidzkich i Terenowych 1986/1987 r:
Jacek Durlak (nie¿yj¹cy ju¿), Halina Haraf,
Wies³aw Kossowski, Wac³aw Kowalewski,

Tadeusz Ogórek, Andrzej Talar, z roku 1993/
1994: Roman Hasior, Piotr Maœlanka, Maria
Ogórek, Maria Piekarczyk, Bo¿ena Œciurka,
z roku 2000/2001 Andrzej Kotarba. Na tym
wspania³ym Jubileuszu nie by³ to jedyny
akcent piwniczañski. Swoj¹ obecnoœci¹
zaszczyci³a nasz¹ uroczystoœæ pani Wanda
£omnicka-Dulak, która na tê okolicznoœæ
napisa³a wiersz i z³o¿y³a nam ¿yczenia, a
Ma³gosia Kotarba w stroju regionalnym czarnych górali recytowa³a wiersze.
Przewodnick¹ braæ nale¿¹c¹ do Ko³a
Przewodników PTTK Oddzia³ “Beskid” w
Nowym S¹czu, ³¹czy szczególna mi³oœæ do
S¹decczyzny, pragnienie pe³nego jej poznania
i przekazywania wiedzy o tym fascynuj¹cym,
uroczym zak¹tku Polski
H.Haraf
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Œcie¿ka przyrodnicza
“£opata polska”
w ¯egiestowie

Najdogodniejsze dojœcie do œcie¿ki prowadzi z przystanku autobusowego “¯egiestów
Wiktor” (pierwszy przystanek na trasie
¯egiestów Zdrój - Muszyna). Pasa¿erowie
poci¹gu musz¹ podejœæ tutaj drog¹ pod górkê
ok. 2 km. Œcie¿ka cechuje siê ma³¹ skal¹
trudnoœci, mo¿e wiêc s³u¿yæ nawet osobom
o s³abszej kondycji fizycznej. Trasa ta ma
przebieg okrê¿ny, a jej koniec ³¹czy siê
z pocz¹tkowym odcinkiem œcie¿ki. Pierwszy
etap prowadzi asfaltem, pozosta³e drogami
i dró¿kami gruntowymi. Œcie¿ka mierzy 2,5
km d³ugoœci. Czas potrzebny do jej przejœcia
mieœci siê w granicach 2 godzin (z przystankami pod tablicami oraz obserwacj¹ ptaków
w terenie). Celem tej œcie¿ki jest poznanie
wybranych gatunków ptaków Popradzkiego
Parku Krajobrazowego utwo-rzonego w
Beskidzie S¹deckim. Trasa wiedzie piêknym
odcinkiem prze³omu Popradu. Stwarza to
wiêc okazjê do poznania malowniczego krajobrazu w okolicy ¯egiestowa.
Przebieg œcie¿ki ornitologicznej.
Ko³o przystanku “¯egiestów Wiktor” znajduje siê drogowskaz “Œcie¿ka przyrodnicza”.
Od tego miejsca poruszaj siê zgodnie z
drogowskazami i oznakowaniem w postaci
bia³o-zielonych kwadratów. IdŸ drog¹ asfaltow¹ 350 m w dó³. Obok parkingu sanatorium “Wiktor” usytuowana jest tablica
pocz¹tkowa. Przedstawia ona plan terenu,
w którym wytyczono œcie¿kê. 150 m dalej
znajduje siê Przystanek I. Umieszczona tutaj
tablica przedstawia 4 ptaki z rodziny krukowatych: kruka, wronê, srokê (ryc.), sójkê. S¹
to ptaki wszystko¿erne. ¯ywi¹ siê najbardziej
dostêpnym pokarmem w danej porze
roku. Zjadaj¹ nasiona, owoce, robaki,
owady, p³azy, gady, jaja i pisklêta
ptaków, drobne ssaki (nawet m³ode
zaj¹ce). Nie gardz¹ odpadkami i
padlin¹. Przechodz¹c nastêpne 100 m
dotrzesz do ³awki, a blisko przy niej
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usytuowane jest kolejne stanowisko ornitologiczne.
Przystanek II. Przedstawiono tu cztery
sikory: bogatkê (ryc.), sosnówkê, modraszkê
i sikorê ubog¹. Aby zwabiæ te
po¿yteczne ptaki do ogrodu,
wystarczy zawiesiæ skrzynkê
lêgow¹. Dla mniejszych
sikor wystarczy ma³y otwór
o œrednicy 27 mm, wtedy nie
wypêdz¹ ich wiêksze dziuplaki. Zim¹ mo¿na powiesiæ niesolon¹ s³oninê lub wysypaæ
ulubione nasiona s³onecznika. Roztacza siê
st¹d ³adny widok na p³yn¹cy w dolinie Poprad.
Po opadniêciu liœci jest on dobrze widoczny
po obu stronach drogi i trudno uwierzyæ, ¿e
to jedna, a nie dwie rzeki. Id¹c dalej po ok.
100metrach zejdŸ z asfaltu, zgodnie z kierunkowskazem, na drogê gruntow¹. Niedaleko
po prawej stronie jest pasieka, zaœ po lewej
mieœci siê...
Przystanek III. Opisano tu ptaki wystêpuj¹ce
w pobli¿u zabudowañ: kopciuszka oraz 2
jaskó³ki - oknówkê (ryc.) i dymówkê. Obecnie
s¹ to gatunki synatropijne, w wiêkszoœci
mieszkaj¹ce w pobli¿u cz³owieka. Dawniej
zasiedla³y groty i pó³ki skalne. Obecnie
gnie¿d¿¹ siê wewn¹trz i na zewn¹trz budynków. Kopciuszek œciele gniazda na belkach
pod dachami, w za³omach
murów lub na budowach itp.
Oknówka przede wszystkim
pod okapami, na zewn¹trz
murowanych
budynków.
Natomiast dymówka z regu³y
w osiedlach wiejskich, np.
wewn¹trz obór.
Robi¹c tu przystanek, obróæ siê. Za Tob¹
sanatorium “Wiktor” na tle Góry Tunelowej
z przekaŸnikiem na szczycie. Zapamiêtaj
ten widok. 100 m od przystanku schodzisz
nieco w prawo w poln¹ dró¿kê, która niebawem skrêci nad Poprad. Dochodz¹c do rzeki
skrêcisz w prawo. Po 100 m zatrzyma Ciê
drew-niana zapora oraz...
Przystanek IV. Znajduj¹ siê tutaj rysunki kowalika (ryc.) oraz pe³zacza leœnego, a
tak¿e pliszki siwej
i górskiej. Kowalik
opanowa³ wspinaczkê
i
schodzenie
po
pniach nawet g³ow¹
w dó³. Nie potrafi
tego pe³zacz, który
wspina siê tylko do góry. Chc¹c dalej kontynuowaæ poszukiwania owadów lub ich larw
czy jaj, musi przelecieæ na inne drzewo, aby
znów wspinaæ siê z do³u do góry. Zawróæ t¹
sam¹ drog¹. Id¹c wzd³u¿ Popradu, po 150 m
osi¹gniesz kolejne stanowisko.
Przystanek V. Tablica przedstawia
ptaki
zwi¹zane
z wod¹: zimorodka (ryc.),
brodŸca piskliwego oraz
pluszcza i krzy¿ówkê.
Trzy pierwsze mo¿na
³ a t w o
zauwa¿yæ
w locie tu¿ na wod¹. Zimorodek
ma b³êkitny grzbiet, brodziec bia³y pas na skrzydle
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i z boku ogona. Pluszcz jest to ciemny ptak,
z bia³¹ piersi¹. Lata ciê¿ko jak bombowiec,
mocno uderzaj¹c skrzyd³ami. Krzy¿ówka jest
powszechnie znan¹ kaczk¹. Pod¹¿aj¹c gêsto
zaroœniêt¹ drog¹ gruntow¹ po 200 metrach
ujrzysz...
Przystanek VI. Tablica przedstawia sylwetki ziêby (ryc.), jera
i rudzika. Pan ziêba od
kwietnia do lipca niestrudzenie wyœpiewuje
swoj¹ g³oœn¹ zwrotkê,
która brzmi stale tak
samo. Jer nie wyprowadza tutaj lêgów, jest tylko goœciem (zw³aszcza
na przedwioœniu). Jego ojczyzn¹ jest pó³nocna
Europa. Szary rudzik z rudym œliniakiem to
równie¿ zaciêty œpiewak. Swoje piêkne, perliste (choæ ¿a³osne) trele, wyœpiewuje a¿ do
nastania zupe³nych ciemnoœci.
W tym miejscu czêœæ nurtu Popradu
wp³ywa do zbudowanego pod gór¹ kana³u.
Biegnie on na skróty, do s³owackiej elektrowni wodnej, naprzeciw ¯egiestowa Zdroju.
Tymczasem rzeka p³yn¹c macierzystym korytem, pokonuje kilkakrotnie d³u¿sz¹ drogê,
okr¹¿aj¹c pó³wysep “£opata S³owacka”.
Pod¹¿aj¹c dalej przez las, wyjdziesz wkrótce
na skraj ³¹ki, a wœród drzew opodal rzeki,
czeka na Ciebie...
Przystanek VII. Przedstawiono tu 4
dziêcio³y: czarnego, zielonego, du¿ego (ryc.)
oraz dziêcio³ka. Dziêcio³
czarny ma rozmiar wrony,
Dziêcio³ zielony lubi ³apaæ na
ziemi mrówki. Dziêcio³ du¿y
bêbni wiosn¹ w suche ga³êzie,
oznaczaj¹c
swój
rewir.
Dziêcio³ek jest wielkoœci
wróbla. Do ostatniego stanowiska jeszcze 600 m. Kieruj
siê wzd³u¿ rzeki. Wkrótce z
ods³oniêtego brzegu zaskoczy Ciê nieoczekiwany widok - “Wiktor” i przekaŸnik na szczycie góry. Zostawi³eœ ten obraz za plecami, a tu
masz go znów przed sob¹. Id¹c, nieœwiadomie
skrêca³eœ w lewo, obchodz¹c pó³wysep “£opata Polska”. Gdy dojdziesz do skarpy,
odwróæ siê ty³em do Popradu. Musisz wspi¹æ
siê 30 m i skrêciæ w lewo na w¹sk¹ œcie¿kê,
która zaprowadzi Ciêna ostatni...
Przystanek VIII. Na tablicy szpak
i trzy ptaki drozdowate: kos, kwiczo³ i œpiewak. Szpak zajmuje dziuple
i skrzynki lêgowe.
Drozdy buduj¹ gniazda na ga³êziach. Kos
wylepia ich wnêtrze
próchnic¹ i piaskiem,
kwiczo³ glin¹ i piaskiem, a œpiewak próchnem drzewnym.
Niebawem wchodzisz prosto na szersz¹,
leœn¹ drogê. Wychodz¹c z lasu przed placem
zabaw Domu Wczasowego “Rydz” znajdziesz
tabliczkê - “Koniec œcie¿ki”. St¹d docierasz do drogi, któr¹ ju¿ wczeœniej szed³eœ.
Mijaj¹c znów przystanki - III, II i I, pos³uchaj
po¿egnalnych treli ptaków.
Projekt œcie¿ki i przewodnika: Tomasz
Baziak.
Proszê o uwagi pod nr tel (0 -18) 446 82
54
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Czy tylko 35 lat?
Historia przedszkoli w Piwnicznej liczy sobie znacznie
wiêcej, bo 59 lat. Pierwsze przedszkole powsta³o w 1946 r.
w trudnym powojennym czasie, a za³o¿y³y je dwie siostry
szarytki, które do Piwnicznej, z upowa¿nienia Zarz¹du
Miasta, sprowadzili dwaj obywatele - Boles³aw Dagnan,
m³ynarz i Eugeniusz Br¹giel, magister farmacji, w³aœciciel
apteki. By³y to siostry: Jadwiga Koronczewska, która
zorganizowa³a przedszkole w mieœcie i na Hanuszowie i
jej wspó³pracownica, siostra Helena Hanzelka. Przedszkole
w tamtych biednych i g³odnych czasach by³o bardziej
ochronk¹, w której W 1949 r. w³adze “pañstwa ludowego”
likwidowa³y w kraju wszelkie placówki oœwiatowe prowadzone przez osoby duchowne, organizacje zakonne czy
koœcielne. Nie osta³y siê siostry i w piwniczañskim przedszkolu, nie chcia³y zdj¹æ habitów jak im proponowano,
wiêc zwolniono je, zatrudniaj¹c wychowawczynie œwieckie.

