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Wczesną wiosną płoną na
terenach górskich ca ł e
połacie łąk i polan. Dlaczego
nie widać tam akcji i działań
ekologów, szczególnie tych,
którzy pod wodzą pana
Ślósarczyka nazywają się
obrońcami wszystkich istot
żywych.
Dlaczego tak zaciekle
piętnują oni wycinkę 1 ha
lasu pod przyszłą stację
narciarską na Kicarzu, a nie
ma ich wtedy, gdy w ogniu
gin ą tysi ą ce drobnych
istnień: żuków, pająków,
mrówek, jaszczurek ?!
Przylaszczka
Fot. B. Paluchowa

Drodzy
Czytelnicy!
Nieśmiało, muskając lilioworóżowymi
i fioletowymi odcieniami krokusów, białą
mgiełką przebiśniegów i zawilców, jasnozielonymi chmurkami młodziutkich listków na brzozach, nadeszła wiosna. Czekałam na nią z utęsknieniem, Wy chyba też,
bo chociaż zwiastuny nadejścia tej budzącej nadzieję pory roku dobrze znamy, to
jednak rok po roku pragniemy całymi sobą
chłonąć ciepły powiew wiosennej świeżości. Wiosną oczekujemy, że coś dobrego się
wydarzy, a to co złe spłynie z ostatnim śniegiem, trzymającym się kurczowo tu i ówdzie północnych skrajów naszych lasów.
Słońce coraz częściej zagląda do naszych
mieszkań, nie omijając cichych dotąd
i mrocznych kącików. Niektórym z nas,
patrzącym nieraz spode łba na współziomków, zaczynają się śmiać oczy. Może to
konsekwencja zrzucenia ciepłych szali
i czap i upchnięcia ich głęboko w szafach…
Namalowałam Wam sielankę, która
mogłaby stać się rzeczywistością, gdyby nie…
No właśnie! Z nadejściem marca nie
tylko zakiełkowały zioła przydrożne i łąkowa trawa, ale też bujnie rozkwitła głupota
jej podpalaczy. Efekty tego, pożal się Boże,
kwitnienia rozkładają się w naszej gminie
(w Krynicy raczej nikt łąk na górskich
zboczach nie pali) równomiernie po obu
brzegach Popradu, jednak z przewagą jego prawej strony. W tym nagannym procederze celuje Głębokie i Sucha Struga.
O zaprzestanie tej niszczącej przyrodę,
barbarzyńskiej i niebezpiecznej „zabawy"
z ogniem apelują wszyscy, od strażaków
począwszy, na władzach świeckich i kościelnych kończąc. Apelują autorytety, a nasza gazeta robi to od lat. Wszystko na nic.
Jest to rzucanie grochem rozsądku o ścianę
bezdennej głupoty i nieodpowiedzialności.
Myślę, że gdyby w każdym z naszych
domów odbyły się np. w lutym rozmowy na
ten temat, a rodzice do swych dorastających dzieci skierowali stosowne zakazy,
wszak w rodzinie nie ma wyższego od rodziców, dziadków autorytetu… Gdyby podobnie lecz ze zdwojoną mocą zadziałali
nauczyciele (z pewnością robią już wiele
aby uświadomić młodzież), może udałoby
się zmniejszyć rozmiary szkód.
Czy zamiast cieszyć się budzącym się
w przyrodzie życiem będziemy je niszczyć,
tak bez powodu i zastanowienia, jak dawni
barbarzyńcy walczący mieczem i ogniem
z wszystkim co stanęło im na drodze
podbojów? Nasza gmina to nie wraży kraj,
a łąki to nie nieprzyjaciele. No i wreszcie chyba nie jesteśmy ciemnym ludem!
Barbara Paluchowa

NOTATNIK

strowanym przez RZGW Kraków w pow.
Nowosądeckim wyniosły 136 mln zł. Na
usuwanie szkód firma otrzymała jedynie
11,7 mln zł. Plan na tok 2011 przewiduje
7,6 miliona., a 1 km regulacji rzeki to wydatek 2-4 milionów zł. Według zakwalifikowania przez RZGW szkody powodziowe wystąpiły na łącznej dł. 6,2 km. Ich
koszt obliczono na 7,800 tys. zł. Dokumentacja pochłonęła 323 tys. zł, na
udrażnianie wydano zaledwie 145 tysięcy.
* 11 III w piątek w Jurgowie (k. Zakopanego) odbył się finał plebiscytu na najlepszą stację narciarską w Polsce. W kat.
Największa stacja II miejsce zajęła stacja
w Wierchomli.
* Z okazji Światowego Dnia Wody 22 marca w Krynicy odbyła się konferencja zorg.
Rzez fundusz Kropli Beskidu i towarzystwa ekologiczne W trakcie konferencji zaprezentowano prace plastyczne dzieci –
uczniów szkół podstawowych na temat
ekologii. Rozdano również dyplomy za
działalność ekologiczną w swoim środowisku w r. 2010. Możemy być zadowoleni,
ponieważ w naszej gminie nagrodzono
3 szko ł y: z Piwnicznej, Komarzysk
i Łomnicy-Zdroju oraz panią Marię
Krasowską ze Stowarzyszenia Kobiet
Młodów-Głębokie.
* W Lućce w Słowacji burmistrz E. Bogaczyk i nowy starosta tej miejscowości
omawiali kontynuację wspólnego programu dot. inwestycji kanalizacyjnych.
* Burmistrz uczestniczył też w komisji samorządów terytorialnych i gospodarki, ja-

* Dla zaniepokojonych brakiem działań
inwestorskich na Kiciarzu informacja zast.
Burmistrza (wypowiedź na ostatniej sesji
Rady): prokuratura do dnia dzisiejszego nie
znalaz ł a ż adnych podstaw prawnych
świadczących o przekroczeniu przepisów
prawa, mogących stanowić podstawę do
cofnięcia zezwolenia budowlanego. Biorąc
pod uwagę szum medialny i liczne wystąpienia przeciwników inwestycji (niestety,
również osób z naszej gminy) inwestor na
razie wstrzymuje się od prac. Ta postawa
wynika z kilku przyczyn. Pierwsza z nich –
mając przyznane wielomilionowe środki
kredytowe inwestor mógłby już dopuścić
do robót specjalistyczne firmy. Wiąże się to
z podpisaniem kontraktów i zobowiązań
finansowych z bankiem. Gdyby się okazało, że w wyniku torpedujących inwestycję
działań budowa zostałaby wstrzymana,
firmy, zgodnie z kontraktem, domagałyby
się od inwestora odszkodowań. Żądania te
miałyby uzasadnienie, gdyż 3 firmy, w tym
TatraPoma nie przyjmują innych propozycji, czekając na wejście z pracami na górę
Kicarz. Również bankowi trzeba by było
płacić odsetki od unieruchomionego i częściowo już wykorzystanego na tę inwestycję kredytu.
* 3 marca w Krakowie odbyło się posiedzenie rady programowej funduszu Kropli
Beskidu, podczas którego podsumowano
dzia ł alno ść funduszu
w 2010 roku. W ubiegłym roku nasza gmina
była jednym z większych
beneficjentów środków z
tego funduszu. Przyjęto
regulamin programu dotacji na rok 2011. Do
14 kwietnia będzie kwalifikacja tegorocznych
wniosków, ich ocena 28.
IV br., a konkurs wniosków z przyznaniem konkretnych środków finansowych rozstrzygnie się
11 maja. Datę realizacji
projektów ustalono na
30 kwietnia 2012 roku.
* 9 marca w starostwie
miało miejsce posiedzenie komisji rady powiatu Wykonano zabezpieczenie brzegów Popradu przy ul. Gąz udziałem przedstawi- siorowskiego.
ciela RZGW. Omawiano
zakres realizacji zadań na rok bieżący ka odbyła się w urzędzie marszałkowskim.
oddziału RZGW w N. Sączu. W gminie Poruszono temat projektu „Siedmiu
Piwniczna-Zdrój ze środków RZGW bę- Dolin”.
dzie likwidowana wyrwa obok remizy OSP * 21 marca w siedzibie primatora Starej
w Łomnicy. Koszt zadania 70 tys. zł. Przed- Lubovni omawiano budowę mostu grastawiono zakres wykonanych robót dot. nicznego na Popradzie i nowego przejścia
skutków ubiegłorocznych powodzi w na- granicznego.
szym powiecie. To wysoki koszt – 9,786 * 23 marca w Racławicach burmistrz wziął
tys. zł, z tego w naszej gminie 1,200 ty. zł. udział w forum wójtów i burmistrzów z te/b/
Szkody powodziowe na obszarze admini- renu Małopolski.
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VI Sesja Rady

Miasta i Gminy
17 marca br. na VI sesji Rady MiG
obecny komplet radnych.
Obrady prowadzi przewodniczący rady
Adam Musialski. Zostaje zaprzysiężona
nowa radna Janina Gardoń z Kokuszki.
We wsi idzie ku nowemu, wybrano tam
nowego sołtysa Marka Chmielowskiego.
Po zaprzysiężeniu burmistrz Edward
Bogaczyk sprawozdaje: odbyły się sołeckie zebrania wyborcze – we władzach wsi,