Pani Basia
Tak o niej mówi³o
kilka pokoleñ przedszkolaków, którym
przez 35 lat s³u¿y³a
w sposób specjalny troszcz¹c siê o zaopatrzenie przedszkolnej
kuchni.
Okresowo
równie¿
pomaga³a
w
sporz¹dzaniu
posi³ków, ich podawaniu i pilnowaniu, by
¿aden maluch, starszak ani œredniak nie
zostawi³ jedzenia na talerzu. Praca intendetki
w czasach kartek ¿ywnoœciowych i ogólnego
braku artyku³ów spo¿ywczych wymaga³a
wielu starañ, aby nie wróciæ z pustymi siatkami. A tych pe³nych siatek nadŸwiga³a siê w
swoim ¿yciu sporo, bo ze wzglêdu na schody
z Rynku na Równiê trudno by³o pos³ugiwaæ
siê wózkiem.
W tzw. przydziale czynnoœci p.Basi
by³y ró¿ne sprawy, równie¿ wczesnoranne dy¿ury, gdy pracuj¹ce mamy przed 7
godzin¹ przyprowadza³y swoje pociechy do
przedszkola. W 1969 roku p.Basia zosta³a
bowiem zatrudniona jako pomoc nauczyciel-

Po prostu dziêkujê

Znad Popradu
Tak wiêc od tamtych czasów funkcjonowa³y w Piwnicznej
dwa przedszkola oznaczone póŸniej jako nr 1 w mieœcie
mieszcz¹ce siê w willi “Irena” przy ul.Kazimierza Wielkiego
i nr 2 na Czerczu w domu p.A.Rusina (kto pamiêta gdzie
mieœci³y siê wczeœniej?). Przedszkole obchodz¹ce swoje 35lecie otwarte w 1969 r. otrzyma³o nr 3 i tak funkcjonowa³o
przez wiele lat jako trzecie przedszkole w Piwnicznej.
Budynek obecnego przedszkola zosta³ zaadoptowany
z by³ej betoniarni (która wczeœniej by³a ³aŸni¹ miejsk¹).
Dokona³ tego ówczesny kierownik Gospodarki Komunalnej
Józef Spiechowicz, a otwarcie nowego przedszkola (bo
tak je d³ugo nazywano) by³o wydarzeniem w historii
piwniczañskiej oœwiaty. Przypomnia³a o tym w czasie
uroczystoœci w swoim wyst¹pieniu p.U.Burtak, której jako
dyrektorowi gminnemu szkó³ w latach 70. i 80. ub. wieku,
podlega³y równie¿ przedszkola.
mal

ki. Nadawa³a siê œwietnie do tej roli, umia³a
sobie poradziæ z maluchem, któremu “robi³o
siê smutno”, gdy mama odchodzi³a, albo za
d³ugo nie przychodzi³a, a pani nauczycielka zajêta by³a grup¹. Ile i jakie czynnoœci
trzeba wykonaæ, gdy ma siê “do czynienia”
z ma³ymi dzieæmi, wiedz¹ dobrze mamy.
I pani Basi “nic ju¿ nie by³o dziwne”, bo w
ci¹gu lat swojej pracy, pozna³a wiele dzieci,
nauczy³a siê je rozumieæ i pomagaæ im - czasem œmiechem, ¿artem, czasem ostrzejszym
s³owem, czasem pog³askaniem - jak w ¿yciu
bywa.
Barbara D³ugosz odesz³a na emeryturê
w grudniu 2003 roku, gdy w³aœnie przedszkole obchodzi³o 35 lecie swego istnienia.
Dyrektorka Przedszkola p. M. Rec mówi,
¿e bez Basi czuje siê jak bez rêki, bo mog³a
jej ze spokojem powierzyæ ró¿ne sprawy.
Przy okazji uroczystoœci wspomniano panie
nauczycielki pracuj¹ce w tym czasie - by³o
ich kilkanaœcie. Zmienia³a siê te¿ obs³uga
kuchni, a p.Basia by³a zawsze. Niektóre
dzieci pytane o przedszkole i panie czêsto
wymienia³y: pani dyrektor, pani Basia... .
I tak pozostanie we wspomnieniu tych, co
swoj¹ edukacjê zaczynali od przedszkola
numer 3 na Równi.
Maria Lebdowiczowa

Skoñczy³y siê wybory do Parlamentu Europejskiego, opad³y
nastroje i plakaty. Podsumowania wszyscy znaj¹, komentatorzy bêd¹ mieli jeszcze sporo zajêcia z wyci¹ganiem wniosków na przysz³oœæ. Osi¹gnê³am niez³y wynik, bo przy skromnej kampanii - 5209 g³osów
to powód do zadowolenia i œwiadomoœæ, ¿e wielu przyjació³ i znajomych postanowi³o
jednak poszukaæ mojego nazwiska na liœcie wœród wielu innych na odleg³ym miejscu.
Dziêkujê wiêc gor¹co wszystkim Piwniczanom, którzy zechcieli oddaæ na mnie g³os,
potwierdzaj¹c w ten sposób, ¿e zas³ugiwa³abym ich zdaniem na zaszczyt reprezentowania
kraju w instytucji unijnej, w której wizerunek Polski powinien byæ w³aœciwie kszta³towany.
Mam nadziejê, ¿e Ci co wygrali spe³ni¹ nale¿ycie sw¹ misjê, a my wszyscy ocenimy
ich pracê i wystawimy œwiadectwo przy nastêpnych wyborach. Mam tak¿e nadziejê, ¿e
coraz wiêcej osób, tak¿e tych spoza polityki czynnej, podobnie jak ja, postanowi aktywniej uczestniczyæ w ¿yciu publicznym, co mo¿e u³atwi w³aœciwsze wybory reprezentacji
spo³ecznej na wszystkich szczeblach. Nie mo¿emy uwa¿aæ, ¿e nie mamy wp³ywu na nic,
je¿eli nie zechcemy zweryfikowaæ w³asnych mo¿liwoœci w pracy na rzecz publicznych spraw,
je¿eli bêdziemy bierni w wyborach to tym samym bierni w rozliczaniu obietnic sk³adanych
przez posiadaczy naszego mandatu. Dziêkuj¹c raz jeszcze za poparcie, ¿yczê wszystkim
gor¹cego lata.

Lipiec 2004
Pani Barbara Paluchowa
“Znad Popradu”
33-350 Piwniczna
Rynek 11
Szanowni Pañstwo
Uprzejmie dziêkujemy za informacjê
o organizacji corocznych spotkañ poetów gór
“Wrzosowisko” i zwi¹zanym z tym wydarzeniem konkursem poetyckim. S¹dzimy,
¿e przedsiêwziêcie bêdzie dobrze s³u¿y³o
zarówno integracji spo³ecznoœci lokalnej, jak
i ogólnopolskiej. Z pewnoœci¹ przyczyni siê
te¿ do g³êbszego zrozumienia otaczaj¹cego
nas œwiata przyrody, kultury, architektury
i ludzi.
W zwi¹zku z powy¿szym Stowarzyszenie
Polskich
Mediów
zg³asza
gotowoœæ
objêcia tej imprezy patronatem medialnym.
W ramach patronatu przeœlemy informacjê,
w formie komunikatu, o odbywaj¹cym siê konkursie do 400 tytu³ów prasowych - cz³onków
Stowarzyszenia, a tak¿e zamieœcimy relacjê z
imprezy na naszej stronie internetowej. Jeœli
zaakceptujecie Pañstwo nasz¹ propozycjê prosimy o kontakt telefoniczny: (022) 654 93 66/67
lub e-mailowy: wawa@s-p-m.pl
Prezes SPM
Marek Traczyk

Sen o Karpatach - konkurs
REGULAMIN
W góry, w góry mi³y bracie, (…)
Tutaj silniej œwiat oddycha
Tu siê szerzej cz³ek uœmiecha…”
Redakcja gazety “Znad Popradu” i MGOK
w Piwnicznej w ramach corocznych spotkañ
poetów gór “Wrzosowisko”, og³aszaj¹ konkurs
poetycki dla pisz¹cych wiersze Polaków, £emków,
S³owaków zrzeszonych, lub niezrzeszonych
w zwi¹zkach twórczych.
I kategoria - m³odzie¿ (14-20 lat)
II kategoria - wiek ponad 20 lat.
Tematyka ogólna konkursu - góry, a wiêc krajobraz,
przyroda, ekologia, ludzie, architektura, folklor, zabytki,
uczucia, inspiracje i impresje.
Ka¿dy z uczestników mo¿e przys³aæ zestaw do 3 wierszy, w 3 egz. maszynopisu (lub wydruku komputerowego),
podpisanych god³em. Dane osobowe i adres autora nale¿y
do³¹czyæ w zamkniêtej kopercie. Termin nadsy³ania prac
na podany adres up³ywa 20 lipca.
Wiersze oceni profesjonalne jury. Wyniki zostan¹
og³oszone 22 sierpnia w Piwnicznej w czasie spotkania
poetów “Wrzosowisko V”. Przewiduje siê I, II i III nagrodê
oraz nagrody rzeczowe dla wyró¿nionych w ka¿dej
kategorii. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie nieodp³atn¹
publikacjê wybranych wierszy w wydaniu pokonkursowym
i prasie lokalnej oraz wykorzystanie danych do przetwarzania.
Zapraszamy wszystkich pisz¹cych do udzia³u w konkursie. Dzielmy siê piêknem s³owa!
Organizatorzy
Redakcja “Znad Popradu”- Rynek 11
33-350 Piwniczna Zdrój, tel. 44 64 157
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Wêgierska goœcinnoœæ
Czerwiec to pocz¹tek sezonu turystycznego
na Wêgrzech. Ze wzglêdu na niesprzyjaj¹ce
warunki pogodowe goœci wypoczywaj¹cych
nad Balatonem niewielu.

Ju¿ w lutym otrzymaliœmy oficjalne zaproszenie od w³adz Kesthely do uczestnictwa
w œwiêcie ich miasta, które odby³o siê w
dniach 3-5 czerwca. Nasi Gospodarze przygotowali bardzo bogaty program artystycz-

Dzieñ œw. W³adys³awa œwiêtem Polonii Wêgierskiej
Poprzez ca³e ostatnie 1000-lecie a¿ do roku
1920, pañstwa i narody wêgierski i polski
oddzielone by³y od siebie jedynie pasmem Karpat.
Oczywiste wiêc s¹ wzajemne silne powi¹zania
i niespotykane miêdzy innymi narodami sympatia,
braterstwo i wzajemna chêæ niesienia pomocy
w trudnych sytuacjach.
Osiedlanie siê Polaków na Wêgrzech kronikarze
pocz¹tkowo odnotowywali w przypadkach zawierania
zwi¹zków dynastycznych. Pierwsz¹ cz³onkini¹ “wêgierskiej
Polonii” by³a Adelajda - siostra Mieszka I, wydana za
wêgierskiego ksiêcia Gezê. Nastêpne to Piastówny Rycheza
i El¿bieta - ¿ony wêgierskich królów Beli I i Karola Roberta
Andegaweñskiego. Ich synowie to panuj¹cy póŸniej na
Wêgrzech Geza I (1074-77) i W³adys³aw I (1077-95)
zaliczony w 1192 przez Koœció³ w poczet œwiêtych.
Pó³polakiem by³ równie¿ Ludwik Wêgierski (1342-82). Z
dynastii Jagiellonów królami Wêgier byli równie¿ W³adys³aw
Warneñczyk (1424-1444), W³adys³aw II (1490-1516),
Ludwik II (1516-26). Ze zwi¹zku Izabeli Jagiellonki
z królem Janem Zapoly¹ urodzi³ siê król Jan Zygmunt (154971). Zwi¹zki monarchiczne stwarza³y dobre warunki i tradycje migracji ludnoœci, nie tylko dla ch³opów i rzemieœlników,
lecz od XV - XVI w. tak¿e dla uczonych i ludzi kultury,
takich jak astronom Marcin Król z ¯urawicy, Grzegorz
z Sanoka - wychowawca króla Macieja, Marcin Bylica
- doradca tego¿ w³adcy, drukarze: Walenty Mantskowits
- wydawca biblii Karolyiego (1590) oraz Rafa³ Skrzetuski i
jego syn Rudolf - wydawcy jednej trzeciej wszystkich ówczesnych druków na Wêgrzech (1563-86).
Wieki XVIII i XIX to okres wzajemnego popierania
zbrojnych ruchów wyzwoleñczych. W 1703 r. licz¹ce oko³o
600 ¿o³nierzy oddzia³y polskie wziê³y udzia³ w powstaniu
narodowym Franciszka II Rakoczego (1703-11), w

Znad Popradu
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ny i konferencyjny. Najwa¿niejsz¹ czêœci¹
uroczystoœci by³o nadanie 11 osobom tytu³u
honorowego obywatela oraz utworzenie Rady
Doradczej. Cz³onkami tej¿e Rady s¹ zas³u¿eni
mieszkañcy Kesthely. Piêciu z nich mieszka
obecnie poza granicami Wêgier (Stany
Zjednoczone). Spotykaæ siê maj¹ raz do roku
z urzêduj¹c¹ w³adz¹, konsultuj¹c
i
planuj¹c
rozwój
miasta.
Uczestniczyliœmy w ods³oniêciu
pami¹tkowej tablicy - dowodu porozumienia partnerskiego Polski, Holandii,
Niemiec i Czech. Z Polski przyby³a
delegacja z Jêdrzejowa, Starego S¹cza
i Piwnicznej. Na dowód przyjaŸni
burmistrzowie wszystkich delegacji
posadzili drzewka.
Mieliœmy przydzielon¹ wspania³¹ t³umaczkê Lenê, Ukrainkê
z pochodzenia, mieszkaj¹c¹ od 1989
r. na Wêgrzech, biegle w³adaj¹c¹
5 jêzykami, stoj¹c¹ na czele
Mniejszoœci Ukraiñskiej na Wêgrzech.
Wdziêczni byliœmy Lenie, za to, ¿e mimo
deszczu pokaza³a nam pe³ne piêkno miasta
Kesthely. W naszej pamiêci pozostanie na

d³ugo gala w Teatrze i wystêpy artystyczne
utalentowanej m³odzie¿y wêgierskiej.
W-ce Burmistrz Fr.Kotarba
Przewodnicz¹cy Rady A.Musialski
Z-ca Przew. Rady Jan ¯ywczak
MGOK B. Malik

nastêpnych latach zwiêkszaj¹ce liczebnoœæ do kilku tysiêcy.
Po upadku powstania Rakoczego du¿a grupa ¿o³nierzy
polskich pozosta³a na Wêgrzech zak³adaj¹c wieœ Derenk.
Ich potomkowie - przesiedleni w latach 1941-43 w okolice
Miszkolca, s¹ po dziœ dzieñ wa¿nym skupiskiem we wsiach
Istvanmajor i Andrastanya. W okresie powstañ narodowych
w Polsce (1794, 1830-31, 1863-64), przez ca³y okres rozbiorów a¿ po I wojnê œwiatow¹, osiedlaj¹ca siê na Wêgrzech
emigracja powstañcza, szczególnie szlachecka, darzona
by³a przez Wêgrów du¿¹ sympati¹. Szereg rodów przyjêto
w poczet szlachty wêgierskiej (wed³ug pisowni wêgierskiej):
Tarnovszky, Ostroviczky, Borovszky, Scitovszky. Ten ostatni
da³ Wêgrom kardyna³a Janosa Scitovszkyego.
W okresie wêgierskiego powstania narodowego
(1848-49) wielotysiêczne polskie oddzia³y walczy³y wraz
z wojskiem wêgierskim “za wolnoœæ nasz¹ i wasz¹” pod
wodz¹ gen. Józefa Wysockiego (legion polski) i bohaterów
zrywu gen. Henryka Dembiñskiego i gen. Józefa Bema. Po
zawarciu ugody austriacko-wêgierskiej w 1867 nasili³a siê
emigracja zarobkowa na Wêgry. Przybywali, zw³aszcza
z Galicji, rolnicy i robotnicy do pracy w górnictwie,
kamienio³omach, fabrykach. Powstawa³y wiêc nowe skupiska polskie np. Diosgyor, Salgotarian, Tatabanya oraz
przy³¹czonych poŸniej do Budapesztu Angyalfold, Csepel,
Kobanya. Wk³ad w rozkwit Wêgier wnios³a równie¿ polska
inteligencja, np. in¿. Szilard Zieliñski kierowa³ pracami przy
regulacji Dunaju w Budapeszcie, Jan Krzemieniecki za³o¿y³
fabrykê wyrobów elektrycznych znan¹ do dziœ jako firma
Tungsram, Józef Zarzycki za³o¿y³ pierwsz¹ na Wêgrzech
fabrykê zapa³ek, Jan Monasterski i Emanuel LaŸmirski byli
znanymi dyktatorami mody, Wilhelm Ma³ecki - solist¹ opery
budapeszteñskiej.
Urzêdowe dane ze spisów ludnoœci wskazuj¹, ¿e w 1850
¿y³o na Wêgrzech 53 tysi¹ce Polaków, w 1900 ju¿ oko³o 150
tysiêcy, a po wybuchu I wojny œwiatowej z Galicji uciek³o na
Wêgry jeszcze 40 tysiêcy Polaków. Po zakoñczeniu I wojny
œwiatowej, w wyniku zmian granic i powrotu czêœci Polaków
do niepodleg³ej Polski, liczba Polonii zmniejszy³a siê do

30 tysiêcy. Okres II wojny œwiatowej to okres nap³ywu na
Wêgry ok. 140 tys. Polaków, z których po wojnie pozosta³o
ok. 24 tysi¹ce z tendencj¹ spadkow¹. Obecnie mniejszosœæ
polsk¹ ocenia siê na 10-12 tysiêcy.
Polacy ¿yj¹cy na Wêgrzech posiadali swe organizacje
od II po³owy ubieg³ego stulecia. Dopiero jednak po
przemianach ustrojowych ostatnich lat na mocy Ustawy
Mniejszoœciowej przyjêtej przez Parlament Wêgierski
w 1993 powsta³a samorz¹dnoœæ polonijna na Wêgrzech.
Autonomicznym wyrazicielem interesów Polonii sta³ siê
Ogólnokrajowy Samorz¹d Mniejszoœci Polskiej wybrany
w 1995 r. oraz samorz¹dy lokalne. Na lata 90. przypada
równie¿ wzrost aktywnoœci organizacji polonijnych, a to
Stowarzyszenia im.Bema za³o¿onego w 1958 i istniej¹cego
od maja 1993 Stowarzyszenia Katolików Polskich na
Wêgrzech pw. œw.Wojciecha. Ich dzia³alnoœæ to bogaty
kalendarz imprez rocznicowych, narodowych, emisja bloku
polskiego w telewizji wêgierskiej, emisja polskojêzycznego
programu w wêgierskim radio, konferencje historyczne
i naukowe, wystawy i koncerty, spotkania weteranów, utworzenie muzeum i archiwum Wêgierskiej Polonii, spotkania
gospodarcze Polonii, fundowanie tablic pami¹tkowych,
organizacja zjazdów Polonii Œwiatowej, utrzymywanie
kontaktów z przedstawicielami polskich w³adz koœcielnych
i œwieckich, codzienna praca i dzia³ania na rzecz spo³ecznoœci
polonijnej oraz wiele innych dzia³añ.
Jednym z wa¿niejszych spotkañ polonijnych jest
odbywaj¹cy siê 1 sierpnia (pocz¹wszy od 1993) odpust w
najstarszej wsi polskiej na Wêgrzech - Derenku. Uczestnicz¹
w nim równie¿ przedstawiciele w³adz polskich. W 1996
Ogólnokrajowy Samorz¹d Mniejszoœci Polskiej podj¹³
decyzjê o ustanowieniu dnia œw.W³adys³awa (27 czerwca)
- Dniem Polonii Wêgierskiej. Odt¹d obchodzony jest on
uroczyœcie co roku.
(Na podstawie ksi¹¿ki Konrada Sutarskiego “Polska flaga
nad Dunajem”)
Lucyna Lata³a-Ziêba
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Œwiêto uœmiechu i radoœci - œwiêto Barbary
Dawno nie by³o
w Piwnicznej tak radosnej
i sympatycznej imprezy jak
ta, która rozpoczê³a siê 21
czerwca o godz. 11.00 w Sali
Reprezentacyjnej
Urzêdu
Miasta i Gminy. Obwieszczona
dŸwiêkiem “tam-tamu” i radosnym okrzykiem ¿ywio³owego
Murzynka,
by³a
jednym
pasmem uœmiechów - tak
doros³ych jak i najm³odszych.
Na uroczystoœæ przybyli znamienici goœcie od Warszawy
po Krynicê, nad jej sprawnym
przebiegiem czuwa³a p.Bogusia Malik - dyrektor MGOK w
Piwnicznej Zdroju. Warszawê
reprezentowa³ sekretarz Miêdzynarodowej Kapitu³y Orderu Uœmiechu
p.Marek Paw³owski, który krótko opowiedzia³
o tym nadzwyczajnym odznaczeniu, a uroczystej dekoracji Barbary Paluchowej dokona³
p.Eugeniusz Wiecha - cz³onek Kapitu³y,
zaœ pasowanie ró¿¹ odby³o siê kobiec¹ rêk¹
p.Joanny Lelek - cz³onka Kapitu³y z Rabki.
Potem nasza Basia z promiennym uœmiechem
wypi³a puchar cytrynowego soku i odebra³a
legitymacjê nr 762. Wzruszaj¹co dziêkowa³a
za Order z podkreœleniem, ¿e jest to w jej ¿yciu
najwa¿niejsze odznaczenie - dziêkowa³a wierszem. Wreszcie zaproszeni goœcie, przyjaciele,
znajomi, przedstawiciele szkó³, m³odzie¿,
dzieci, wszyscy gor¹co gra-tulowali Basi,
a tak¿e dziêkowali za to, ¿e jest najcieplejsza,
najserdeczniejsza, ¿e jest prawdziwym przyjacielem dzieci, bo daje
im z siebie wszystko co najlepsze. W t³umie gratuluj¹cym Barbarze
dostrzeg³am pierwszego piwniczañskiego Kawalera - p.Mariê ró³kê,
przedstawiciela Starostwa Powiatowego - p.Edwarda Paszka, burmistrza MiG Piwniczna - Edwarda Bogaczyka, dyrektorów szkó³ i placówek oœwiatowych, rodzinê i najm³odsze pokolenie rodu Paluchów
- wnuczêta Basi Agnieszkê i Michasia. Z gratulacjami przyby³ jeszcze
burmistrz St.S¹cza - Marian Cycoñ i dyr. powiatowej Biblioteki w
St.S¹czu- Maria Sosin. Obecni byli tak¿e przewodnicz¹cy Rady Adam
Musialski oraz z-ca burmistrza Franciszek Kotarba.
Potem nast¹pi³ ju¿ prawdziwy festiwal uœmiechu i radoœci; wystêpy
dzieci ze szkó³ w Zubrzyku, £omnicy, Wierchomli oraz Kokuszki.
Festiwal radoœci rozpoczêli najm³odsi artyœci z Przedszkola nr 1 i
kl. “0” w Piwnicznej. Wystêpy by³y ¿ywio³owe, radosne, autentyczne, emanuj¹ce weso³oœci¹, ujawni³y siê piêknie brzmi¹ce “góralskie

g³osy”. Nale¿y podkreœliæ ogromne zaanga¿owanie
tak nauczycieli jak i dzieci w przygotowanie i
wykonanie programu. Obecni na uroczystoœci
wywieŸli z Piwnicznej podziw dla dzia³alnoœci B.Paluchowej,
a tak¿e dla jej ma³ych przyjació³ - dzieci z Gminy Piwniczna.
A oto wypowiedzi mi³ych Goœci.
Pan Marek Paw³owski - sekretarz Miêdzynarodowej Kapitu³y Orderu
Uœmiechu powiedzia³, ¿e w Piwnicznej jest po raz pierwszy, ale zd¹¿y³
ju¿ przespacerowaæ siê po mieœcie i zauwa¿y³ kilka ciekawych rzeczy.
Stwierdzi³ te¿, ¿e wielokrotnie uczestniczy w takich uroczystoœciach,
najwa¿niejsze jest, ¿e s¹ dzieci na sali, a Kawalerowie bywaj¹ wzruszeni. Program w wykonaniu piwniczañskich m³odych artystów by³ bardzo ró¿norodny, dzieci odwa¿ne, œmia³e, œwie¿e, spontaniczne, du¿o
twórczoœci w³asnej. Dzieci bardzo dobrze siê przygotowa³y.
Order jest silny aktywnoœci¹ Kawalerów, przez 35 lat mechanizm
wybierania dzia³a b.dobrze, wybory okazuj¹ siê trafne, a jest ogromna
konkurencja.
Pani Joanna Lelek - na codzieñ Dyrektor Oœrodka Kultury w
Rabce, cz³onek Kapitu³y Orderu Uœmiechu, wczeœniej zna³a osobiœcie
Barbarê, a tak¿e jej twórczoœæ literack¹ dla doros³ych. P.Joanna
przypomnia³a, ¿e Barbara Paluchowa goœci³a w mieœcie dzieci przy
okazji spotkañ poetyckich
organizowanych
przez
dr
Wojciecha Kudybê i króciutko
opowiedzia³a o posiedzeniach
(2 x w roku) Kapitu³y Orderu
Uœmiechu.
Gdy
rozpatrywane s¹ wnioski, jest wtedy
miêdzynarodowe towarzystwo.
Rabka jest miejscem wielu
imprez zwi¹zanych z Orderem
Uœmiechu a doœæ czêsto bywa
te¿ miejscem jego wrêczania.
Zanotowa³a (w³d)

Barbara Paluchowa jest autork¹ :
3 ksi¹¿ek poetyckich dla dzieci, które równie¿ zilustrowa³a.
1 - Za co babcia kocha Kraków, 2 - O kwiatach i Agatce niejadce,
3 - O Piotrusiu ob¿artusiu. W przygotowaniu - Za co babcia kocha
góry, oraz Wiersze dla dzieci.
Tekstów piosenek i 11 scenariuszy przedstawieñ
1 -Jase³ka dla najm³odszych, 2 - Jase³ka ekologiczne, 3 - Wigilijna
dobranocka, 4 - Jase³ka „Œwiêtoœci blask”, 5 - Wiosenne kwiaty dla
mamy i taty, 6 - Wielkanocny koszyczek, 7 - Oszczêdne zwierzaczki,
8 - Wycieczka do Wielkiej Brytanii, 9 - O z³otej rybce PKO, 10 - Maj,
mama, tata i ja, 11 - Œwiêta Kinga Pani nasza.
Projektuje kostiumy do przedstawieñ, pomaga w scenografii i
ruchu scenicznym. Prowadzi dla najm³odszych w MGOK warsztaty
plastyczne. Spotyka siê z dzieæmi w przedszkolach i szko³ach podstawowych S¹decczyzny i Ma³opolski.
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Pierwsza próba