Projekt ten nie mógłby być realizowany ze
względu na wysokie koszty oscylujące
wokół kwoty ponad 10 mln zł. Kwota
dotacji z urzędu wojewody jest znacznie
mniejsza. Aktualny projekt przewiduje:
2
plażę zewnętrzną o pow. 5000 m , lustro
2
wody o pow. 115 m . Przewidziano m.in.
gejzer wodny i kilka rzadko spotykanych,
a co najważniejsze bezpiecznych, atrakcji
dla dzieci. W tzw. Szafkach mo ż e
jednorazowo przebrać się
354 osoby, a w obrębie
kąpieliska może ich być
maksymalnie 600. Zasilanie obiektu – pobór
maksymalny – 60 kW,
ogrzewanie wody energią słoneczną.
Po prezentacji radni
powracają do spraw pozainwestycyjnych. Przewodnicz ą cy rady pro ponuje z myślą o mieszkańcach gminy ustalenie
Nowy sołtys Kokuszki.
Nowa radna z Kokuszki.
dyżurów radnych funkcyjnych (2 godz. tyoprócz Kokuszki, bez zmian. Informuje, że godniowo). Następnie odczytuje treść
uczestniczy ł w kilku spotkaniach: 2 zażaleń. Pierwsze złożone przez Wacława
Euroregionu „Tatry", „Sądeczanin Roku Żywczaka dotyczy przetargu na działkę
2010", w sprawie basenów na Radwano- przy drodze krajowej na Majerzu. W rawie, w sprawie obronności kraju (5-godzin- mach funkcji kontrolnych rady sprawę nane), w sprawie budowy stacji narciarskiej le ż y prze ś wietli ć i wyja ś ni ć oraz
na Eliaszówce (budowa inwestycji aktualna). Informuje, że gmina poczyniła
starania aby ściągnąć 2 mln zł na rozbudowę kanalizacji w Głębokiem. Kolejne
spotkanie, tym razem z ekologami,
dyrekcją parków krajobrazowych, przedst..
nadleśnictwa i marszałkiem Kozakiem
udowodniło, że można pogodzić inwestycje rekreacyjne, np. trasy narciarskie
z ochroną przyrody. Konferencja prasowa
dotycząca budowy stacji narciarskiej
Kicarz odbyła się w Krakowie 16 marca
(przyp. Redakcji: piszemy o tym w osobnym materiale).
Następnie dużo ciekawych informacji
przekazuje wiceburmistrz Tomasz
Kmiecik (zamieściliśmy je w Notatniku).
Radni przyjmują uchwałę w sprawie unieważnić przetarg. Przew. Musialski
przystąpienia i realizacji – jako partner – jest zdania, że rada nie ma możliwości
proj. Starostwa: Nowosądecka Akademia przeprowadzenia kontroli ze względu na
Samorządowa, a następnie jednogłośnie konflikt interesów. Wszak w komisji
uchwałę o funduszu sołeckim.
przetargowej zasiadali również radni.

Po przerwie
Reprezentanci biura projektowego
z Dębicy przedstawiają projekt II koncepcji basenów na Radwanowie, który
różni się znacznie od projektu pierwszego.

Andrzej Korus (członek tej komisji)
twierdzi, ż e nie ma przeszkód by
przeprowadzić kontrolę z wyłączeniem
radnych będących w komisji przetargowej.
Nie wiadomo tylko jak takiej kontroli
dokonać i co ona ma przynieść. Wybór
kontrahenta i jego propozycji będzie
zawsze rzeczą sporną.. A. Musialski
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dodaje, że nie ma nic nagannego w tym, że
radny uczestniczy w komisji. Może ale nie
musi.
Lucyna Latała-Zięba: nie wyobrażam
sobie aby w komisji, gdzie rozpatruje się
sprawy związane z osiedlem nie było
przew. osiedla, czy radnego. Stacja diagnostyczna, którą chcieliby budować na
spornej działce kontrahenci z Łomnicy, nie
miałaby nigdy szans powstania w czasie
najbliższych lat, ponieważ obok niej
ma odwiert wody mineralnej ZBNWM
Piwniczanka.
Wiesław Keklak – myślę, że w tej
sprawie nic nie należy dalej robić.
Zast ę pca burmistrza T. Kmiecik :
komisja rewizyjna Rady nie powinna
działać dorywczo. W komisji przetargowej
będącej ramieniem pomocniczym burmistrza, nie ma zakazu zasiadania radnych.
Burmistrz może do komisji powołać
każdego. W zażaleniu są pomówienia. Jaki
jest zarzut prawny, że radni biorą udział
w komisjach przetargowych. Co miałaby
badać komisja rewizyjna? Komisja może
dokonać badania ale w sprawie jakichś
powtarzających się problemów, nie w jednostkowych przypadkach.
Drugie za ż alenie dotyczy dzia ł ki
w Wierchomli Wielkiej na której
p. Widomski che uruchomić betoniarnię.
Zakład na Łomnickiem (działka o pow.
8 arów) będzie zamknięty ze względu na
planowaną budowę basenów na Radwanowie. W betoniarni pracuje 10 osób.
Sołtys Łomnicy-Zdroju St. Wnęk
apeluje: należy popierać aspiracje biznesowe mieszkańców gminy. Jakąś działkę
pod betoniarnię należy znaleźć.
Les ł awa Wn ę k –
powo ł a ł am komisj ę ,
której członkowie udadzą się w teren (całą
gmina) w celu rozeznania możliwości. Potem
odb ę dziemy wspólne
posiedzenie.
Maria Piwowar –
w Łomnicy są atrakcyjne
działki. Podobną jest ta
uzyskana w przetargu.
Ona nie nadaje się na
miejsce dla stacji diagnostycznej i parking
ciężkiego sprzętu.
Stanis ł awa Szka radek, wiceprzewodnicząca Rady wnioskuje o szybkie rozeznanie terenu pod
ewentualną betoniarnię, ponieważ działka
na Zawodu musi być opróżniona w najbliższym czasie.

Interpelacje
Wiesław Keklak informuje: 3 miesiące
temu informowałem Radę o kontroli jaką
wykonała komisja rewizyjna w ZEAS-ie.

Pytam, czy burmistrz przeanalizował sprawę i podjął
jakieś decyzje. Jeśli nie, to
wnioskuję aby oba protokoły
z protokołem pokontrolnym
przesłać do Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Odpowiedź burmistrza:
sprawa zosta ł a przeana lizowana. W 2 przypadkach
potwierdza się naruszenie
dyscypliny o zamówieniach
publicznych. W tej sprawie
wyjaśnienia składali również
dyrektorzy szkół, a postępowanie zostało zakończone
konkretnymi wnioskami.
BAS

tychczasowy trud i pracę jest
wiersz napisany przez radnego
z Łomnicy pana Bronisława Rusiniaka.
Mieszkańcy
Łomnicy-Zdroju
Oto Wnęk Stanisław,
we wsi się urodził,
pracował na roli,
za pannami chodził.
Człowiek wielkiej pracy
swych sił nie żałował.
Uczył się na majstra,
kościół nam zbudował.

Serdeczne gratulacje dla
pana Stanis ł awa Wn ę ka
z okazji wyboru na sołtysa.
Łomnicy-Zdroju. Będzie to już
IV kadencja. Naszym dowodem wdzi ę czno ś ci za do -

Zbudował plebanię
gwoli większej chwały,
aby nasi księża
gdzie zamieszkać miały.

Muszę też nadmienić,
nieskromnie pewnikiem,
że w straży pożarnej
został naczelnikiem.
Trochę mało mówi,
ale wiele robi,
na czwartą kadencję
wiara go sposobi.
Człowiekiem jest nie złym,
choć czasem wypije…
lecz ze swoją żoną
trzydzieści lat żyje.
Szanowni mieszkańcy
miejcież mnie za brata.
Pragnę wam przedstawić
super kandydata!
Bronisław Rusiniak

Konferencja prasowa - Kraków - 16.03.2011 r.

Piwniczna Zdrój
bez wody mineralnej
Apel do Wojewody Małopolskiego w sprawie ochrony wód mineralnych w Piwnicznej.
Autorami opracowania zatytułowanego
„Ekspertyza na temat zagro ż e ń dla
„Piwniczanki" byli: prof. dr hab. Inż. Jacek
Motyka, dr inż. Mariusz Czop, dr inż.
Janusz Herzig, dr inż. Lucyna Rajchel.
Do apelu skierowanego do Ministra
Ochrony Środowiska nie przyłączył się
dr inż. Janusz Herzig.
W konferencji prasowej w dniu
16.03.2011 nie wziął też udziału prof. dr
hab. inż. Jacek Motyka. Obecni byli tylko
dwaj wspó ł autorzy wymienionego
opracowania: dr inż. Mariusz Czop i dr inż.
Lucyna Rajchel.
Na pytanie:
1. Jakie zagrożenia dla wód
mineralnych
stwarza realizacja inwes tycji na Kicarzu? - zdziwienie i brak konstruktywnej odpowiedzi.