Orderu Uœmiechu nie by³oby... gdyby nie by³o Jacka i Agatki.
Wieczorem, na czarno-bia³ych telewizorach dzieci mog³y ogl¹daæ
tylko “Dobanockê”. Wystêpowa³y w niej dwie kukie³ki, dziewczynka i ch³opiec, czyli Agatka i Jacek, które odgrywa³y ró¿ne
œmieszne scenki. Pewnego razu pisarka Wanda Chotomska, autorka ksi¹¿eczek dla dzieci, która wymyœla³a historyjki z Jackiem
i Agatk¹, spotka³a siê z chorymi dzieæmi w szpitalu rehabilitacyjnym w Konstancinie pod Warszaw¹. Kiedy zaczêli rozmawiaæ o ró¿nych œmiesznych i
zwariowanych przygodach Jacka i Agatki jeden z ch³opców nagle powiedzia³, ¿e on to by
chêtnie da³ Jacusiowi jakiœ medal albo order. O tej propozycji ch³opca wspomnia³a pani
Chotomska w jednym z wywiadów dla “Kuriera Polskiego” w 1967 roku. Ale dziennikarka, która go przeprowadza³a, pani Zofia Zdanowska, nie potraktowa³a marzenia ch³opca
obojêtnie. Powiedzia³a o nim kierownikowi dzia³u ³¹cznoœci z czytelnikami redaktorowi
W³odzimierzowi Karwanowi, a on wpad³ na pomys³, aby stworzyæ dzieciêce odznaczenie.
Bo niby dlaczego dzieci nie mog³yby nagradzaæ doros³ych. Doskonale wiedz¹, kto jest ich
prawdziwym przyjacielem, okazuje im serce, daje radoœæ.
Tak narodzi³a siê idea Orderu Uœmiechu. Kilka dni póŸniej, w telewizyjnej dobranocce, Jacek
i Agatka opowiedzieli, ¿e jest pomys³ stworzenia orderu, który nadawa³yby tylko dzieci i tylko
tym doros³ym, których uznaliby za swych najlepszych przyjació³. Jeœli wiêc podoba im siê ta
propozycja niech wezm¹ udzia³ w konkursie na projekt Orderu Uœmiechu. Redakcja “Kuriera
Polskiego” zosta³a zasypana listami. W sumie by³o ich 44 tysi¹ce. Najbardziej spodoba³ siê
projekt wymyœlony przez 9-letni¹ Ewê Chrobak z G³ucho³az, przedstawiaj¹cy uœmiechniête
s³oneczko. I to w³aœnie s³oneczko jest do dziœ na Orderze Uœmiechu. Powo³ano Kapitu³ê Orderu
Uœmiechu z³o¿on¹ z osób, do których mo¿na by³o mieæ pe³ne zaufanie. Na jej przewodnicz¹cego
wybrana zosta³a znana i uwielbiana przez dzieci pisarka Ewa Szelburg-Zarembina. Kawalerem
z legitymacj¹ numer 1 zosta³ prof. Wiktor Dega, œwiatowej s³awy chirurg ortopeda z Poznania,
któremu tysi¹ce dzieci zwdziêcza³y zdrowie, a nieraz i ¿ycie. W czasie uroczystoœci dekoracji
Orderem Uœmiechu by³ pasowany czerwon¹ ró¿¹ i musia³ wypiæ puchar kwaœnego soku z cytryny i w dodatku uœmiechn¹æ siê. Ta ceremonia obowi¹zuje te¿ do dziœ.
16 listopada 1992 roku powo³ane zosta³o do ¿ycia Stowarzyszenie Kapitu³a Orderu
Uœmiechu. Na czele tej nowej Kapitu³y, jako jej kanclerz, stan¹³ Cezary Le¿eñski, pisarz
i dziennikarz, autor wielu ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y. Kapitu³a ma miêdzynarodowy
charakter. W jej gronie, licz¹cym obecnie 60 osób, zasiadaj¹ przedstawiciele Argentyny,
Australii, Bia³orusi, Belgii, Czech, Francji, Greci, Gruzji, Izraela, Japonii, Kanady, Litwy,
Niemiec, Rosji, Serbii i Czarnogóry, Tunezji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii i W³och.
Z okazji 35-lecia Orderu Uœmiechu otwarte
zosta³o
na
terenie
Parku
Rozrywki
ORDER RADOŒCI
“Rabkoland” Muzeum Orderu Uœmiechu w nowej
siedzibie. Dwie szko³y podstawowe w Skorogoszczy
Nie za mêstwo,
i G³ogowie przyjê³y imiê Kawalerów Orderu
nie za zwyciêstwo,
Uœmiechu, inicjuj¹c nowe zjawisko, a w ko-lejce na
nie Podwi¹zki,
nadanie tego imienia czeka 5 kolejnych szkó³.
nie B³êkitnej Wst¹¿ki,
Do dziœ Kawalerami s³onecznego odznaczenia
nie order S³onia,
zosta³o ponad 750 osób z prawie 50 krajów œwiata.
nie Bia³ego Konia,
Wœród nich znaleŸli siê m.in. Papie¿ Jan Pawe³
nie Z Gwiazdami,
II, Dalajlama, Matka Teresa z Kalkuty, Steven
ani Z Mieczami,
Spielberg, Peter Ustinov, Królowa Szwecji Sylvia,
nie za zas³ugi,
Ksiê¿na Sarah Ferguson, Astrid Lindgren, Tove
nie za nos d³ugi,
nie za odwagê,
Janson, Joanne Rowling, Jolanta i Aleksander
nie za nadwagê,
Kwaœniewscy, Irena Kwiatkowska, Wanda
nie za urodê,
Chotomska,
nie za skoki w wodê,
Janina Ochojska,
nie dla Budowniczych!
ks.kard.Henryk
tylko ten siê liczy
Gulbinowicz,
order od ma³ych i wiêkszych dzieci,
prof. Zbigniew
na którym s³oñce uœmiechem œwieci. Religa,
Marek
Order Uœmiechu, uœmiechu co bucha Kotañski, Jacek
na buziach od ucha do ucha.
Kuroñ,
Anna
Dymna. Barbara
To jest naprawdê coœ wyj¹tkowego
Paluchowa jest
order od dzieci dla doros³ego.
Order Uœmiechu, uœmiechu co bucha 762 osob¹ na tej
liœcie.
na buziach od ucha do ucha.

W dniach 7-9 czerwca 2004 roku uczniowie klasy II Liceum Profilowanego w
Piwnicznej Zdroju pisali próbny egzamin
maturalny z jêzyka polskiego, jêzyka obcego
i wybranego przedmiotu. Najwiêcej wybra³o
geografiê i biologiê, nieco mniej historiê,
a jeden matematykê. Dla uczniów by³a to
pierwsza próba zmierzenia siê z wymaganiami i form¹ nowej, zreformowanej matury,
która bêdzie obowi¹zywa³a od 2005 roku. Dla
nauczycieli próbny egzamin to informacja o
poziomie wiedzy i umiejêtnoœci uczniów ze
wskazaniem, które partie materia³u nale¿y
przypomnieæ, utrwaliæ, które umiejêtnoœci
udoskonaliæ.
Wyniki próbnego egzaminu oceniane by³y wg standardów opracowanych
przez Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹
w Krakowie. Próba maturalna dla znakomitej wiêkszoœci uczniów wpad³a pomyœlnie.
M..

B. Paluchowa

Rajdowe zmagania licealistów
Ju¿ po raz drugi Zespó³ Szkó³ i Placówek Liceum
Profilowane w Piwnicznej Zdroju podj¹³ siê zorganizowania Powiatowego Miêdzyszkolnego Rajdu Liceów
Profilowanych. G³ównym celem jaki przyœwieca³ organizatorom, by³o bli¿sze poznanie Beskidu S¹deckiego,
integracja oraz budzenie zainteresowañ turystyczno-rekreacyjnych m³odzie¿y, a tak¿e promocja m³odej szko³y.
Losy rajdu wa¿y³y siê ze wzglêdu na pogodê, która
jednak 27 maja okaza³a siê ³askawa. W imprezie
uczestniczy³o szeœæ zespo³ów: z liceów w Starym S¹czu 2
dru¿yny, z Grybowa, Marcinkowic po jednej i z Piwnicznej
2 dru¿yny. Regulamin dopuszcza³ dowolnoœæ tras przemarszu, a pierwsze spotkanie integracyjne m³odzie¿y
i opiekunów mia³o miejsce na Obidzy.
Z Obidzy wszystkie zespo³y przesz³y na parking pod
Such¹ Dolin¹, gdzie uczniowie rywalizowali w czterech kategoriach: rozk³adaniu namiotu na czas, przeci¹ganiu liny,
rzucie “granatem” do celu oraz konkursie wiedzy na temat
“Powiat nowos¹decki”. Ostatni etap rywalizacji, który
wzbudza³ wiele emocji - konkurs piosenki rajdowej - odby³
siê ju¿ po uroczystej obiadokolacji w budynku Liceum
w Piwnicznej.
Tegoroczny rajd wygra³a dru¿yna z klasy II Liceum
Profilowanego w Piwnicznej w sk³adzie: Agata Jarzêbak,
Angelika Leszko, Ewa Maœlanka, Bo¿ena Wójtowicz,
Mateusz Bo³oz, Krzysztof Dudziak, Szymon Kalinowski i
Marcin Waœniowski. Drugie miejsce
zdoby³ zespó³ z klasy I liceum w
Piwnicznej, trzecie miejsce grupa
uczniów z liceum w Starym S¹czu.
Podczas uroczystego zakoñczenia
rajdu reprezentuj¹ca starostê Powiatu
nowos¹deckiego, z-ca dyr. Wydzia³u
Eduacji Kultury i Sportu pani mgr in¿.
Maria Jab³oñska wrêczy³a puchary
ufundowane przez starostwo oraz
pami¹tkowe dyplomy, a burmistrz
Piwnicznej, p. Edward Bogaczyk
serdecznie pogratulowa³ zwyciêzcom.
Beata Szlachetka
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Redakcja “Znad Popradu” w Piwnicznej
Poczta przynios³a mi radosn¹ przesy³kê
miesiêcznik “Znad Popradu”. Mam zadowolenie, ¿e w gazecie przedstawiono mój list
(...). Wszystko co napisane to interesuj¹ce,
m¹dre, zrozumia³e, ciekawe fotografie ze
œwi¹t Wielkanocnych, zostan¹ w ca³oœci
w oszklonej gablocie umieszczone przy
drzwiach naszego koœcio³a, ciekawe bêd¹
dla naszych parafian oraz dla sierpniowej
pielgrzymki raciborskiej, która ma postój
przy koœciele, bardzo ruchliwa szosa
miêdzynarodowa przez Kotlarniê, zatrzymuj¹
siê autokary, grupy piesze, rowerowe (...).
Jak nale¿y za³atwiaæ, jak¹ sumê wp³acaæ do
koñca roku, ¿eby otrzymaæ miesiêcznik “Znad
Popradu”. Czy mo¿na otrzymaæ fotografie
zespo³u góralskiego z Piwnicznej i coœ z jego
historii? Gdy otrzymam takie dane przeka¿ê
je radnemu z Ortowic, gdy¿ wieœ organizuje
w lipcu uroczystoœci wieloletniego istnienia
tej miejscowoœci. Organizator Gmina Bierawa
oraz przedstawiciele w Niemczech (...). Czy
by³by równie¿ mo¿liwy przyjazd zespo³u (...).
Jako kuracjusz z “Limby” ¿yczliwie wspominam wszystkie wydarzenia z przepiêknej
Piwnicznej Zdrój.
Konrad Golla 47-246 Kotlania
Redakcja Gazety “Znad Popradu”
Po przeczytaniu listu otwartego Zarz¹du
TMP w sprawie pijalni oraz odpowiedzi Pana
W³odzimierza Gruceli wynika, ¿e prowadze-

Znad Popradu
nie rentownej dzia³alnoœci gospodarczej jest
niemo¿liwe bez sprzeda¿y alkoholu.
Interesuj¹ mnie nastêpuj¹ce kwestie: kto
jest dzier¿awc¹ Pijalni, jaka jest wysokoœæ
czynszu dzier¿awnego, kto poniós³ koszty
wybudowania kominka oraz czy podpisuj¹c
umowê jeszcze nie istnia³y “wzglêdy architektoniczno - budowlane uniemo¿liwiaj¹ce
dobudowê zaplecza gastronomicznego oraz
socjalnego”.
A tak mówi¹c nawiasem po odpowiednim drinku ³atwiej jest o “kult natury i
kontemplacjê”. “B¹belki” nijak nie pobudzaj¹
wyobraŸni, a “po jednej, drugiej, trzeciej
wódce, ka¿dy ma siê za dowódcê” i “Czemu ta
Polska taka monopolska”?(J.I.Sztaudynger)
Imiê, nazwisko wy³¹cznie do wiad. red.
Redakcja miesiêcznika”Znad Popradu”
W³aœnie dosta³ mi siê w rêce ostatni tomik
poezji pani Krystyny Dulak “Skoszony czas”.
Przez kilka dni nie mog³am siê oderwaæ od
lektury. Wiersze p.Krystyny s¹ tak autentyczne, g³êbokie i tak przejmuj¹ce, ¿e nie sposób
siê nad nimi nie zatrzymaæ i... nie uroniæ ³zy
przy ich czytaniu. Jak¿e szczerze oddaje w nich
autorka psychikê ludzi, wœród ktorych ¿y³a, ich
obyczaje, wierzenia, pos³uguj¹c siê tutejsz¹
gwar¹, któr¹ niekiedy jeszcze mo¿na us³yszeæ,
chodz¹c po górach Beskidu S¹deckiego.
Z wiêkszoœci tych wierszy przebija ból istnienia, dramat zmagania siê z ¿yciem na tej
piêknej, ale czasami i okrutnej ziemi, dramat
biedy, która by³a tu kiedyœ nagminna. P³aka³am

Niezapomniane chwile w kaszubskim Rzucewie
Dziêki staraniom pana Dyrektora uczniowie z klas IV - VI Szko³y Podstawowej nr 2
w Piwnicznej - Kosarzyskach mogli spêdziæ
niezapomniane, cudowne chwile na “Zielonej
Szkole” w Rzucewie. Dla wielu z nich by³o to
pierwsze zetkniêcie z morzem. Ilu¿ wra¿eñ ono
dostarczy³o!
Przez 13 dni na prze³omie maja i czerwca
naszym drugim domem sta³ siê Internat Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w ma³ym, lecz bardzo uroczym zak¹tku Kaszub w Rzucewie.

Z jego okien mogliœmy dojrzeæ przeœwituj¹c¹
poœród drzew b³êkitn¹ toñ Zatoki Puckiej.
Codzienne spacery wzd³u¿ jej brzegów dotleni³y
nasze organizmy i nasyci³y je brakuj¹cym
w podgórskich stronach jodem. D³ugie marsze (oko³o 10 km dziennie) dosko-nali³y
nasz kondycjê fizyczn¹. Czas mija³ jak
z bicza trzas³.
Uatrakcyjnia³y go autokarowe wycieczki po
okolicznych miejscowoœciach. Zwiedzaliœmy
Trójmiasto,
W³adys³awowo,
Swarzewo,
Ch³apowo,
£ebê,
Mechowo i oczywiœcie
Puck. Mieliœmy te¿
przyjemnoœæ goœciæ na
pikiniku rodzinnym w
¯elistewie i podziwiaæ
wystêpy tamtejszych
uczniów. Prze¿yliœmy
równie¿ dwie morskie
wyprawy.
P³ywaliœmy korwet¹
po wodach Zatoki
Puckiej oraz statkiem
wycieczkowym
po
porcie
Gdyñskim.
Niezatarty
œlad
w naszych sercach
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jak bóbr czytaj¹c wiersz “Smydoski Anio³”,
zreszt¹ nie po raz pierwszy bo przed paru laty,
wiersz ten p.Krystyna czyta³a w Domu Kultury,
na “spotkaniu przy œwiecach” z okazji Dnia
Zmar³ych i wtedy te¿ nie mog³am powstrzymaæ
³ez. “Smydów ³ozek”, to tak¿e chwytaj¹ca za
serce opowieœæ o smutnych losach tutejszych
górali, ale przecie¿ ka¿dy z tych wierszy to
wzruszaj¹ca historia i cz¹stka tej ziemi.
Pani Krystyno - serdeczne podziêkowania
za moc wra¿eñ, za przybli¿enie mi dziejów
i losów tutejszej ludnoœci, za opowieœæ o tej
przepiêknej, ale jak¿e srogiej krainie, której, po
Pani lekturze nie sposób nie mi³owaæ jeszcze
bardziej.
Doskonale rozumiem Pani namiêtne i
szaleñcze powroty do Piwnicznej przy ka¿dej
okazji - tak kochaæ potrafi¹ chyba jeszcze
tylko dzieci. Gratulujê niebywa³ej wra¿liwoœci
i m¹droœci.
Krystyna Stendera

Wschody i zachody
Pijcie ze mn¹ karpackie wschody i zachody
Te cia³ niebieskich ra¿¹cych
i te gwiazd mokrych
I krztuœcie siê nieskoñczonoœci¹
bo do kieszeni tego nie nabierzecie
Za serce mnie trzymajcie
bo rdzewieje z zachwytu…
I za rêce których ju¿ nie ma…
Artur Grucela
pozostawi³ d³ugi spacer po S³owiñskim Parku
Narodowym i wspinaczka - jak¿e trudna - po
ruchomych wydmach, a tak¿e k¹piele w falach
otwartego morza ko³o £eby. O nauce te¿ nie
zapomnieliœmy. Codziennie zdobywa-liœmy
nowe umiejêtnoœci i wiedzê na lekcjach prowadzonych przez naszych nauczycieli mgr Bo¿enê
Lis, mgr Mariê Piekarczyk i mgr Mariana
Dobosza. Obecnie w murach naszej szko³y
wspominamy tamte wspania³e chwile, koj¹cy
szum morza, z³ote, ciep³e promyki s³oñca. Te
niezapomniane wra¿enia zawdziêczamy sponsorom. Dziêki ich czu³ym i wra¿liwym sercom
mogliœmy odpocz¹æ nad morzem i poznaæ tamte
krajobrazy oraz wspania³e zabytki.
Dziêkujemy:
Bankowi Spó³dzielczemu w Piwnicznej
Panu Ludwikowi Malikowi z Kosarzysk
Firmie “CERAMIK” ze Starego S¹cza
Panu Andrzejowi Jaworskiemu ze Starego
S¹cza
Firmie “ABAK” z Piwnicznej
Agencji Wydawniczej “WiT” z Piwnicznej
Sanatorium Uzdrowiskowemu “LIMBA”
z Piwnicznej
Radzie Rodziców Szko³y Podstawowej
w Kosarzyskach
Komisji ds. Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Piwnicznej
Uczestnicy “Zielonej Szko³y” w Rzucewie
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Z okruchów pamiêci

3 czerwca 2004 w sali Miejsko - Gminnego
Oœrodka Kultury w Piwnicznej odby³o
siê spotkanie z by³ym ambasadorem RP
na Wêgrzech - p.Grzegorzem £ubczykiem. By³a to jednoczeœnie promocja Jego
najnowszej ksi¹¿ki “Polski Vallenberg.
Rzecz o Henryku S³awiku”, wydanej przez
Oficynê Wydawnicz¹ “Rytm” w Warszawie.
Spotkanie zorganizowa³o Ko³o Towarzystwa
PrzyjaŸni Polsko - Wêgierskiej w Piwnicznej,
z p.Lucyn¹ Lata³a - Ziêba na czele.
Ksi¹¿ka bardzo interesuj¹ca, b.dobrze
zredagowana pod wzglêdem faktograficz-

Ogrody poezji
Wiersze bardzo piêknie komponuj¹ siê
z kwiatami, krzewinkami, drzewami. Mo¿e
dlatego organizatorki V ju¿ spotkania poetów
polskich, ³emkowskich i s³owackich nazwa³y
swoj¹ imprezê “Wrzosowiskiem”. Zaœ
pomys³odawcy wiosennej imprezy poetyckiej, Marek Jerzy Stêpieñ i Antoni Mamak,
nadali jej miano “Poetyckich ogrodów
w Limanowej”. W prezentacjach wierszy
uczestniczyli cz³onkowie Literackiego Klubu

Znad Popradu
nym, opracowana w ka¿dym szczególe, ale
jednoczeœnie przybli¿aj¹ca nam bohatera
w sposób nie tylko pomnikowy. Mo¿na by
powiedzieæ, ksi¹¿ka ucz³owieczaj¹ca bohatera. Trudno w kilku s³owach przedstawiæ
bogat¹, d³ug¹ i ró¿norodn¹ dzia³alnoœæ
“polskiego Vallenberga”. Trzeba koniecznie
siêgn¹æ po ksi¹¿kê i pod¹¿aæ trudnymi szlakami za jej bohaterem. Podró¿ to frapuj¹ca
- nie darmo “... Rzecz o Henryku S³awiku”
zyska³a entuzjastycze recenzje. Mo¿na jednak zadaæ sobie pytanie, czy odgrzebywanie
tak odleg³ej przesz³oœci ma sens w XXI
wieku. Piwniczañskie spotkanie odpowiada na to pytanie bardzo wyraŸnie- tak, ma
sens. Na sali zgromadzili
siê m³odzi ludzie, uczniowie Liceum, gimnazjaliœci
i s³uchali, s³uchali... s³uchali
wzruszaj¹cej choæ bardzo konkretnej opowieœci
Grzegorza £ubczyka o spotkaniach z córk¹ S³awika
- Krysi¹, o rozmowach z
Henrykiem Zimmermanem
- cz³owiekiem zwi¹zanym
z
Piwniczn¹
poprzez
postaæ naszego jedynego
“Sprawiedliwego
wœród
Narodów Œwiata”. Grzegorz
£ubczyk przedstawi³ wiele
“S¹decczyzna” - Marek Basiaga (prezes
klubu), Tadeusz Basiaga, Janusz Jedynak.
Z Piwnicznej liryczne nastroje przywioz³y
Barbara Paluchowa i Wanda £omnickaDulak. Gospodarzy reprezentowali Antoni
Mamak i Marek Jerzy Stêpieñ oraz dwójka
debiutantów. Piêkna muzyka w wykonaniu
uczniów Szko³y Muzycznej w Tymbarku pod
czujnym okiem pani dyrektor - dope³nia³y
nastroju. Na spotkaniu goœcili przewodnicz¹cy
Rady Miasta Limanowa Ryszard Kulma
oraz wiceburmistrz - Rudolf Zaczyñski
a tak¿e Prezes Ma³opolskiego Oddzia³u
Katolickiego
Stowarzyszenia
“Civitas
Christiana” w Krakowie - Stanis³aw Pa¿ucha
i prezes Powiatowego Stowarzyszenia
So³tysów - Henryk Bubula. By³o poetycko, lirycznie, nastrojowo, troszkê deszczowo, ale uczestnikom uda³o siê wyjœæ
na Miejsk¹ Górê z Krzy¿em (foto) czyli
w miejsce sprzyjaj¹ce kontemplacji (ok. 700
m.npm.). Potem ju¿ tylko rozmowy o poezji,
¿yciu, potrzebie pisania i prawdziwa “majówkowa” impreza w najpiêkniejszym ogrodzie
Limanowej u p.Antoniego Mamaka.
Poeci dziêkuj¹ Limanowej i do nastêpnego
poetyckiego spotkania na sierpniowym
“Wrzosowisku”.
/wda/
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aspektów wspólnej dzia³alnoœci Polaków
i Wêgrów w trudnych latach II wojny
œwiatowej.
Jest nadzieja na pog³êbienie i
pielêgnowanie tej wiedzy przez m³ode pokolenie. Ziarno prawdy historycznej pad³o na
ch³onn¹ glebê m³odych umys³ów. Godziny
mija³y niepostrze¿enie. Starsi s³uchali ze
wzruszeniem, wspominali swoje lub swoich
przodków zwi¹zki z narodem wêgierskim.
Obozowe popio³y rozwia³ wiatr, ale ze
strzêpów wspomnieñ, z okruchów rodzinnej pamiêci uda³o siê przypomnieæ postaæ
Henryka S³awika, przypomnieæ nam i
m³odemu pokoleniu.
/wda/

Informacja
Oœrodka
Pomocy
Spo³ecznej w Piwnicznej Zdroju

Zgodnie z ustaw¹ z dn.28.XI 2003 r. o œwiadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. nr 228 poz 2255
z póŸniejszymi zmianami) od dnia 1 maja 2004 roku
obowi¹zek ustalania prawa do œwiadczeñ rodzinnych
i opiekuñczych oraz ich wyp³aty przej¹³ organ w³aœciwy,
czyli Burmistrz. Do prowadzenia postêpowania
w sprawach œwiadczeñ Burmistrz Miasta i Gminy
Piwniczna upowa¿ni³ Dyr OPS Annê Mariê Lachner.
W Oœrodku utworzono komórkê do realizacji œwiadczeñ
rodzinnych i opiekuñczych. Wszelkich informacji dot.
tych¿e œwiadczeñ udziela insp. Zofia £omnicka.
Do dnia 23 Vi 2004 r. wp³ynê³o:
488 wniosków o ustalenie prawa do zasi³ku rodzinnego
oraz dodatków do zasi³ku rodzinnego
89 wniosków o ustalenie zasi³ku pielêgnacyjnego
28 wniosków o ustalenie prawa do œwiadczenia
pielêgnacyjnego
Wyp³atê œwiadczeñ rozpoczêto 17 V 2004 r.
Do koñca czerwca wyp³acono oko³o 2800 œwiadczeñ
rodzinnych i opiekuñczych.
Wyp³ata œwiadczeñ w OPS w Piwnicznej dla osób, których
nazwiska rozpoczynaj¹ siê na literê:
A - K - czternastego dnia miesi¹ca
L - ¯ - piêtnastego dnia miesi¹ca, a w przypadku, je¿eli s¹ to dni œwi¹teczne(wolne od pracy),
w dn. nastêpuj¹cych po nich.
Wandalizm
Osoby posiadaj¹ce konta w bankach mog¹ z³o¿yæ
Dewastacje w mieniu komunalnym do dn. 24.VI.2004 r.
wniosek o przekazywanie nale¿noœci z tytu³u
Znaki (drogowe, nazwy ulic) - 15 sztuk, 80 z³ za sztukê.
œwiadczeñ na konto.
AML
Kosze - 18 sztuk - 150 z³ za sztukê.
£awki - zniszczono 43 drewniane listwy
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Pok³osie Chwili

Magnolia
Na bia³¹ uliczkê, co siê klawiatur¹ stopni do potoka,
(dziadowskiego - niek¹œliwie, ur¹gliwie, jeno ze wspó³czucia tak przezwanym) w sonacie cichych wspomnieñ przelewa
Daj mi wracaæ Panie.
Za dojrza³am w sobie, bym lada sentymentem
do stóp Ci pada³a
ale przy okazji spraw wielkich,
na miarê krzy¿a i bezbronnoœci w Ogrojcu
Pozwól Panie
niech przy szybie, pod soplem rzeŸbionego ganku
przystanê,
by zza witra¿a pajêczyn i mrozu patrzeæ,
jak spod d³uta artysty,
na obstalunek kaprysu mego serca
(a na zewn¹trz zaspy osypanych chryzantem)
wykwita moja Œwiêta Kinga.
Artysta pogr¹¿ony w dialogu z drewnem nie wie,
¿e wymagam od niego za wiele,
¿e zamawiam twarz piêkn¹ jak magnolia z Obrazu,
która wys³ucha³a mych najskrytszych próœb,
¿e gdyby nie Ona
nie by³oby na staros¹deckich B³oniach Papie¿a
i naszych si¹pawic¹ podmok³ych œcie¿ek do ród³a
i Maria Samarytanka nie odkry³aby u Jej murów
bólu g³odnego dziecka, którego ojciec pije,
a ono, bez œniadania, ¿ebraczy rogalik pobieg³o
dzieliæ na trzy z rodzeñstwem
I jeszcze, panie Edwardzie, czy by siê nie da³o...
Ale artysta w³asn¹ modlitw¹ zamodlony w drewnie,
ostatnimi ryœniêciami maleñkiego d³utka
wypowiada nieoczekiwane “amen”
Oszczêdnie, bez poprawek, jak ¿ywot samej Œwiêtej,
zmêczonym orzechem twarzy,
w serwecie zmarszczek spod d³uta
zakwita Ksieni.
Niedawna wêgiersko-polskiej historii magnolia
na p³atkach której
piszemy swe proœby do Boga.
Krystyna Dulak-Kulej

Wieœci z M³odowa
* Œwietlica wiejska w kwietniu i maju by³a
prowadzona przez Klaudiê Jarzêbak, która
prócz sta³ych zajêæ, wspólnie z Joann¹
Jamrozowicz, nauczycielk¹ szko³y w
G³êbokiem, przygotowa³a program artystyczny poœwiêcony Mamom. Wdziêczne dzieci
z G³êbokiego i M³odowa da³y popis swych
artystycznych umiejêtnoœci, a mamy na
koniec otrzyma³y bukieciki z ¿ywych
kwiatów. Dom Kultury w Piwnicznej ufundowa³ cukierki, a Stowarzyszenie Kobiet
w M³odowie ciastka. Szkoda tylko, i¿ na
tej uroczystoœci, jak i przez dwa miesi¹ce
dzia³alnoœci pani Klaudii, nie by³a obecna
dyrektor Domu Kultury, która jest organizatorem œwietlicy, o któr¹ ostatnio trzeba by³o
walczyæ.
* Sprz¹tanie i ukwiecanie przystanków. Danuta Kulig - Przewodnicz¹ca
Stowarzyszenia Kobiet na Rzecz Rozwoju