Dr inż. Mariusz Czop

2. Kiedy i przez
kogo zosta ł y
przeprowadzone niezbędne do opracowania w/w ekspertyzy stosowne badania
geologiczne i hydrogeologiczne, zważywszy fakt, że właściciel przedmiotowej
nieruchomości (wtedy jeszcze UMiG) nie
został powiadomiony, o zamiarze przeprowadzenia stosownych badań na górze

Kicarz? - odpowiedź wymijająca. Dr inż.
Mariusz Czop oświadczył, że grupa
naukowców, którą reprezentuje, nadzoruje
prowadzone badania, które są realizowane
na zlecenie inwestora. Bada prawidłowość
ich wykonania. Ekspertyza naukowców
z listopada 2007 r. Badania na zlecenie
inwestora inwestycji z listopada 2010 r.
3. Dlaczego dzisiejsza konferencja odbywa
się w Krakowie a nie w Piwnicznej,
z udziałem ponad 300 osób, które podpisały treść petycji skierowanej do Starosty
Powiatowego w Nowym Sączu? - nie zachodzi potrzeba prowadzenia konferencji
w Piwnicznej. Apel jest kierowany do
Wojewody Małopolskiego. Dodatkowo
wyjaśniono, że w czasie spotkania z piwniczanami w 2008 r. zostały skierowane pod
adresem naukowców inwektywy (obelgi).
Przeprowadzona konferencja pra sowa potwierdzi ł a, ż e autorzy w/w
Ekspertyzy (już tylko dwie osoby) nadal
bazują na zawartych tam domniemaniach
i przypuszczeniach.
Nie potwierdzili, że przedmiotowe
opracowanie jest wynikiem wcześniej
przygotowanego, a następnie zrealizowanego szczegółowego projektu stosownych badań.
Chociaż pięciokrotne powodzie w 2010
roku nie potwierdzają teorii o osuwisku na
górze Kicarz, to nadal twierdzą (bez przeprowadzenia stosownych badań), że istnieje zagrożenie dla realizacji inwestycji.
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W trakcie trwania konferencji dr inż.
Mariusz Czop oświadczył że obecnie jest
prowadzony nadzór nad badaniami przeprowadzonymi na górze Kicarz pod koniec
2010 r. przez dr Józefa Fistka.
- Jest badana prawidłowość ich wykonania. Trudno oceniać czy takie działania
są racjonalne zważywszy fakt, że wymienieni eksperci sami takich badań nie
przeprowadzili. Do czego je zatem odnieść? Nasuwa się również wątpliwość, czy
autorzy „ekspertyzy" są uprawnieni (a jeżeli tak, to przez kogo) do sprawowania
nadzoru nad badaniami dr Józefa Fistka?
W tym kontekście, zdecydowanie racjonalnymi działaniami wydają się dobrze
rozumiane negocjacje techniczne z przedstawicielami inwestora „kompleksu ”
na Kicarzu.
W sukurs mieszkańcom Piwnicznej
przyszła sama „przyroda".
Mimo pięciokrotnych stanów powodziowych w 2010 r. „katastroficzna"
wizja naukowców „o utracie stateczności
już naruszonego zbocza” na terenie
Kicarza, nie potwierdziła się. W dalszym
ciągu brak racjonalnego i udokumentowanego dowodu na okoliczność zagrożenia
wynikającego ze sztucznego naśnieżania,
w aspekcie obecnie stosowanych rozwiązań na świecie. Przedstawione wątpliwości
skłaniają do uznania za słuszną - tezy
wicemarsza ł ka Wojciecha Kozaka ,
opublikowanej w artykule zatytułowanym:
„Marszałek popiera projekt Siedem Dolin"
(Gazeta Krakowska z 17 III 2011 r. – wydanie regionalne – Gazeta Nowosądecka).
Sprzeciw obrońców przyrody uznał za
przykład postawy „nie, bo nie”. Ta zwięzła
i trafna ocena, oddaje charakter działań
w sprawie inwestycji na Kicarzu.
BI

Zdzisława Górska

Okres WielkiegoPostuiWielkanocy w poezji polskiej
Wiosna w kulturze polskiej kojarzy
się niezmiennie z Wielkanocą i poprzedzającym ją Wielkim Postem. To wtedy
spływają śniegi i odkrywa się uśpiona
ziemia we wszystkich kolorach sepii.
Okoliczne wzgórza, które budzą zachwyt o każdej porze roku, odsłonięte, bez
koloru. Zeschłe trawy swoim spłowiałym
kolorytem informują o przeszłości, zanim
wysypie się zieleń. Lasy na horyzoncie pomalowane tajemniczym granatem z przym-

Wiele pieśni kościelnych, które śpiewamy
podczas liturgii, to wiersze znanych poetów, których nie kojarzymy z daną pieśnią.
(...) Wymienię z tego bogactwa poezji
bliskie teraz „Gorzkie żale”, których autorem był ks. Wawrzyniec Stanisław
Benik (1674-1720) z Warszawy. W roku
2007„Gorzkie żale" obchodziły piękną, bo
300-letnią rocznicę istnienia. Śpiewane też
we Francji i Hiszpanii. Słowa „Gorzkich
żali” są powszechnie znane, więc nie cytuję, stanowią piękny, poetycki wkład w kulturę chrześcijańską. Czy śpiewając pieśń:
Upadnij na kolana, Ludu czcią przejęty!
Uwielbiaj Twego Pana: Święty, Święty, Święty!

pami ę tamy, ż e autorem s ł ów by ł
Kazimierz Brodzi ń ski ( 1791 - 1935 ) ?
Pieśń nie związana Wielkim Postem, ale
znana i bliska.
Ks. Karol Antoniewicz (1807-1852)
jest autorem wielu pieśni, które śpiewamy
w różnych okresach liturgicznych i bardzo
znanej pieśni śpiewanej we wszystkich polskich kościołach w Wielkim Poście. Cytuję
pierwszą i ostatnią, mało znaną strofę:
W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,
W krzyżu miłości nauka.
Kto Ciebie Boże, raz pojąć może,
Ten nic nie pragnie ni szuka. /…/

Ks. Antoniewicz jest autorem wielu
wierszy o męce Pana Jezusa. Jedną zwrotkę
cytuję z wiersza bez tytułu, liczącego ich 6:
Kiedy na krzyż Twój, o Jezu spoglądam,
Cierpieć i kochać, to moje życzenie;
Cierpieć i kochać chcę, pragnę i żądam.
Gdzie krzyż, tam miłość, gdzie miłość,
zbawienie. /…/

Kapliczka w Głębokiem.
gloną bielą, otaczają nas przyjaźnie od
zawsze. Z wiosną budzi się lekki fiolet bukowych pąków i po kolorze widać, że
wszystko co żyje, pęcznieje radością życia.
Oziminy malachitową zielenią dopełniają
kolorów przedwiośnia, w naszym znajomym krajobrazie.
Chcąc napisać o polskich Świętach
Wielkanocnych biorę niezwykle starannie wydaną książkę (jeszcze w 2005
roku) pt. „BÓG CZYTA WIERSZE”.
Autorem jest niezapomniany kapłan
i poeta ksiądz JAN TWARDOWSKI,
który tę ważną pozycję dla poezji polskiej
opracował i opatrzył poetyckimi wstępami.
Antologia ta zawiera utwory poetów znanych i poetów zapomnianych, które to
utwory i nazwiska ks. Twardowski ocala od
zapomnienia. Znajdujemy wiersze najstarsze, anonimowe poczynając od „Bogurodzicy" a na utworach Baczyńskiego i Gajcego kończąc.

Teofil Lenartowicz (1822-1893), znany
poeta od „złotego kubka", napisał najbardziej przejmujące słowa do często śpiewanej pieśni w Wielkim Poście „Stabat
Mater Dolorosa". Mimo, że wszyscy
znamy tę pieśń, fragment w oryginale powtórzę:
Wiatr w przelocie skonał chyżym,
Przeniknęła ziemię zgroza,
Krzyż na skale, a pod krzyżem
Stabat Mater Dolorosa.
Żadnych słów i żadnych głosów
Krew z korony Bożej spływa,
Wobec Boga i niebiosów
Stała Matka Boleściwa. /…/

Wiersz liczy 13 zwrotek o bólu Matki
pod krzyżem. Znamy i śpiewamy dwie lub
trzy. Jest to poetycka, bolesna opowieść
o całej męce Pana Jezusa i Jego Matce.
Spójrzmy na Juliana Tuwima (18941953) przez słowa rozdzierającego, a niezbyt znanego wiersza „Chrystusie..". Właściwie nie jest Wielkopostny, ale żarliwy,
głęboki. Taki żal mógł oddać słowami
tylko wielki poeta. Dlatego w całości zamieszczam:
Jeszcze się kiedyś rozsmucę,
Jeszcze do Ciebie powrócę,
Chrystusie…

6

Jeszcze tak strasznie zapłaczę,
Ze przez łzy Ciebie zobaczę,
Chrystusie…
I taką wielką żałobą,
Będę się żalił przed Tobą,
Chrystusie…
Że duch mój przed Tobą klęknie
I wtedy serce mi pęknie,
Chrystusie…

Jarosław Iwaszkiewicz (1894-1980)
jest autorem wiersza „Ogród Oliwny” nawiązującego do ukrzyżowania:
Oliwny ogród cienia nie ma
I słońce suszy łzy na twarzy,
I niepodobną do ołtarzy
Oliwkę szarą słońce praży
Proszącą rękoma obiema. /…/
/…/ Trwożymy się jak wszyscy święci.
I krew i pot po twarzy spływa,
I wizja ostra i prawdziwa
Spłynięta z drzew oliwnych liści
Ponad potopy nienawiści
Do nieba wszystkich nas porywa. /…/

Zgodnie z zapowiedzią w tytule, szukam wierszy Wielkanocnych, radosnych,
o Zmartwychwstaniu. Nie ma ich wiele.
Zdecydowanie więcej jest utworów o bólu,
okrzyżu. Widocznie nasza polska, słowiańska wrażliwość bardziej uczuciowo reaguje
na dramatyzm bólu i cierpienia, wyraża swoje współcierpienie i współczucie
w wierszu, muzyce, modlitwie…
Znajduję jednak wiersz Zygmunta
Krasińskiego (1812-1859) i zamieszczam
w całości, bo wiersz mało znany i poeta
odchodzi jakby w zapomnienie.
„Pod Chrystusem
w niebo wstępującym”
Nie tak jak dawniej
- w cierniowej koronie !
Nie tak jak dawniej –
z gwoździami u ręki,
Pan bolu tylko i Bóg tylko męki!

Innym już wiekom inny Chrystus
płonie:
Od ramion krzyża na zawsze odpięty,
Jak duch świetlany, wyzwolony, święty,
Zawisł na Ojca wszechbłękitnym łonie
I światów nowych wschodzącej jutrzence
Macza wzniesione, wniebowstępne ręce!

Bardziej pogodny wiersz Jana Lechonia (1899-1956), osadzony w polskim krajobrazie i realiach z czasów życia poety, we
fragmentach:
Wielkanoc
Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy,
Drogą, którą co święto
szli ludzie ze śpiewką,
Idzie sobie Pan Jezus wpółnagi i bosy
Z wielkanocną
w przebitej dłoni chorągiewką.
Naprzeciw idzie chłopka.
Ma kosy złociste,
Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska.
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka,
Upadła na kolana i krzyknęła „Chryste" /.../

Ks. Jan Twardowski w jednym ze
wstępów do tej antologii „Bóg czyta wier-

sze”, napisał: „Poezja trafia do ludzi
wrażliwych. Nie jest ich zbyt wielu, ale są
bardzo ważni, właśnie dlatego, że są
wrażliwi. Wiersze uczą nazywać przeżycia
po imieniu, pozwalają zobaczyć wszystko
od nowa”. I dodaje: „Nie chodziło mi
o uhonorowanie wszystkich znanych autorów, wybrałem najlepsze w moim przekonaniu wiersze, zwłaszcza te często już
zapomniane. /…/ Dla mnie wiele uroku
mają autorzy zapomniani, którym nie dane
było zaistnieć w swoim czasie, bądź
pozostali w cieniu innych”. Zapomnianym
poetom ks. Twardowski poświęcił wiersz,
który dał tytuł tej antologii:

Parafia pw Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piwnicznej-Zdroju
oraz M-GOK zapraszają do wzięcia udziału

w „KONKURSIE PALM”
Prezentacja palm:
17.04.2011 Niedziela Palmowa na placu kościelnym o godzinie 11.30.
Palma ma być wykonana własnoręcznie z produktów naturalnych
(barwinek, buszpan, susz, trawy niebarwione, drewno, papier, bibuła itp.).
Kategorie:
Palma niska – do 70 cm
Palma średnia – do 2 metrów
Palma wysoka – ponad 2 metry

Bóg czyta wiersze na śmierć zapomniane
od razu ważne nie prosząc nikogo /…/

Zachęcam do świątecznej lektury, życząc radośnie przeżytych Wielkanocnych Świąt!

Ogłoszenie wyników – nagrody rzeczowe i dyplomy okolicznościowe zostaną wręczone
w tym samym dniu o godzinie 15.30 w Kościele.
Dodatkowo zapraszamy na degustację mazurków wielkanocnych,
która rozpocznie się o godzinie 11.00 na Rynku przy studni.

Fragmenty wierszy i cytaty pochodzą z antologii
poezji polskiej „Bóg czyta wiersze” autorstwa
Ks. Jana Twardowskiego, Studio Wydawnicze
UNIKAT – Białystok 2005.

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury
w Piwnicznej-Zdroju

Mali
recytatorzy

ogłasza

konkurs
na pisankę

W kwietniu odbędzie się
fina ł Mi ę dzygminnego
Konkursu Recytator skiego wierszy Marii
Konopnickiej „Czy to
bajka, czy nie bajka...”.

w kategorii:
- uczniowie gimnazjum
- uczniowie szkół podstawowych
Proponujemy by uczniowie gimnazjum
wykonali koszyk pełen pisanek
(oceniana będzie praca klasowa),
uczniowie szkół podstawowych
– pisankę wykonaną z tektury, kartonu itp.
z jednej strony wzór, z drugiej strony dane
wykonawcy( praca indywidualna,
wielkość pisanki 20 cm).
Pracę prosimy dostarczyć
do 14 kwietnia 2011 r. do MGOK.
Organizatorzy zapewniają nagrody za I-III
miejsce oraz wyróżnienia do VI miejsca.

Celem konkursu jest popularyzacja poezji wśród dzieci,
przygotowanie dzieci do twórczego uczestnictwa w życiu
kulturalnym oraz wdrażanie do
właściwego obcowania ze światem poezji.
Eliminacje ruszyły. Jedno
z przes ł ucha ń odby ł o si ę
w Przedszkolu nr 1 w Piwnicznej-Zdroju.
/b/

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno-konstrukcyjna
inż. Włodzimierz Rec
Piwniczna Zdrój, ul. Źródlana 3a
tel. 18 44 64 447, kom. 601 083 886
e-mail: recw@interia.pl

Oferuje usługi:
- sprzedaż projektów budowlanych z katalogów wraz z ich adaptacją,
- projekty budowlane na rozbudowy, przebudowy budynków,
- przygotowanie pełnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę.
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Trzy cedry
Wedle starej legendy dawno temu
w pięknych lasach Libanu wyrosły trzy
cedry. Jak wszyscy wiemy, potrzeba wielu
lat, aby cedr wyrósł na potężne drzewo.
Dlatego drzewa te przez całe wieki
rozmyślają o życiu, śmierci, przyrodzie
i ludziach. Owe trzy cedry były świadkami
przybycia ekspedycji z Izraela wysłanej
przez króla Salomona, później ujrzały, jak
ziemia spłynęła krwią podczas bitew z Asyryjczykami. Dane im było poznać Jezabel
i proroka Eliasza, dwu śmiertelnych wrogów. Widziały, jak wynaleziono alfabet.
Pewnego dnia postanowiły porozmawiać o przyszłości.
- Po tym wszystkim, czego byłem
świadkiem, chciałbym, by wyrzeźbiono ze
mnie tron dla króla najpotężniejszego na
Ziemi - rozmarzył się pierwszy z cedrów.
- Ja zaś pragnę stać się częścią czegoś,
co przemieni na zawsze Zło w Dobro.
- Jeśli zaś chodzi o mnie, to chciałbym,
aby ilekroć ludzie spojrzą na mnie, myśleli
o Bogu - odpowiedział trzeci cedr.
Minęło jeszcze wiele lat, aż pojawili się
cieśle. Ścięli cedry i statek powiózł je w odległe strony. Z drewna pierwszego zbudowano schronienie dla zwierząt, a z resztek
zbito rusztowanie do siana. Z drugiego wyciosano zwykły stół, który trafił do rąk handlarza mebli. Na drewno trzeciego nie

Cedr

znalazł się kupiec, dlatego pocięto je
i umieszczono w magazynie w jakimś
wielkim mieście.
Nieszczęśliwe drzewa żaliły się: „Nasze
drewno nie było dość dobre i nikt nie
doszukał się w nas piękna, by je wydobyć”.
Czas mijał i jednej z wielu gwiaździstych nocy pewne małżeństwo, które
nigdzie nie mogło znaleźć miejsca na
nocleg, schroniło się w stajence zbudowanej z drewna pierwszego cedru. Kobieta
krzyczała z bólu, aż wydała na świat dziecię
i położyła je na sianie umieszczonym na
drewnianym rusztowaniu.
Wtedy cedr pojął, że oto spełniło się
jego marzenie - był to największy ze
wszystkich królów na Ziemi.
Mijały lata, aż pewnego wieczoru,
w skromnym domu, mężczyźni zasiedli
wokó ł sto ł u wyciosanego z drewna
drugiego cedru. Jeden z nich, zanim jeszcze
wszyscy zaczęli jeść, wyrzekł słowa o chlebie i winie stojącym przed nim.
Wtedy drugie drzewo zrozumiało, że
w owej chwili to nie kielich wina i kawałek
chleba spoczywa na nim, ale dokonuje się
pojednanie człowieka z Boskością.
Następnego dnia zabrano kawałki
trzeciego cedru i zbito w kształcie krzyża.
Porzucono je gdzieś, a w kilka godzin później przyprowadzono nieludzko poranionego mężczyznę, którego przykuto do jego
drewna. Przerażone drzewo zapłakało nad
barbarzyńskim losem, jakie zgotowało
mu życie.
Zanim jednak minęły trzy dni, trzecie

drzewo pojęło sens swego przeznaczenia
- ukrzyżowany człowiek stał się rozświetlającym wszystko Światłem. Krzyż, zrobiony z drewna trzeciego cedru, z symbolu tortury przeistoczył się w symbol zwycięstwa.
Jak to zwykle bywa z marzeniami,
wypełniły się sny trzech libańskich cedrów,
ale nie tak, jak same drzewa to sobie
wyobrażały.
(Paulo Coelho)

Święta Dolina
i Las Bożych Cedrów

– moc znana
od wieków

W tradycji chrześcijańskiej cedr uchodzi za drzewo Boskie, które swym majestatycznym wyglądem świadczy o wielkości Bożego stworzenia. Jest symbolem
mocy, wspaniałości i siły.
/„Tak mówi Pan Bóg: Ja także wezmę
wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę,
z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę
i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej.
Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę.
Ona wypuści gałązki i wyda owoc i stanie
się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo
pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi.
I wszystkie drzewa polne poznają, że Ja
jestem Pan...”/
(Ez 17:22-24)
To wiecznie zielone drzewo, żyjące
kilkaset lat, jest uważane za potężne źródło
energii, którą ludzie mogą we właściwy
sposób z niego czerpać. Darzone szacunkiem przez pradawne ludy, od wieków
służyło im do budowy świątyń, sarkofagów, monumentalnych rzeźb, ale przede
wszystkim miało bardzo szerokie zastosowanie w tradycyjnym lecznictwie.