Chwila spotkania z Ojcem œw. na
staros¹deckich b³oniach piêæ la temu
by³a tak wielka, ¿e mo¿na o niej tylko
mówiæ jêzykiem przenoœni, porównañ, modlitwy. Bêdziemy do niej wracaæ
w westchnieniach, dziêkczynieniach, zamyœleniem; bêdziemy odtwarzaæ
przedœwitowe wstawanie, deszcz, si¹pawicê, szare korale ludzi, pielgrzymów, od popó³nocy oplataj¹ce pobrze¿a dróg wiod¹cych do Starego S¹cza,
do grobu, klasztoru œw. Kingi, kanonizacj¹ której ten Wielki Dzieñ zapad³ w
nasze szare ¿yciorysy na zawsze, uszlachetni³ s¹deck¹ ziemiê, przypomnia³ jej
wêgiersko-polskie powi¹zania w obecnoœci samego Ojca Œw. Pi¹t¹ rocznicê
tego Wielkiego Dnia prze¿y³am w scenerii podobnej do 16 VI 1999. Wtedy
domyka³o siê dwutysi¹clecie, a wieko pêcznia³o nadziej¹, ¿e nowy wiek i millenium bêdzie lepsze, ¿e pojone Wojty³owym Ÿród³em wyzwoli ludzkoœæ od
ludobójstwa, od ekonomicznej i politycznej niesprawiedliwoœci.
Piêæ lat póŸniej staliœmy przy tym samym o³tarzu nieco bezradni, zawstydzeni, ¿e tak ma³o zrobiliœmy, by urzeczywistniæ dzie³o Wielkiego Polaka.
Wisia³y nad nami podobne chmury choæ
tym razem bez kropli deszczu, bi³a podobna z³ota jasnoœæ od duchowieñstwa przy
o³tarzu, chóry, chor¹gwie, zespo³y ludowe, stra¿acy i ten symboliczny strumieñ
wody, kaskadowo wyp³ywaj¹cy z o³tarza
wprost do ludzkiej wyobraŸni. Obecnoœæ
biskupa Bobowskiego przypomina³a o
naszym o³tarzu na rynku z okazji 650 lecia
Piwnicznej. Mówi³ wtedy o znaczeniu
i potêdze ma³ych ojczyzn bogatych
w wartoœci rodzinne, regionalne. Biskup
Skworc z papieskiego o³tarza upomnia³
siê na zakoñczenie o dolê i niedolê rodzin
w roz³¹kach. Wzruszaj¹co - oby mia³ naœladowców - mówi³ o rzeszach ch³opców,
mê¿ów wyje¿d¿aj¹cych dziœ za unijnym
chlebem. To ptaki bez gniazd, których
nale¿y otoczyæ szczególn¹ duchow¹
opiek¹. Ta myœl przebija przecie¿ z wielu
wypowiedzi Ojca œw. Œwiêta Kinga,
staros¹decka Ksieni, spoziera³a na nas
z wysokoœci o³tarza, cisnê³y siê ³zy do oczu, opaska wzruszenia docisnê³a siê
na gardle, gdy od chóru buchnê³y s³owa “Hej, z wiyrchu Radziejowe wiater podmuchuje” Wandy £omnickiej-Dulak, z któr¹ razem prze¿ywa³yœmy
pok³osie tamtej Wielkiej Chwili
Krystyna Dulak-Kulej

Wsi M³odów - zorganizowa³a tê wartoœciow¹
akcjê, do której do³¹czy³ tak¿e so³tys
naszej wsi - Józef Kulig. Przystanki i teren
w kierunku Pomnika Pamiêci posprz¹ta³y dzieci, które tradycyjnie bior¹ udzia³ w takiej akcji.
Dzieci otrzyma³y s³odycze ufundowane przez
Edmunda Gardonia.
* Donice kwiatowe nareszcie bêd¹ ozdob¹
naszej wsi. Panie Danuta Kulig i Marta Pucha³a
usunê³y chwasty i obsadzi³y je kwiatami i
roœlinami, które otrzyma³y od mieszkanek.
* Zmiana na stanowisku przewodnicz¹cej
Stowarzyszenia
Kobiet.
Pani
Danuta
Kulig, dotychczas piastuj¹ca tê funkcjê, z
wa¿nych przyczyn, prosi³a o zwolnienie jej
z tego obowi¹zku. Na walnym zebraniu,
przewodnicz¹c¹ zosta³a wybrana pani Marta
Pucha³a.
* Obecne czasy nie sprzyjaj¹ spo³ecznikostwu. Znane powiedzenie “co ja z tego bêdê
mia³” szybko staje siê mottem wiêkszoœci
spo³eczeñstwa. Tym bardziej wiêc nale¿y
ceniæ ludzi, którzy na przekór tendencjom s¹

bezinteresowni i potrafi¹ spojrzeæ poza w³asne
podwórko. Do takich osób niew¹tpliwie nale¿y
pani Danuta Kulig, której pragniemy serdecznie
podziêkowaæ za pracê spo³eczn¹ i jej wymierne
efekty. Mamy nadziejê, ¿e pani Danusia nadal
bêdzie wspomaga³a swoj¹ prac¹ i pomys³ami
dzia³alnoœæ na rzecz naszej wsi.
Zbigniew Jamrozowicz - radny M³odowa
Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Rozwoju Wsi M³odów
dziêkuje za wykoszenie traw wokó³ terenu œwietlicy,
naprawê huœtawek oraz przywiezienie ziemi do donic kwiatowych. Prace te wykonali Panowie: Zbigniew Jamrozowicz,
Kazimierz Pierzga, Marian Kulig i Ludwik Pawlik.
Razem mo¿emy wiêcej!
Marta Pucha³a

Og³oszenie
Spó³dzielnia Mieszkaniowa “Uwrocie”
w Piwnicznej Zdroju zatrudni od zaraz
g³ównego ksiêgowego. Warunki p³acy
i pracy do uzgodnienia w biurze Spó³dzielni,
ul.Sobieskiego 21, codziennie od godz. 7.00
- 13.00. Tel. (0 - 18) 446 43 88.
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Poezja gór i sztuka fotografowania
/ czyli o promocji wydawnictw... /

“Niektórzy lubi¹ poezjê” napisa³a nasz noblistka W.Szymborska.
Tych “niektórych” zebra³o siê w sali Domu Kultury w dn. 6 VI spora
grupa. Przyszli na promocjê nowego tomiku Wandy £omnickiej-Dulak
“Zielonej ³aski pe³ne”. Prezentacji tomiku dokona³a Danuta Su³kowska,
staros¹decka poetka, mówi¹c m.in. “Ten tomik jest wyborem wierszy, a
wybór wierszy wydaje siê wówczas, gdy pisz¹cy ma na koncie przynajmniej kilka tomików i mo¿na wybraæ najlepsze z nich, a tak jest w przypadku
mojej kole¿anki Wandy”. Piêkne oryginalne metafory “cisza jest wielkim
g³osem”, “mrok wsparty o granatow¹ ciszê”, czy “pociemnia³e st¹gwie
nocy” ucz¹ nas patrzeæ na
codzienne piêkno otaczaj¹cego
œwiata, na ¿ycie. Druga, gwarowa czêœæ wyboru nawi¹zuje do
Ÿróde³, do gwary:
“Stryciu³a jem sie z niom
jesce w kolebusi
przyfurknê³a do mnie
z warg moje mamusie”.
Spotkanie Autorki z licznie
przyby³ymi
zaproszonymi
goœæmi by³o te¿ okazj¹ do promocji trzech innych pozycji z
tekstami Wandy Dulak: “Poezja
gór” tomik wydany przez MS
Opole z piêknymi fotografiami
p.Jaros³awa Majchra oraz “Impresje spiskie” tego¿ autora z licznymi
wstawkami poetyckimi. O powstaniu tych pozycji mówi³ sam autor i
wydawca obu pozycji, p.Jaros³aw Majcher. Obydwie pozycje ukaza³y
siê w roku bie¿¹cym. Przedstawiono te¿ zebranym, którzy lubi¹ poezjê
i na pewno p.Wandê, album “Pieniny barwy gór” z barwnymi zdjêciami
Tadeusza Ogórka i tym razem prozautorskim tekstem Wandy Dulak.

Prezydent Ignacy Moœcicki - by³
czy nie by³ w Piwnicznej?

W styczniowym numerze gazety znalaz³ siê artyku³ “Oczyma szesnastolatki”,
w którym autorka opiera siê na wspomnie-niach swoich krewnych. Czytamy
w nim m.in. “Mój pradziadek nazywa³ siê
W³adys³aw (Wolañski - red.) i pracowa³ na
kolei, a prababka Aniela we w³asnym domu
prowadzi³a przed wojn¹ schronisko rz¹dowe.
Bywali u nich m.in. prezydent Moœcicki
i min. Kwiatkowski” (ZP nr 1/2004 s.6).
Nie zgadza siê z t¹ informacj¹ p.Andrzej
Zagata, który odwiedzi³ Redakcjê w czerwcu
(szkoda, ¿e po pó³ roku dopiero od ukazania siê informacji!). Twierdzi stanowczo,
i¿ w tym czasie mieszka³ w Piwnicznej
i musia³by wiedzieæ o takim niezwyk³ym
goœciu. Na dowód dostarczy³ notatki z “G³osu
Podhala” z 1929 r. o wizycie prezydenta na
Ziemi Krakowskiej.
Zwracamy siê do Pañstwa z pytaniem: by³
czy nie by³ w Piwnicznej prezydent Moœcicki?
Czekamy na listy. Na pewno odezw¹ siê nasi
Czytelnicy. Czekamy.
/r/
Prezydent RP goœciem rolników na
ziemi podhalañskiej”. Ziemi podhalañskiej
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Wydawca albumu WiT w Piwnicznej trafi³ w dziesi¹tkê zwracaj¹c siê do
p.Wandy o tekst. Zrobi³a to œwietnie, proz¹ dalek¹ od zwyk³ej informacji.
Autor zdjêæ T.Ogórek mówi³ o swojej pasji fotografowania, o urokach i
trudach tego zajêcia. Rezultaty oceniaj¹ Czytelnicy.
Dla nich, zgromadzonych na sali, wiersze gwarowe wyg³asza³y
uczestniczki szkolnych konkursów recytatorskich, gra³a i œpiewa³a Dolina
Popradu, a na zakoñczenie mi³ego spotkania troje autorów prezentowanych pozycji podpisywa³o swoje ksi¹¿ki.
Warto jeszcze przypomnieæ kolejne tomiki Wandy £omnickiejDulak: Modl¹ siê ze mn¹ ³¹ki, Œladem serdecznym (1993), Œcie¿k¹
zachodz¹cego s³oñca (1994), Po niewidzialnej stronie têczy (1996),
W królestwie buków (1999), Zielonej ³aski pe³ne i Pieniny barwy gór
(2003), Poezja gór (2004). Do tomików grafikê wykona³ Antoni Dulak
m¹¿ Autorki. Zgromadzi³a te¿ wiele nagród zdobytych w wielu konkursach literackich, jest autor¹ tekstów œpiewanych Ojcu Œwiêtemu w czasie
pobytu w Starym S¹czu. Uwieñczeniem osi¹gniêæ szczególnie w poezji
gwarowej jest nagroda im.Oskara Kolberga przyznana przez ministra kultury i sztuki za zas³ugi dla kultury ludowej.
Cieszyæ siê trzeba, ¿e ¿yj¹ wœród nas ludzie
z talentami i maj¹cy pomys³y, jak je spo¿ytkowaæ z korzyœci¹ dla swojego
miejsca urodzenia - dla ukazywania jego piêkna.
Maria Lebdowiczowa

a równie¿ i powiatowi nowos¹deckiemu
przypad³ w udziale wielki honor witania na
niwach naszej ziemi Pana Prezydenta RP
Ignacego Moœcickiego - który przybywszy
do Krakowa odwiedzi³ nasze strony.
Ogl¹dn¹wszy powiat nowos¹decki przyby³ Pan Prezydent dnia 17 VII 1929 r. oko³o
godziny 7.00 po po³udniu na granice powiatów do Zabrze¿y gdzie przy bramie triumfalnej oczekiwa³ Pana Prezydenta Starosta dr
Typrowicz z nadkomisarzem P.P.Hanusem.
Œwita towarzysz¹ca - p³k. G³ogowski,
szef kancelarii wojsk. mjr Jurgielewicz,
Radca Moœcicki syn Prezydenta, Wojewoda
dr. Kwaœniewski, szef bezpieczeñstwa
publicznego Balicki, prezes Dolañski, prezes
M.T.R. prof. Jura, Inspektor wojewódzki P.P.Tomusiñski. Po drodze odwiedzi³
w ka¿dej wsi na trasie bramy triumfalne
i owacyjne powitania. W Maszkowicach
goœci³ w domu Pasiuta Wojciecha, gdzie
zwiedzi³ gospodarstwo oraz wystawê koni,
nastêpnie zaproszony do izby usiad³ za sto³em
czêstowany chlebem z mas³em i miodem.
Zatrzyma³ siê w Jazowsku i Podegrodziu
owacyjnie witany przez ludnoœæ po czym
przez Naszacowice uda³ siê do Nowego S¹cza
i Limanowej.
“G³os Podhala” Nr 24 z dnia 21 VII 1929 r.