Las Bożych Cedrów –
rezerwat cedrów libańskich
w rejonie miasta Baszarri
w Libanie. Niewielki las na
zboczach góry Makmal na
wysokości ponad 2000 m
n.p.m. Jest to pozostałość
lasów, które kiedyś porastały większość szczytów gór
Libanu.
Najstarsze z drzew
w rezerwacie mają ponad
1500 lat. Razem z Wadi
Kadisza (Świętą Doliną),
Las Bożych Cedrów został
w 1998 roku wpisany na
Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO.
Źródło
http://pl.wikipedia.org/
8

Radny naszej gminy,
który przez 20 lat był ratownikiem górniczym
Następny etap mojej pracy, a było to 10 lat przed przejściem na
emeryturę, to stanowisko I mechanika sprzętu ratowniczego, co
w pewnym sensie uczyniło mnie najważniejszym ratownikiem
w kopalni Pniówek. I mechanik odpowiada za całość stacji ratowniczej: sprzęt, pracę wszystkich mechaników, jak również
szkolenie całej załogi dołowej na wypadek użycia sprzętu ochrony
dróg oddechowych. Tak pracowałem przez 20 lat, a odchodząc na
emeryturę po 25 latach miałem aktualne wszystkie kursy i badania,
czyli w ostatnim dniu byłem gotów iść do akcji.
Obecnie, po wybudowaniu domu na ojcowiźnie, zamieszkałem
w rodzinnej wsi Wierchomli i II kadencję jestem radnym Miasta

Wiesław Keklak
ur. 02 04 1960, mieszkaniec Wierchomli, radny. Dziadkowie ze strony matki pochodzili z Piwnicznej
i Łomnicy, a dziadek i pradziadek ze
strony ojca, leśniczego – z Wierchomli, byli gajowymi w księżych lasach.
Pan Wiesław, obecnie radny,
był górnikiem dołowym, a następnie ratownikiem górniczym
w kopalni.
Po ukończeniu III klasy II LO w Nowym Sączu wyjechałem na
Śląsk i podjąłem pracę w Kopalni Węgla Kamiennego Pniówek –
mówi W. Keklak. Zaocznie zdałem egzamin maturalny i zaliczyłem sporo specjalistycznych kursów. Wyjazd z rodzinnych
stron na Śląsk był dla mnie rodzajem pewnego wyzwania i przygody. Chciałem żyć inaczej niż ludzie w Wierchomli, gdzie
wówczas żyło się biednie. Moim zamiarem był wyjazd na zachód,
ale w tamtych czasach było to trudne. Na Śląsku poznałem moją
przyszłą żonę Irenę, z którą ożeniłem się po 4 latach pracy w kopalni. Tuż po ślubie dostaliśmy służbowe wygodne mieszkanie,
które później wykupiłem. Górnicy otrzymywali wtedy bardzo
szybko mieszkania, wszak była to epoka Gierka. Ponieważ mam
żyłkę podróżnika marzyło mi się, aby wraz z żoną wyjechać do
RPA, niestety, żonie ten pomysł się nie spodobał.
Praca w górnictwie była wtedy nieprzyjemna i ciężka, trzeba
było mieć dużo determinacji, aby ją kontynuować przez wiele lat.
Po 5 latach przeszedłem do pracy w ratownictwie. Tu było znacznie
ciekawiej. Grupa ratowników liczyła około 150 osób. Gdy
w kopalni nastąpił zawał, wystąpił metan, rozpalał się węgiel
w zrobach, wydobywał dym i najniebezpieczniejszy tlenek węgla,
ratownicy mieli za zadanie jak najszybciej dotrzeć do zagrożonych
górników, wywieźć ich na powierzchnię, a zagrożenie usunąć.
Służyły do tego małe pociągi przemieszczające się przekopami,
potem szło się pieszo. Pociąg składał się z lokomotywy, kilku
12-osobowych wagoników i wagonika sanitarki.
Ludzie są przekonani, że ratownicy pracują od akcji do akcji,
a oni pracują non stop w „akcji ratowniczej". Zagrożenia usuwa się
codziennie. Należy do nich: uszczelnianie zrobów, przewietrzanie
chodników i budowanie tam przeciwpożarowych.
Wkrótce zostałem zastępowym kierującym grupą ludzi
i odpowiedzialnym za ich pracę. Następnie zdobyłem uprawnienia
mechanika sprzętu ratowniczego, chromatografisty. Za pomocą
chromatografu (rodzaj specjalistycznego komputera) badałem
i analizowałem powietrze kopalniane, co decydowało o bezpiecznej pracy ratowników. Po przejściu przeszkolenia obsługi sprzętu
alpinistycznego, mogłem pracować w zastępach ratowniczych
w szybach, pochylniach i na wysokościach. Równolegle zostałem
ratownikiem medycznym.

Fot. B. Paluch
Pan Wiesław spotkał się z dziećmi w „Zerówce”.
i Gminy Piwniczna-Zdrój. Pamiętając dobre warunki życia na
Śląsku, chciałbym i staram się, aby mieszkańcy naszej gminy żyli
na podobnym poziomie.
A jakie jest życie? Życie jest cudowne. Oprócz wielu trudności,
przykrych przeżyć i rozczarowań daje nam wiele radosnych chwil.
Wielu z nas może pozazdrościć panu Wiesławowi dobrego,
pracowitego życia. Będąc emerytem, dalej jest aktywny, lubi
podróżować, żegluje na Mazurach, jest też myśliwym.
Z radnym W. Keklakiem rozmawiała Barbara Paluchowa

Czasem w marcu zetnie wodę w garncu.
Czterdziestu męczenników jakich, będzie czterdzieści dni takich.

- rolety rzymskie i plisy -

Gdy bocian na święty Józef przybędzie, to śniegu już nie będzie.

„SKORPION”

Gdy marzec mglisty, w lecie czas dżdżysty.

Usługi - koparka i minikoparka - tel. 696 027 993
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A przyjęli ją z otwartymi ramionami…
ciąg dalszy
Autor listu do Redakcji - pod tym wymownym tytułem – przypomniał postać niedawno
jeszcze pełniącej funkcję przewodniczącej
Rady MiG, B. Schuster. Przeprowadzony z nią
wywiad - opublikowany w regionalnym
wydaniu Gazety Krakowskiej z dnia 11 lutego
2011 r. – „Ta stacja wcale nie musi powstać na
górze Kicarz ” sk ł ania do publicznego
napiętnowania. Zadziwiająca jest postawa
B. Schuster wobec ludzi, którzy w niedługim
czasie, po osiedleniu się w Piwnicznej
obdarzyli ją olbrzymim kredytem zaufania. Pod zdjęciem B. Schuster - widnieje zapis:
„- Badania wykonywane na zlecenie zwykle
dowodzą tego, czego chcą zleceniodawcy”.
Problem polega między innymi na tym, że
opracowania uczonych – nazwanych przez
B. Schuster – „naukowcy z prawdziwego
zdarzenia” nie są wynikiem przeprowadzonych badań w terenie. Urząd Miasta i Gminy
nie dysponuje dokumentami, które by potwierdza ł y fakt przeprowadzenia bada ń
geologicznych na górze Kicarz. W dostępnej
opinii i ekspertyzie nie odnotowano, iż nikt ich
nie zlecał i są przygotowane w „czynie
społecznym”.
Nie ma tam również zapisu, że wykonano
je bezpłatnie. Autorzy obu otrzymali niew ą tpliwie odpowiednie wynagrodzenia,
chociaż odnośnie tzw. Ekspertyzy uwaga –
powinna być opracowana w oparciu o wymagane badania. Czy nie nasuwa się wątpliwość,
że opinia autorstwa dr hab. Antoniego Wójcika
z października 2007 r. – mająca charakter
opracowania popularno- naukowego, oraz tzw.
Ekspertyza na temat zagrożeń dla „Piwniczanki”… z listopada 2007 r. mogą być
subiektywne? W podsumowaniach i wnioskach wspomnianej „Ekspertyzy” - pkt. XIV zapisano: „…należy dołożyć starań dla
uniemo ż liwienia realizacji inwestycji
w obecnie obowiązującym zakresie”.
Nazwani przez B. Schuster – „naukowcy z
prawdziwego zdarzenia” mieli wyraźnie
określony cel. Ponad trzy lata torpedowali
możliwość realizacji poprawnie i zgodnie

z literą prawa przygotowanej inwestycji.
Można sądzić, że B. Schuster opacznie zrozumiała treści opracowań, które traktuje jako
podstawę do własnej opinii. Dzisiaj wiemy, że
przestawione tam przypuszczenia i domniemania, nie zostały uwzględnione przez
kompetentne jednostki administracji państwowej. Inwestorzy stacji narciarskiej na Kicarzu
mają zdecydowanie klarowną sytuację. Mogą
– bez zakłóceń – realizować tak oczekiwaną
przez piwniczan inwestycję. Oczywiste fakty
okazują się zbyt trudne do opanowania przez
wspomnianą oponentkę. Nie przeszkadza
to jednak w dywagowaniu na temat obcej dla
niej tematyki.
Trzeba mieć tupet, żeby w kilka miesięcy
po warunkowym umorzeniu postępowania
karnego we własnej sprawie, prezentować nie
udokumentowane badaniami oceny na temat
„osuwiska” na Kicarzu. Czyżby pragnienie ponownego „zaistnienia” na terenie naszego
miasta i gminy doprowadziło B. Schuster do
próby promowania się w tak kontrowersyjnych okolicznościach? Można sądzić, że popularność „za wszelką cenę" wzięła górę nad
racjonalną skromnością. Podejmując tematykę
wywołaną przez B. Schuster daje się jej satysfakcję, na którą absolutnie nie zasługuje. Stosowana przez nią już wcześniej taktyka nasuwa przypuszczenie, że już wkrótce może
doj ść do oficjalnego og ł oszenia przez
panią Schuster „żalu za wyrządzone zło”
i przeprosin.
Długotrwałe uczestnictwo w działaniach na
szkodę społeczeństwa, okazało się przecież na szczęście - nieskuteczne. Dla niektórych
może to być przesłanka do wybaczania. Trzeba
jednak pamiętać, że „Poenitentia sera raro est
vera" – późna skrucha jest rzadko szczera.
BI

Za otwarte ramiona RP już dziękuję!
Po przeczytaniu listu opublikowanego
w lutowym numerze Znad Popradu, autorstwa
osoby tak wybitnej, profesjonalnej i merytorycznej, że aż zmuszonej do ukrywania się za
inicjałem RP – zrodziło się we mnie lekkie
podejrzenie, że obrońcy mitycznej inwestycji
na Kicarzu „...w ogóle nie czytaj ą ... ”
publikacji, „...a nawet jeśli czytają, to nie
rozumieją” – powtarzam z pamięci za Stanisławem Lemem.
Moja opinia nie jest jednak aż tak radykalna: uważam, że
przyjmujemy wiadomości wybiórczo,
tak by nasze marzenia trwały jak najdłużej. W lustrze
z ł udze ń wszystko
wygl ą da ł adniej.
Defekty zostają za
progiem, niewy godne bagaże doświadcze ń l ą duj ą
w przechowalni.
A gdy mimo wszystko ktoś stara się
ocenić sytuację racjonalnie i nie wpada przy tym w zachwyt, znajdujemy
proste (prostackie ?)
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wytłumaczenie: uczestniczy w zmowie!
Ślepcy, bo nie pojmują, że z „kicarzową”
inwestycją należy obchodzić się jak z jajkiem,
kilkuletnią i już bardzo nieświeżą pisanką,
będącą ozdobą naszej prężnie rozwijającej się
gminy. W tej zmowie ślepców uczestniczy ponad 7 tysięcy osób. Tyle, ile ma prawo wyborcze, pomniejszone o 300 osób widzących.
Ta większość – wśród niej także i ja – NIE
podpisała tej petycji. A nie podpisała, bo nie
dała sobie wmówić, że inwestycja nie powstaje
tylko dlatego, że przeszkadzają temu wrogie
„działania różnych instytucji”. Od ponad
czterech lat inwestorzy mają ważne pozwolenie na budowę, prawo dysponowania gruntem,
a jedynym ich działaniem było wycięcie lasu
i postawienie tablicy reklamowej z datą rozpoczęcia sezonu zjazdowego 2011/2012, która
mo ż e by ć w miar ę potrzeb zmieniana
na 2012/2013 itd. Już usunięcie pniaków
z terenu przyszłych tras zjazdowych okazało
się niewykonalne.
Nie da się ukryć, że największym sukcesem
w sprawowaniu władzy i dzieleniu się nią, jest
nowy sposób argumentowania, który został
piwniczanom narzucony. Nawet jeżeli wcześniej ten styl występował, to występował marginalnie. W okresie referendalnym i po nim
stał się dominujący i sprawczy. Polega on na
metodzie, potocznie zwanej odwracaniem kota
ogonem; unieważnia zdawałoby się oczywiste
i niepodważalne fakty, także odczucia, które
one rodzą, po czym dowolnie zastępowane są
obowiązujące do tej pory normy przyzwoitości
i miary moralne jakimiś innymi racjami,
miarami i logikami.
Nie ma więc możliwości, by czegoś nie
dało się uzasadnić, nie ma szansy, by nie mieć
racji, nie ma oburzenia, którego nie można by
unieważnić i zlekceważyć.
Sztuka ta została opanowana tak dalece, że
już mało kogo dziwi, że nieruchomości będące
własnością Spółki Narciarskiej Kicarz popadają w ruinę, zamiast pięknieć. Jak wygląda
D.W. Poprad? Kto i dlaczego dewastuje
wnętrze Koliby, w której miał już w roku 2010
odbyć się bal sylwestrowy właścicieli Spółki
i ich gości, jak rozmarzył się ważny urzędnik
gminnej administracji na jednej z wczesnojesiennych sesji Rady w ubiegłym roku? Do
jakiego stanu została doprowadzona dzierżawiona od Gminy „stara komunalka”, będąca
siedzibą Spółki?
Jakaż żałosna postać „zleciła” Gazecie
Krakowskiej publikowanie „tak mało merytorycznych artykułów" i nie rozpytywała
„prawdziwie szanowanych, mądrych i doświadczonych" obywateli „zamieszkujących
gminę od pokoleń”, jak np. RP, z nie grzeszącą
nadmiarem rozumu przybłędą, która na domiar
złego nie tylko się szarogęsi, ale usiłuje artykułować swoje myśli i wpływać na odpornych
na takie działania obywateli? (…)
A może Gazeta Krakowska jakimś jej
znanym sposobem nakłoni panią/pana RP do
ujawnienia się? Może uda jej się namówić
tę tajemniczą osobę na podzielenie się
z czytelnikami wiedzą, którą pewnie posiada?
Mnie specjalnie nie interesuje, kim jest ta
osoba, bo i tak nie dorastam do jej poziomu,
nawet nie umiałabym się od niej niczego
nauczyć, więc po co rzucać perły przed ...?
Barbara Schuster

8 MARCA
Oktaeteris, to nie cykl Metona.
Może by dużo życzeń złożyć?
I dodać kwiaty,
które po coś kwitną.
Róże, to może świetny oręż być,
Kiedy się dąsa,
czasem w pąsach…
Najlepsze życzenia ósmomarcowe składa wszystkim Dziewczynom i Paniom (czyli osobniczkom XX) pamiętający
Leszek Mikołajczyk

Przebiśniegi.

Poprad na morzu
Nawet w czasach świetności Polskiej Marynarki Handlowej ani Piwniczna, ani Poprad
nie miały sposobności chlubić się morskim reprezentantem: nazwy miasta czy rzeki
żadnemu ze swoich statków nie dali świetnie kiedyś prosperujący armatorzy – Polskie
Linie Oceaniczne, Polska Żegluga Morska, Polska Żegluga Bałtycka.
Na to trzeba było czekać aż do 2008 r.: wtedy właśnie Baltramp, spółka żeglugowa ze
Szczecina, która kupiła w Niemczech statek towarowy, ochrzciła go „Poprad”. Od tej pory
imiennik górskiej rzeki pływa dzielnie po morzach okalających Europę: Bałtyckim,
Północnym, Śródziemnym i Czarnym – zahaczając również o Atlantyk (a ściślej: jego
Zatokę Biskajską).
Szczecińska spółka specjalizuje się w przewozach zarówno drobnicy (głównie
wyrobów ze stali i metali kolorowych oraz drewna) jak i towarów masowych (zboża,
pasze, nawozy). W odróżnieniu od oceanicznego potentata, Polskiej Żeglugi Morskiej,
rejestrującego swoje jednostki pod banderami państw, w których opłaty, pobierane z tego
tytułu są najniższe (masowce, zbiornikowce i promy PŻM pływają w barwach Cypru,
Malty, Vanuatu, Wysp Marshalla, Panamy, Wysp Bahama i Liberii), jej statki noszą polską
flagę i mają wypisany na rufach Szczecin jako port macierzysty.
Motorowiec „Poprad” to niewielka jednostka, klasyfikowana jako general cargo, czyli
drobnicowiec, przeznaczona do żeglugi i morskiej, i rzecznej. Ma 81,07 m długości,
11 szerokości, 3,72 zanurzenia. W zabezpieczonym podwójnymi burtami kadłubie oraz na
pokładzie może przewieźć 1.980 ton ładunku. Silnik spalinowy Deutza o mocy 600 kW jest
w stanie rozpędzić ją do prędkości 10 węzłów. Wyposażona jest w ułatwiający manewrowanie ster strumieniowy, umieszczony w podwodnej części dziobu; niezależnie od
tego ma, oczywiście, tradycyjny ster na rufie.
Statek, zbudowany w 1980 r. w niemieckiej stoczni rzecznej Arminiuswerft GmbH
w miejscowości Bodenwerder w Dolnej Saksonii, pływał początkowo pod banderą
Republiki Federalnej Niemiec jako „Xandrina". Potem przeszedł na własność firmy
żeglugowej, zarejestrowanej w karaibskim państewku Antigua i Barbuda, i otrzymał
nazwę „Accurate" – aż w 2008 r. kupiła go polska spółka i przemianowała na „Poprad”. Od
tej pory (ściślej: od 23 października 2008; samej transakcji dokonano 18 sierpnia) nosi
polskie barwy i eksploatowany jest przez polską załogę.
(wald)

Fot. Anna Półtorak

O małpie i bananak
Górale dutki licyć potrafiom. O tem
cepry wiedzom nolepij, kie jim przychodzi
płacić za wywcasowanie. Jasiek Plewa tyz
poziyro na kapitalizm…
- Wiys co, Stasiu, godo kiejsi do Staska
Jawora, kupiyłek se małpe.
- A na coz ci małpa? – zadziwiył sie
Stasek.
- E, bo to widzis, za komuny, jak cłek
przyjechoł do miasta, to nika banana nie
uświadcył. Roz na dwa lata. I to na kartki.
A teroz ka się nie rusy, na kozdym kroku w sklepie, w budzie, na straganie - banany
i banany. A jo bananów nie lubiym. No to se
kupiyłek małpe. Niek zre.
- Acoz to, Jasiu, dutków ci zwyso – pyto
sie Stasek.
- A kómuz dziś zwyso. Portki się
drejom, dach przeciyko, telewizór się
zepsuł… Biyda.
- To po co kupujes te banany?
- Jak to po co? Stasiu, a coz małpa
bedzie zarła?
Henryk Cyganik, Cosik śmiysnego Jaśka
Plewowego, AD OCULOS, Warszawa 1988.

Załadowany „Poprad” na redzie holenderskiego portu Terneuzen.