Nie szkoda ró¿? szkoda z³odziei?
Trzy znane piwniczanki, wieczorem 15 czerwca (wtorek)
postanowi³y obdarowaæ siê ró¿ami. Darczyñc¹ bez gestu,
zmuszonym zreszt¹, sta³ siê klomb ko³o pomnika w Rynku.
Drogie Panie!
Te kwiaty maj¹ czciæ pamiêæ ofiar II wojny œwiatowej,
oddaj¹ czeœæ pomordowanym piwniczanom. Wasz czyn
rani uczucia Tych, którym te Osoby s¹ szczególnie bliskie,
uczucia Tych, którzy pielêgnuj¹ pamiêæ o poleg³ych. A co z
Tymi, którym je poœwiêcono?
Szkoda, ¿e Wasi Panowie nie staraj¹ siê obdarzaæ Was
kwiatami z nale¿nym gestem. A same, pewnie jeszcze
zrani³yœcie sobie paluszki kolcami ró¿. Za karê.
Urz¹d nie bêdzie wszczyna³ postêpowania o ukaranie.
Liczymy na jakieœ zadoœæuczynienie. Pomys³ nale¿y do
Was. Pan, mieszkaniec Piwniczej Zdroju - myœlê, ¿e wiarygodnie, przedstawi³ fakt, którego by³ œwiadkiem. Innych,
wyrwaj¹cych ¿ywe ozdoby przestrzegamy - zawsze ktoœ
mo¿e widzieæ. I po co ten wstyd?
W³odzimierz Grucela
Ma³¿eñstwo nauczycieli jêzyka
angielskiego wynajmie od wrzeœnia na
terenie Piwnicznej mieszkanie (najchêtniej
pokój z kuchni¹).
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 446 40 12, w godz. 7.30 - 15.30.
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¯YCZENIA
P O D Z I Ê K O WAN I A
Z okazyji 13 lat z nami, kce Wom podziêkuwaæ za wszyæko. Za to co tak
duzo pisecie co dobre i z³e, ale zawse prowdziwe. ¯ycenio, wiadomoœci, rózne
ciekawostki, rózne ³odkrycia no i co dzieje sie w £omnicy. Serdecnie za wszyæko
Wom dziêkuje i ¿yce - rozwijojcie sie dalej obficie.
Wasa cytelnicka z £omnice.
Byliœcie dzielni!
Wszystkim dzieciom uczêszczaj¹cym do Przedszkola Nr 1 w Piwnicznej Zdroju
za trud poniesiony w przygotowaniu jubileuszu 35-lecia Przedszkola Nr 1 serdeczne
podziêkowania sk³adaj¹:
Dyrektor oraz nauczyciele
Serdeczne podziêkowania Panu Bronis³awowi Rusiniakowi za s³odycze na Dzieñ
Dziecka i Sportu sk³ada
Grono Pedagogiczne Gimnazjum w £omnicy Zdroju
Za serdecznoœæ, za tyle ciep³ych s³ów uznania jakich dozna³am od tak wielu
mieszkañców naszego miasta i gminy z okazji otrzymania od dzieci Orderu
Uœmiechu wszystkim bardzo, bardzo dziêkujê. Dziêkujê dzieciom i ich opiekunom za przepiêkny program artystyczny, Wandzie £omnickiej-Dulak za wiersz
“Wró¿ka”, a tak¿e dyr ZEAS p.Kazimierzwi Litwinowi, p.Bogusi Malik - MGOK,
dyr DWD p.Marii ró³ce, Krysi Dulak-Kulej i pañstwu Wies³awie i Mieczys³awowi
Hulewiczom za pomoc w organizacji uroczystoœci, któr¹ na zawsze zachowam
w sercu.
Barbara Paluchowa
BASIU, za uœmiech, za radoœæ dzieci dziêkujemy
Orderu Uœmiechu gratulujemy!

Krynickie echa

Ju¿ dwukrotnie i w tym roku
Regionalny Zespó³ Dolina Popradu” goœci³ w Krynicy.
W sobotnie po³udnie 1 maja i 12 czerwca górale z Piwnicznej
œpiewali i tañczyli na deptaku, najpierw podczas I Spotkania
u Wód, a ostatnio podczas Krynickiego Festynu Kultur
Europejskich. Wystêpowa³y równie¿ renomowane zespo³y
z Polski po³udniowej, S³owacji, Ukrainy. Swój ¿ywio³owy,
ocalony folklor prezentowa³y te¿ zespo³y i kapele ³emkowskie, a tak¿e pieœniarka Julia Doszna. Wystêpom zespo³ów
towarzyszy³a znakomita atmosfera, wystawy i prezentacje twórców ludowych Polski i S³owacji. Aplauz publicznoœci oraz niecodzienna mieszanka pogodowa - s³oñce z rzêsistym deszczem.
Za spraw¹ pañ z M³odowa pobyt piwniczañskiej prezentacji
zapisa³ siê nie tylko graj¹co i œpiewaj¹co, ale tak¿e smakowicie. Pan Micha³ Nakielski prezentowa³ wyrób rêkawic, a rzeŸby
p.Stanis³awa Lebdowicza eksponowa³y z du¿ym powodzeniem
¿ona Eugenia i córka El¿bieta.
/wda/

K - AN - WA - MA

Witejcie! No choæ pogoda cosik barz
waryjotno, ale przecie i tak c³owiek sie ni
moze naciesyæ ze to lato, a nie ino to ten
œniyg, mróz i æmok. Siañska zros³y tego
roku barz piyknie nie tak jak ³oñskorocne
trowsko takie przyparzone bu³o. No ale zaœ
w tem roku to cud wysusyæ te potrowy, choæ
nawet i usk³o na pieprz na pokosak. Cóz
z tego, jak juz w kopak siana sto³y, to juz sie
zda³o, ze jeden gnój sie z tego pochn¹cego
siañska zrobi. Barz sie ludziska naujoda³y,
napapêziu³y coby ze wszytkiem zd¹zyæ. Doœ
ze jakosi juz pozwoziu³y do stodó³.
Jak jem zac¹³a ³o tyk trowak pogaduwaæ,
to zaroz mi sie spomnia³o, jak to jem
z mojom kumoskom ze Starego Sz¹ca
pos³a se na góry - jak to jesce wszytkie
³¹ki kwitn¹³y na pocud. Ej, naskwola³o sie
to moje kumoscysko, nacuduwa³o nad tem
przepiyknem kwieciem, jaz hyka³o, tak sie
ji podoba³o. No bo tyz i piyknoœ to nad
piyknoœciami, wszytkie jakie ino som na
tem œwiecie kolory, a jak to pochnie, a jak
sie ko³yse kiej wiater ³od miedze do miedze
bez trowy leci. A na górak to cichuœko
ze ino sum starego buka s³ychaæ i granie
polnyk koników, c³owiek haw zaroz swoje
stargane nerwy lycy i kiej schodzo w dó³ ku
swojemu Potóckowi to mu lzy bez po³owe.
Pamiêtejcie, kiej wos hankor najdzie, kiej
wos na wszytko bedom nerwy bra³y, kiej
p³ac bedziecie mieæ na koñcu nosa - to
wtyncos wybiercie sie popatrzyæ na takom
³¹ke. Pewnie ze uwozaæ trza - bo przecie
ró¿ne gadostwo - choæby ¿mije lubiom na
taki ³¹ce sie wygrzywaæ, a i trowe deptaæ nie
barz wolno. Ale i ze œciyzki cy z drógi tyz
mozno ³ocy napaœ, ej mozno. Skoda, teroz
³¹cki pokosone, ale kwieciwo pochnie w
sianie. No to sie miyjcie zdrowo i weso³o, a
niekze sie wom nieroz przyœnije tako ³¹cka.
Kunda z Potócka

Informacje USC - czerwiec 2004

Urodzenia:

Dziewczynki - Emilia. Ch³opcy - Piotr, Pawe³,
Karol, Artur, Konrad, Jakub, Kacper, Krzysztof.

Ma³¿eñstwa:
6 par zawar³o zwi¹zek ma³¿eñski

Zgony:

1. Wiktoria Gumulak ur 1918 z Piwnicznej Zdr.
2. Józef Tokarczyk ur 1930 z Piwnicznej
3. Mksymilian Szczêœniak ur. 1932 z Piwniczej Zdr.
4. ludwika Fiedor ur. 1931 z Piwnicznej
5. Franciszek Hawry³ko ur. 1913 z Piwnicznej
6. W³adys³aw Bo³oz ur. 1920 z £omnicy
7. Józef Wnêk ur. 1957 z Piwnicznej Zdr
8. Jan D³ugosz ur. 1935 z Kokuszki
9. Krzysztof Sikorski ur. 1956 z Piwnicznej Zdroju
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* W poniedzia³ek po uroczystoœci
Zes³ania Ducha Œw. Koœció³ czci Najœw.
Maryjê Pannê Matkê Koœcio³a. Msze
œw. odprawiono jak w niedzielê, bez
mszy o 11.30. Natomiast dzieci szkolne
uczestniczy³y we mszy œw. o godz.
16.00. O godz. 20 ostatnie nabo¿eñstwo
majowe odprawiono przy figurze Matki
Bo¿ej w Ob³azie. Przed nabo¿eñstwem
ks. pra³at Jan W¹troba poœwiêci³ granitowy obelisk ustawiony przez grupê piwniczan ku czci Matki Bo¿ej
przy Ÿróde³ku. Obelisk jest wotum Matce Bo¿ej za opiekê i ³aski od rodzeñstwa, które chcia³o pozostaæ
anonimowe. Natomiast pracê przy ustawieniu wykonywa³o kilkanaœcie osób.
* W uroczystoœæ Trójcy Œwiêtej koñczy siê okres Wielkanocny, czas, w którym wierni powinni odprawiæ
obowi¹zkow¹ spowiedŸ. Jest to te¿ dzieñ odpustu w s¹siedniej parafii G³êbokie.
* Czerwiec jest miesi¹cem poœwiêconym Najœw. Sercu Pana Jezusa. Nabo¿eñstwa czerwcowe po³¹czone
by³y z msz¹ œw. wieczorn¹ o godz. 19.00.
* Modlitwê za zmar³ych na cmentarzu odprawiono w dn. 6 czerwca o godz. 15. Modlitwê prowadzi³ ks.
Proboszcz w asyœcie ks. Damiana i ks. Jana. Ulewny deszcz na pocz¹tku nie odstraszy³ uczestników wspólnej modlitwy, a na koniec zaœwieci³o s³oñce.
* W procesji wokó³ Rynku w œwiêto Bo¿ego Cia³a parafianie uczestniczyli b. licznie. Mszê œw. sprawowa³
i homiliê g³osi³ w tym dniu goœcinnie neoprezbiter ks.Tomasz R¹pa³a, który w kwietniu odbywa³ w parafii
praktykê. Po mszy œw. udziela³ wiernym prymicyjnego b³ogos³awieñstwa. O³tarze przygotowali mieszkañcy
poszczególnych dzielnic. Codzienne nabo¿eñstwa z procesj¹ w czasie Oktawy Bo¿ego Cia³a odprawiano o
godz. 8 i 18. W uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a m³odzie¿owy chór œpiewa³ piêknie w czasie mszy œw. o godz.
8.30.
* Dzieci, które w tym roku przyjê³y I Komuniê œw. odby³y dn. 13 czerwca pielgrzymkê do œw. Kingi do
Starego S¹cza. Prowadzi³ ks Pra³at Jan W¹troba, który odprawi³ dla uczestników pielgrzymki - dzieci i rodziców - mszê œw. w koœciele Panien Klarysek. W tym dniu mszê œw. odpustow¹ o godz. 16 w kaplicy pw.
œw.Antoniego odprawi³ ks Damian. Pogoda nie sprzyja³a wêdrówce z dolin do kaplicy na Piwowarówce.
* 19 czerwca cz³onkowie Stra¿y Honorowej NSPJ i Akcji Katolickiej udali siê z pielgrzymk¹ na Jasn¹
Górê. Tam uczestniczyli w uroczystej mszy œw., któr¹ sprawowa³ w kaplicy M.B.Czêstochowskiej ks.biskup
Stanis³aw Nagy, który te¿ g³osi³ homiliê. Udzia³ Stra¿y z ca³ej Polski by³ bardzo liczny, co mo¿na by³o
oceniaæ patrz¹c na iloœæ sztandarów, z którymi przyjecha³y bractwa z parafii, a tak¿e na uczestników Drogi
Krzy¿owej odprawianej Na Wa³ach. Drogê Krzy¿ow¹ prowadzi³ proboszcz naszej parafii ks.pra³at Jan W¹troba, a poszczególne stacje zelatorki
Stra¿y z ró¿nych miejscowoœci - od S³upska po Zakopane.
Cz³onkowie Akcji Katolickiej uczestniczyli we mszy œw. o godz.
12.30. Sprawowa³ j¹ ks. biskup Mariusz Leszczyñski z Zamoœcia. Oprócz
koncelebransów wokó³ o³tarza zgromadzi³o siê kilkudziesiêciu kap³anów
- opiekunów parafialnych Ogniw Akcji Katolickiej oraz Katolickiego
Stowarzyszenia M³odzie¿y równie¿ obecnego na IX Pielgrzymce.
W homiliach obu biskupów pojawi³ siê motyw zagro¿eñ wynikaj¹cych
z przyst¹pienia do UE oraz obowi¹zków ludzi wierz¹cych - katolików.
Biskup St.Nagy wyrazi³ swoje oburzenie z powodu zlekcewa¿enia w
preambule Konstytucji UE chrzeœcijañskich korzeni Europy.
* W trzecim tygodniu czerwca grupa modlitewna œw.Ojca Pio
mia³a swoje spotkanie formacyjne w œrodê.W pi¹tek wypada³a uroczystoœæ Najœw. Serca Pana Jezusa
i w modlitwie adoracyjnej uczestniczyli wspólnie ze Stra¿¹ Honorow¹. O godz. 21 ks.proboszcz J.W¹troba
odprawi³ mszê œw.
* Apelowi Maryjnemu w dn. 16 czerwca przewodzili wszyscy ksiê¿a naszej parafii: ks.pra³at
J.W¹troba prowadzi³ krótkie rozwa¿anie zwi¹zane z 25 rocznic¹ I
pielgrzymki i 5 rocznic¹ obecnoœci w Starym S¹czu Jana Paw³a II.
Ks. Damian modlitwê w nawi¹zaniu do ró¿nych tekstów z nauk
Papie¿a, a ks. Jan dziesi¹tek ró¿añca.
* Dzieci przedszkolne i klas zerowych zakoñczy³y rok katechetyczny msz¹ œw. w dn. 21 czerwca o godz. 9.30. By³o te¿ obecnych kilkoro rodziców. Mszê œw. dla najm³odszych odprawi³
ks Damian.
* Uczniowie wszystkich szkó³ w parafii uczestniczyli
w uroczystym zakoñczeniu roku szkolnego - we mszy œw.
w dn. 25 czerwca: o godz. 8 szko³a podstawowa, godz. 10 gimnazjum,
i godz. 12 Liceum Profilowane. W ci¹gu ca³ego tygodnia w godz.
popo³udniowych dzieci i m³odzie¿ mieli czas na spowiedŸ œw., do
której zachêcali kap³ani. Nale¿y podziêkowaæ za rok szkolny i wakacje
rozpocz¹æ z Bogiem.
* Na okres wakacji zawieszono dzia³alnoœæ œwietlicy parafialnej oraz
Obelisk przy Ÿróde³ku, foto A. Lebdowicz
biblioteki i ró¿nych grup dzia³aj¹cych w parafii.
/m/
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Z ŻYCIA
PARAFII

zmar³ nagle 19 lipca 2004 r.
w wieku 48 lat.
Piwniczanin, radny Miasta i Gminy
Piwniczna Zdrój, wybrany w 2002 r.
z woli mieszkañców osiedla Czercz.
Kadencja 2002-2006 by³a Jego
pierwszym samorz¹dowym wyzwaniem. Zacz¹³ wype³niaæ swoj¹ funkcjê
z myœl¹ o dobru gminy, miasta, osiedla
i mieszkañców, których zobowi¹za³ siê
wiernie i godnie reprezentowaæ.Uczy³
siê samorz¹dowych zasad, prawa
i zadañ, aktywnie uczestniczy³ w pracach
Rady, z zaanga¿owaniem podejmowa³
dzia³ania na rzecz swojego otoczenia.
Zbyt krótko. W naszej
pamiêci pozostanie wiernym wspó³pracownikiem,
koleg¹, przyjacielem.
Jego Rodzinie
i najbli¿szym sk³adamy
wyrazy g³êbokiego spó³czucia.
Z czci¹ Jego pamiêci
Rada i Burmistrz
MiG Piwniczna Zdrój