Gdy w marcu burza z grzmotem, miesiąc pogodny potem.
Marzanna ze wsi, a lateczko do wsi.
Marzec czy słoneczny, czy płaczliwy, listopada obraz żywy.
Marzec zielony, niedobre plony.
Na Józefa pięknie? zima wkrótce pęknie.
11

15.30 do... Sztokholmu
O tej godzinie 8 marca startuje z krakowskich Balic potężny boeing 737-800
irlandzkich linii lotniczych RYANAIR
kierując się na północ, do Szwecji.
Za sterami I pilot Dawid Mc Namara.
Przewidywany czas lotu 1,5 godziny. Po
ok. pół godz. lotu nad Polską lecimy nad
Bałtykiem. Morze z wys. ok. 10 000 m
wygląda jak ogromny asfaltowy plac,
a 2 zauważone z tej wysokości statki mają
po ok. 2 mm wielkości. Samolot pokonuje
morze w 20 min i zbliża się półwyspu
skandynawskiego i leci wzdłuż dzikiego,
pełnego pozbawionych osad ludzkich
wysepek (jest ich około 24 tysiące) i zatoczek wrzynających się w ląd. Po chwili,
w trakcie obniżania pułapu lotu, w mozaice
wysp i wody w gęstych połaciach lasów
zarysowują się miasta, widać sieć dróg
i zaczyna się w miarę stały ląd. Słońce
zachodzi po lewej stronie dodając jaskrawości ciemnoczerwonym ścianom szwedzkich domów.Gdy boeing miękko siada na
płycie lotniska Skavsta, po wybrzmieniu
tryumfalnych dźwięków trąbki, pilot dziękuje i informuje, że na lotnisku jesteśmy
15 min. przed czasem.
Jak dowiaduję się później czerwone
domy to szwedzka tradycja związana
z zamkiem królewskim, który kiedyś miał
czerwone ceglane ściany. Czerwień, barwa
najcieplejsza z możliwych, symbol energii
była niebagatelnym atutem dla mieszkańców tej bardzo zimnej, granitowej krainy. Granit jest tu niewątpliwym plusem,
ponieważ architekci - projektanci osiedli
czy innych obiektów nie mają problemu
z podłożem i fundamentami (i dom mój
zbuduję na skale). Podróż autokarem na
Central Terminale upływa na rozmowie z,
jak się w jej trakcie okazuje, młodym księdzem Jackiem, proboszczem 3,5-tysięcznej
parafii w Geteborgu (550 km od Sztokholmu). Praca duszpasterska w Szwecji to
prawdziwa misja. Większość Szwedów to
ateiści. W Sztokholmie i na jego obrzeżach
jest zaledwie kilka kościołów i to kilka
wyznań. Na dworcu centralnym czekają już
Jola Borusiewicz i Leszek Jarmuła - duet,
który dał koncert na XI wrzosowisku i kierowca konsulatu. Jedziemy rzęsiście
oświetlonym miastem. W wygodnym pokoju dużej zabytkowej willi - siedziby
polskiej placówki, po dniu pełnym wrażeń
zapadam w 11-godzinny sen.
Dzień drugi to zapoznawanie się
z miastem i zakup wszystkiego co będzie
potrzebne podczas wieczoru autorskiego
poświęconego kobietom i promocji najnowszego tomiku wierszy „Wyspy jaśminowe”. Od Joli i Leszka otrzymuję plastikową kartę - bilet, dzięki której przez tydzień będę się mogła przemieszczać po
mieście wszystkimi dostępnymi środkami
lokomocji: metrem, autobusem i statkiem.

Łatwo zauważyć, że ulice Sztokholmu są „kolorowe”. Pełno tu ciemnoskórych, azjatów, arabów i różnych „mieszańców”. Szwedzi, zarówno mężczyźni jak
i kobiety, wyróżniają się w tłumie wysokim
wzrostem i mocną budową ciała. Po kilku
godzinach wędrówki odczuwamy głód.
Aby go zaspokoić wchodzimy do Domu
Jadła., kilkupiętrowej kamienicy położonej
przy placu przed operą, na którym
sprzedaje się kwiaty i owoce, mieszczą się
same restauracje. W podziemiu, środek
wielkiej kolistej sali zajmują stoły i krzesła,
a wokół ze 20 otwartych kuchni (chińska,
turecka, tajska, koreańska, japońska,
szwajcarska, austriacka itp.), gdzie na
oczach klienta przygotowuje się zamówione potrawy. Jedzenie jest obfite i jak na na
ceny szwedzkie stosunkowo tanie. Odnoszę wrażenie przebywania na wieży Babel,
pokrzepiające, że z gwaru można wychwycić również polskie słowa. Posileni, kontynuujemy wędrówkę do późnych godzin
wieczornych. W oknach mijanych cukierni
króluje princesce torta - tort królewny, otulony zieloną masą marcepanową, uwieńczony jedną czerwoną różyczką (smakołyku tego spróbuję będąc w gościnie u Joli).
Na jednym z placów starówki przyciąga
uwagę postać z brązu. Rzeźba przedstawia
najsłynniejszego szwedzkiego trubadura
Everta Taube (1890-1973). Postać ta
kojarzy mi się nieodparcie z osobą Piotra
Skrzyneckiego z Piwnicy Pod Baranami.
Pod budynkiem parlamentu rzeźba
przedstawiająca bezdomną lisicę. Widocznie w zamierzchłych czasach musiały się tu

gromadnie pojawiać lisy. Nigdzie nie widać ludzi pijanych. Rząd szwedzki wprowadził półprohibicję. Alkohol można
nabyć w zaledwie kilku sklepach zwanych
tu „aptekami”. Mocnego alkoholu nie
sprzedaje się w restauracjach i barach,
jedynie w niektórych pubach można wypić
słabiutkie piwo (do 3,5% alk.) Sklepy
z alkoholem w soboty czynne są tylko do
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g. 14, w niedzielę nieczynne, a wszystkie
inne - tak.
W trzecim dniu godzinna próba, ustawianie reflektorów i bardzo profesjonalnego nagłośnienia. Poznaję bardzo sympatycznego konsula Radomira Wojciechowskiego. Jest żywo zainteresowany naszym
samopoczuciem i moimi wrażeniami.
Rozmawiamy o sztokholmskiej polonii
i o Beskidzie, Piwnicznej…
11 marca o g. 19 około 100 osób ze środowiska kulturalnego polonii szwedzkiej
pojawia w sali reprezentacyjnej Konsulatu RP. Konsul Radomir Wojciechowski
szczególnie serdecznie zapraszał na ten
wieczór panie, ze względu na obchodzony
w marcu Dzień Kobiet. Nie tylko czytam
swoje wiersze poświęcone kobietom, życiu
i miłości, ale również podczas performance, przy muzyce siedzącego przy fortepianie Leszka Jarmuły dawnego muzyka krakowskiej formacji Jazz Band Ball, maluję
na kartonach kobiece portrety. Odbywa się
też promocja najnowszego 11 tomiku
poezji pt. Wyspy Jaśminowe. Publiczność
w szczelnie wypełnionej sali przyjmuje tę
prezentację bardzo gorąco, a polonusi dowiadują się co nieco o małym uzdrowiskowym miasteczku zagubionym w górach.
Gospodyni wieczoru, znana w latach 60
piosenkarka Jola Borusiewicz podsumowuje wieczór wykonując piosenkę „Bo
w Piwnicznej” z muzyką Leszka Jarmuły.
Przez siedem dni pobytu w Sztokholmie, będąc gościem polskiego konsulatu
staram się być ambasadorem naszej nadpopradzkiej krainy i naszego królewskiego
miasteczka. Myślę, że w dużej części ten
zamysł się powiódł.
IV dzień - zwiedzanie w pojedynkę
dzielnicy w której położony jest konsulat.
Przy głównej ulicy mnóstwo sklepów,
siedzib firm, kafejek. Sprawdzam ceny. Dla
polskiej kieszeni zaporowe. Np. para
rajstop to wydatek rzędu 45 zł.
W Szwecji przeciętna płaca brutto to
około 22 tys. koron, po odliczeniu podatku
daje to 15 tysięcy koron - niecałe 7 tys.
złotych (1000 koron = 450 zł), ale... opłata
miesięczna za mieszkanie własnościowe
wynosi 6 tys. koron, za czynszowe - 3 tys.
koron. Prąd w mieszkaniu o metrażu ok.
100 m kosztuje ok. 290 koron miesięcznie,
abonament TV - 116 koron.1 kilogramowy
bochenek chleba w przeliczeniu na złotówki - 9 zł, 1 l mleka - 4,5 zł, 1 kg cukru - 9
zł. Obowiązuje stawka 25% wat.
O starówce sztokholmskiej, zamku królewskim, katedrze, dzielnicy Jarfalla, ciekawostkach z dziedziny opieki socjalnej,
zdrowotnej, oświaty i o wielkiej samotności Szwedów - ludzi starszych, napiszę
w numerze kwietniowym.
Barbara Paluchowa
Fot. z wieczoru autorskiego B. Jarmuła

Z okna samolotu.....

Zabytkowe szwedzkie domy.

Kolorowe ulice Sztokholmu.

Budynek konsulatu.

Od lewej: Jolanta Borusiewicz, Leszek Jarmuła, Barbara Paluch
i konsul RP Radomir Wojciechowski.

Palmy.