Bywaj¹ odejœcia
Bywaj¹ takie odejœcia, które g³oœno zwiastuj¹
œwiatu, miastu - cmentarze, dzwony. Bywaj¹ odejœcia
du¿o cichsze, choæ równie bolesne. 22 czerwca 2004
roku na piwniczañskim cmentarzu po¿egnaliœmy
Janinê Lisowsk¹. Kim by³a - kobiet¹, matk¹,
pracownic¹ Spó³dzielni “Watra”. By³a po prostu
dobrym, uczynnym cz³owiekiem - chcia³a ludziom
jak najwiêcej pomóc. W drugim roku istnienia
Regionalnego Zespo³u “Dolina Popradu” zaczê³a
w nim tañczyæ i œpiewaæ. Czyni³a to z wielkim
powodzeniem lat kilkanaœcie. Chocia¿ obecne, m³ode
pokolenie zespo³owe nie pamiêta ju¿ Jej wystêpów
- to z fotografii, ze stron kroniki uœmiecha siê do
nas m³odziutka Jasia. Tak¹ zostanie w pamiêci
wielu piwniczan. Bêdzie nam Jej brakowa³o. Mamy
nadziejê, ¿e zasili szeregi “Doliniarzy” na niebieskim
groniu, mo¿e swoj¹ radosn¹ chêæ pomocy przeniesie
w wiecznoœæ. Mo¿e i sam Pan Bóg siê uœmiechnie...
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W
tym roku nieco inaczej
ni¿ zwykle
zorganizowano
Dzieñ
Dziecka. Obchodzono
go jako Gminny
Artystyczny Przegl¹d Szkó³
Podst., bo dzieci
chêtnie prezentuj¹ swe artystyczne umiejêtnoœci.
By³a “Legenda o œw.
Kindze”, inscenizacja
z ki¹¿eczki p.B.Paluchowej
“O Agatce niejadce” , bajka „O królewnie na ziarnku grochu”, tañce,
recytacje, œpiew (min. harcerze), oraz inne bardzo ciekawe formy artystyczne. wszystkie dzieci nagrodzono. Na koniec dzieciom zorganizowano dyskotekê na wolnym powietrzu.
Dziêkujemy dyrektorom szkó³ oraz wszystkim paniom
Nauczycielkom, które przygotowa³y dzieci. Wszystkim DZIECIOM,
które bra³y udzia³ w przedstawieniu bardzo dziêkujemy.
MGOK dziêkuje równie¿ dyr.MZGK p.Wojciechowi Ramsowi
i jego pracownikom za bezp³atne zamontowanie sceny, Stra¿akom,
którzy jak zwykle chêtni s¹ do pomocy oraz sponsorom imprezy.

Pod znakiem
MGOK

20 czerwca 2004 r. znów zagra³a u nas Orkiestra Dêta z
Podstolic ko³o Wieliczki. Orkiestr¹ dyryguje obecnie syn za³o¿yciela
zespo³u p.Stanis³aw Gawor. Prócz utworów klasycznych zagrali
standardy muzyki rozrywkowej. Brawom i bisom nie by³o koña.
Po pó³toragodzinnym koncercie licznie zgromadzona publicznoœæ
po¿egna³a Orkiestrê, ale i pogoda (rzêsisty deszcz) te¿ da³a znaæ, ¿e
czas koñczyæ.

Program DNI PIWNICZNEJ,

35-lecie Przedszkola nr 3 udany pomys³
W dniach od 24 - 26 maja Przedszkole
nr 1 przy ul. ródlanej obchodzi³o 35-lecie
istnienia. Roz³o¿ono obchody tego jubileuszu na 3 dni. Jednego dnia przedszkolaki
i zerówki, które maj¹ zajêcia w domu katechetycznym, uczestniczy³y we mszy œw. o
godz. 10.00, mia³y œwi¹teczny dzieñ bez
programowych zajêæ - by³ to “niezwykle
poetycki dzieñ” - zerówkowicze i starszaki z
przedszkola popisywa³y siê recytacjami wierszy piwni-czañskich poetek p.B.Paluchowej
i p.W.£omnickiej -.Dulak, Stanis³awy
Widomskiej - Fiedor i Marii Lebdowiczowej.
Ocenia³a wykonawców kilkuosobowa komisja
z³o¿ona z polonistek i poetek. Dzieci podesz³y
do konkursu b.powa¿nie, z przejêciem
recytowa³y wiersze o urokach swojego
miasteczka, o niezwyk³ych zwierzêtach
i
przygodach
dzieciêcych.
Popisom
przys³uchiwali siê tak¿e rodzice, a gor¹cymi
brawami nagradzali swoich przedstawicieli
ch³opcy i dziewczynki. Mi³a to by³a zabawa, jeszcze milsze nagrody dla zwyciêzców
(licznych) i s³odkoœci dla wszystkich dzieci.
Wynika z tego pomys³u pañ nauczycielek
wielostronna nauka - poznanie wiele poetyckich tekstów, rozbudzanie ambicji dzieci, by
to co siê robi, robiæ najlepiej jak siê potrafi
i nauka trudnej sztuki przegrywania i wygrywania. Œwietnie to wiedz¹ panie znaj¹ce
swoje dzieci, wiedz¹ jak wyró¿niæ nagro-dzonego by trochê s³abszy nie czu³ ¿alu (bo s¹ to
przecie¿ dzieci) i jak rozmawiaæ z tym trochê
s³abszym, aby nie dozna³ przykroœci pokona-
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które odbêd¹ siê w dniach 9 - 11 lipca 2004 r.
9 lipca - godz. 16.00:
- Towarzystwo Mi³oœników Piwnicznej zaprasza na “Piwniczañskie
posiady” w Muzeum TMP
10 lipca:
- godz. 10.00 - Uroczyste rozpoczêcie Dni Piwnicznej
- godz. 10.10 - Koncert Kwinetu Mandolinowego z Piwniczej Zdroju
- godz. 10.40 -12.00 - Gry, konkursy, zabawy dla dzieci
- godz. 14.30 - Wystêp Zespo³u z Czarnego L¹du - Ngoma Afrika
- godz. 16.00 - “Wesele piwniczañskie” - RZ „Dolina Popradu”
- godz. 19.30 - Najlepszy polski parodysta Waldemar Ochnia
- godz. 20.00 - Muzyka jest dobra na wszystko - zespó³ “Chrz¹szcze”
11 lipca:
- godz. 8.30 - Zawody wêdkarskie o Puchar Burmistrza MiG
- godz. 11.00 - Mecz pi³ki no¿nej kawalerowie - ¿onaci
- godz. 14.30 - “Baw siê razem z nami”- program dla dzieci
- godz. 16.00 - 19.00 - “Biesiada œl¹ska” humor œl¹ski w Ma³opolsce
- godz. 19.45 - 22.00 - Muzyka Country - “Ma³a Genera³a Paczka”
z £u¿nej
Ponadto: wystawa prac artystów z terenu Ma³opolski, jarmark
rozmaitoœci, ma³e weso³e miasteczko dla dzieci.
Sponsorzy: ZBNWM “Piwniczanka”, BS Piwniczna Zdrój

nego. W rezultacie by³a to b.mi³a impreza dla
dzieci satysfakcjonuj¹ca dla nauczycielek,
rodziców, autorek tekstów i komisji konkursowej tak¿e.
Uwieñczeniem trzydniowych obchodów
by³a “wielka impreza” zorganizowana w sali
posiedzeñ UMiG w Piwnicznej. Tu przedszkolaki da³y popis swoich zainteresowañ,
umiejêtnoœci
muzyczno-tanecznych,
œpiewaczych. Robi³y to z wielkim przejêciem,
bo na sali oprócz pañ i rodziców byli obecni zaproszeni goœcie - przyjaciele przedszkola, uhonorowani pó¿niej specjalnymi
dyplomami, a tak¿e burmistrz E.Bogaczyk
i zastêpca Fr.Kotarba oraz przewodnicz¹cy
Rady A.Musialski oraz przedstawiciele
samorz¹dowej w³adzy oœwiatowej.
Dyrektorka Przedszkola p.Ma³gorzata
.Rec w swoim wyst¹pieniu przypomnia³a
historiê przedszkola, pracuj¹ce w przedszkolu
nauczycielki, jego wieloletni¹, nie¿yj¹c¹ ju¿
dyrektorkê Anielê Gondek. Wiele obecnie
pracuj¹cych pañ by³o jej podw³adnymi i od
niej uczy³o siê praktycznej pracy z dzieæmi.
Osob¹, która “od zawsze” by³a w tym przedszkolu jest pani Basia znana ju¿ kilku jeœli
nie kilkunastu pokoleniom przedszkolaków
(p.artyku³ ni¿ej). Ze strony w³adz wyst¹pi³
burmistrz p.E.Bogaczyk podkreœlaj¹c znaczenie wychowania przedszkolnego i ¿ycz¹c
pa-niom owocnej pracy. Przy kawie i ciastku
p³ynê³y wspomnienia o tym jak to by³o dawniej..., a panie odebra³y ¿yczenia i kwiaty od
wielu osób obecnych na sali.
Zabrak³o tylko “drobnego” gestu ze
strony przedstawicieli w³adz. Uhonorowanie
np. odznak¹ “Zas³u¿ony dla miasta i
gminy Piwniczna” by³oby naturalnym
uhonorowaniem 25-letniej pracy dyrek-

torki przedszkola, p.M.Rec, kilku œmiem
powiedzieæ wybitnych nauczycielek no
i p.Basi, która po 35 latach pracy odesz³a
na emeryturê. Szkoda! A przedszkolaki
nastêpnego dnia zrobi³y œwiêto swoim
rodzicom - wystêpy, popisy, w³asnorêcznie
wykonane upominki, wspólna zabawa. Przez
czas obchodu 35-lecia czynna by³a wystawa
starych zdjêæ. Odnajdywali na nich siebie
rodzice obecnych przedszkolaków, wspominali “stare, dobre czasy”.
Maria Lebdowiczowa
W ci¹gu 35 lat pracowa³y w przedszkolu:
Funkcjê dyrektorki (dawniej kierowniczki)
pe³ni³y kolejno:
Emanuela G³owania (krótko)
Aniela Gondek - od 1970 - 1986
Alicja Sikorska - 1986 - 1988
Ma³gorzata Rec - 1988 - nadal
Nauczycielki: Ewa Sikorska, Kazimiera
Œliwa, Maria Kuchta, Helena Szewczyk,
Maria Garwol, Ewa Kurzeja, Zofia Wygoda,
W.£êkawska, Zofia Szczêœniak. Po r. 1984
Gra¿yna Kuc, Alicja Sikorska, Dorota
Brzeziñska, Beata Grucela, Agata Pawlik,
A.Pawlik, B.Sadowska, Urszula Skoczeñ,
J.Gromala, R.Maciuszek, Teresa Nowak,
Beata Polakiewicz, L.Pawlik, H.ro³ka,
Danuta Maœlanka, Maria Izworska.
Materia³ów nie zamówionych redakcja nie
zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów w nades³anych materia³ach i listach. Opinie
zawarte w materia³ach nadsy³anych do Red. s¹
opiniami ich autorów.
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Znad Popradu

DZIEÑ DZIECKA

35 lat przedszkola

foto - Barbara Paluchowa
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Plener w £omnicy Zdroju

Akryl, olej, tempera, o³ówek to techniki
w jakich powsta³o sporo poplenerowych prac wykonanych
przez 20 studentów Katedry Sztuk Piêknych Uniwersytetu
Warmiñsko - Mazurskiego w Olsztynie. Artystyczna
m³odzie¿ pracowa³a w 2 grupach pod okiem adjunktów:
Joanny Stasiak i Zygmunta Groñskiego, komisarzy pleneru,
oraz mgr Renaty Zimnickiej - Prabuckiej.
Plenery organizowane s¹ w czasie ca³ych studiów po
II roku. W tym roku wybór pad³ na góry - powiedzia³
Z. Groñski. Wiêkszoœæ z nas jest tu po raz pierwszy, ale zauroczeni piêknem pejza¿u i ludzi z pewnoœci¹ tu powrócimy.
G³ównym „sprawc¹” pobytu studentów okaza³ siê
Przemys³aw Lis, rodowity ³omniczanin, muzyk, a obecnie
student UWM. Przemek graj¹cy na akordeonie i bêbnie wraz
z flecistk¹ Danut¹ Lewandowsk¹ mi³¹ radosn¹ muzyk¹
okrasili wernisa¿ jaki odby³ siê w Domu Kultury.
/b/
Przysz³ych artystów zapraszamy w przysz³ym roku!
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