Fot. B. Paluchowa

Fot. Archiwum Szkoły

Sukcesy uczniów i działalność
Szkoły Podstawowej w Wierchomli Wielkiej
Wysokie miejsca zajęli nasi uczniowie biorący udział w tegorocznych konkursach przedmiotowych ogłoszonych przez
Małopolskie Kuratorium Oświaty. Bartosz Baziak z klasy VI po
zakwalifikowaniu się do etapu rejonowego zastało ostatecznie
finalistą konkursu matematycznego i przyrodniczego w Krakowie.
W konkursie matematycznym zdobył 79% odpowiedzi, a w konkursie przyrodniczym 91%.
Martyna Baziak z klasy V została finalistką Małopolskiego
Konkursu Biblijnego w Krakowie zdobywając 67% odpowiedzi.
Pozostali uczniowie: Szymon Sztuczka z klasy VI dotarł do etapu
rejonowego z konkursu przyrodniczego i zabrakło mu 1 punktu, by
zakwalifikować się do finału. Z kolei Katarzynie Kuźlak z klasy VI
zabrakło 1 punktu do finału z konkursu matematycznego.
Bardzo cieszymy się z tak dobrych wyników naszych uczniów
i gratulujemy finalistom.
Wychowawczyni punktu przedszkolnego działającego przy
naszej szkole, pani Iwona Walczak zorganizowała kiermasz ozdób
wielkanocnych. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze
strony uczniów, rodziców i nauczycieli. Dochód ze sprzedaży
został przeznaczony na zakup nowych zabawek oraz wyposażenia
sali (firany, kosze na zabawki itp.). Dyrektor szkoły gratuluje
nauczycielce inicjatywy i solidnego podejścia do pracy.
Bardzo dobrze układa się też współpraca z rodzicami. Szczególne podziękowania kierujemy do państwa Sylwii i Andrzeja

Kluska, Iwony i Dariusza Jarzębak dzięki którym zostały wykonane ozdobne w kształcie kredek osłony na kaloryfery do punktu
przedszkolnego. Do państwa Agnieszki i Tomasza Diakow, którzy
zakupili zabawki do przedszkola oraz do pani Lidii Maślanki
–przewodniczącej Rady Rodziców, która co roku szyje piękne
stroje dla naszych uczniów biorących udział w licznych występach
i pokazach.
Życie kulturalne w naszej szkole kwitnie. Młodsze dzieci
z punktu przedszkolnego i klasy „0” przygotowują się do Gminnego Konkursu Recytatorskiego wierszy Marii Konopnickiej, zaś
klas I-III do udziału w Starosądeckim Międzyszkolnym Przeglądzie Teatrzyków.
Każdego roku wracają z konkursu z sukcesami zdobywając
wysokie miejsca. Nauczyciele zaś przywożą wiele ciepłych słów
uznania i pochwał ze strony organizatorów.
Ponadto 25 stycznia w naszej szkole odbył się uroczysty Dzień
Babci i Dziadka. Jak co roku licznie zgromadzeni: babcie i dziadkowie mogli cieszyć się pięknym występem swoich wnuków.
Radości i wzruszeniom nie było końca kiedy każde z dzieci
zaprezentowało się na scenie recytując wiersze, śpiewając piosenki i tańcząc. Potem wszyscy zaproszeni seniorzy udali się
na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną.
dyr. Maria Marmuszewska

„Obiecuję być dobrym zuchem
i zawsze przestrzegać Prawa Zucha”

Prawo Zucha
1. Zuch kocha Boga i Polskę.
2. Zuch jest dzielny.
3. Zuch mówi prawdę.
4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
5. Wszystkim jest z zuchem dobrze.
6. Zuch stara się być coraz lepszy.
Fot. Archiwum Szkoły

Fot. B. Paluchowa

Zawodnicy przed Mszą św. polową.

Fot. Archiwum Szkoły

Fot. Jadwiga Błońska

Polski slalom w Związku Podhalan w Kanadzie
Po raz trzynasty grupa zapaleńców ze
Związku Pohalan w Kanadzie zorganizowała narciarską imprezę rodzinną, która na stałe gości w kalendarzu polonijnych
wydarzeń sportowych.
Honorowy patronat objął Konsulat
Generalny RP w Toronto z konsulem na
czele. Kolejny polski slalom odbył się
6 marca br., a głównym trofeum był jak co
roku Puchar Przechodni Związku Podhalan
w Kanadzie. Jak zawsze tak i tym razem
byla to sportowa rywalizacja rozgrywana
w różnych grupach wiekowych z podzia-

łem na snowboard i narty dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Miejscem zawodów byl
o ś r o d e k M O U N T S T. L O U I S /
MOONSTONE w Ontario. Nad sprawnym
przeprowadzeniem zawodów pracował
Komitet Organizacyjny, któremu przewodniczył pan Krzysztof Rumian wraz
z prezeską ZP w Kanadzie panią Stenią
Baran. Bez tej „góralskiej ekipy” Polski
Slalom z całą pewnością by się nie odbył.
Pomimo wielu trudności nie załamywali
rąk i w przyszłym roku i następnych podjęli
się tego (nie ukrywając) bardzo niew-

dzięcznego i wymagającego wiele pracy
i wyrzeczeń przedsięwzięcia.
Zawody poprzedziła msza św. na stoku.
Zawodnicy zostali nagrodzeni dyplomami,
medalami, zaś Rodzina Burek zdobyła
4 medale i wygrała główną nagrodę w postaci telewizora. W zawodach brały udział
nawet rodziny 6-osobowe.
Było wspaniale, nawet pogoda dopisała. Poza tym co tu opisywać - tam trzeba
było być !!!
Jadwiga Błońska - Toronto, Kanada

Zima na sportowo…

Dziewczęta: I miejsce: Łomnicka Natalia, II miejsce: Bołoz
Patrycja, III miejsce: Citak Alicja
Wyścigi na workach parami na czas:
Chłopcy: I m.: Kożuch Mateusz, Polakiewicz Bogdan, II m:
Kożuch Sebastian, Gumulak Jakub, III m: Maślanka Albert, Smyda
Rafał
Dziewczęta: I m: Bołoz Klaudia, Łomnicka Natalia, II m:
Maślanka Izabela, Maślanka Emilia, III m: Bołoz Patrycja, Citak
Alicja
Młodsi natomiast konkurowali między sobą w rozgrywkach
i zawodach zespołowych na śniegu. Mieli możliwość wykazania
się zwinnością, zręcznością, pomysłowością, szybkością, precyzją, a nawet poczuciem humoru. Wraz z dziećmi w zawodach i konkurencjach chętnie i z zaangażowaniem wzięli udział nauczyciele,
którym jak dało się zauważyć, nie brakowało ducha sportowego.
Po wyczerpujących, ale zarazem pożytecznych dla zdrowia zmaganiach odbyło się wspólne ognisko. W tym dniu, do jedzenia nie
trzeba było nikogo zapraszać ani namawiać. Kiełbaski znikały
w mgnieniu oka. Po sportowych zmaganiach na śniegu, wspólnych
rozmowach oraz sytym posiłku, każda grupa we własnym tempie
powróciła do szkoły z bagażem doświadczeń, zahartowanym
ciałem i duchem oraz dobrym nastrojem, przejawiającym się
uśmiechem na twarzach i rozmowami pełnymi ekspresji na temat
tak spędzonego czasu.
Tekst i fot. Małgorzata Kożuch

Korzystaj¹c z zimowej jeszcze aury, spo³ecznoœæ szkolna
z Kosarzysk wyruszy³a w stronê Suchej Doliny. Celem
wyprawy by³ teren parkingu, na którego obszarze przygotowano ró¿norodne atrakcje. Start z boiska szkolnego rozpocz¹³ siê w tym samym czasie dla wszystkich uczestników, ale
tempo marszu wyznaczali najm³odsi, dzielnie pokonuj¹c
przygotowan¹ trasê. Marcowa pogoda, chocia¿ mglista, zimna
i niepewna sprzyja³a porannej wêdrówce. Ju¿ po pierwszych
krokach zaczê³y przebijaæ siê nieœmia³o promienie s³oñca,
które rozgrzewa³y ducha rywalizacji, jakie czeka³y na uczestników po przybyciu na miejsce. Starsi uczniowie wziêli udzia³
w zjazdach na sankach oraz slalomie na tradycyjnych workach
wype³nionych s³omą.
Wyniki konkursów były następujące:
Zjazd na sankach na czas:
KLASA IV Chłopcy: I miejsce: Gumulak Jakub, II miejsce:
Mikołajczyk Rafał, III miejsce: Stanczak Rafał
Dziewczęta: I miejsce: Syktus Aneta, II miejsce: Maślanka Emilia,
III miejsce: Łomnicka Magdalena
KLASA V Chłopcy: I miejsce: Porębski Andrzej, II miejsce:
Smyda Michał, III miejsce: Kluska Kacper
Dziewczęta: I miejsce: Ściurka Gabriela, II miejsce: Kulig Nikol,
III miejsce: Fabiś Justyna
KLASA VI Chłopcy: I miejsce: Kożuch Mateusz, II miejsce:
Porębski Jakub, III miejsce: Grucela Stanisław

www.village
Od listopada 2010 roku w Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju podjęte były
kolejny już działania dające dodatkowe
szanse twórczego rozwoju najmłodszym
uczniom. Program „VILLAGE" (wioska)
realizowany w ramach projektu „Wiejskie
Szkoły Wiedzą” kładł nacisk na wyrabianie
w uczniach kompetencji obywatelskich.
Uczestnicy programu budowali wioskę,
w której mieli wpływ na „toczące się życie”, a przez to uczyli się efektywnej komunikacji, krytycznego myślenia, tolerancji,
równości i sprawiedliwości, a więc tego
wszystkiego z czym przyjdzie im się zmie-

„w zdrowym ciele
zdrowy duch…”

rzyć w dorosłym życiu. W programie,
któremu organizacyjnie patronuje Małopolskie Towarzystwo Oświatowe bierze
udział wiele szkól spoza granic naszego
kraju. Uczniowie zaangażowani w programie odwiedzają się, porównują, dokonują
pierwszych sądów i analiz swojego działania. Koordynatorkami działań w SP
w Łomnicy Zdroju były: p. Anna Łękawska, p. Alicja Marszałek i p. Danuta Ryzner.
W lutym 2011 roku nast ą pi ł o
uroczyste otwarcie „Wioski". Wśród
zaproszonych gości znaleźli się prezes
projektu – p. Alicja Derkowska, wiceprezes
– p. Julie Boudreaux, oraz uczestnicy projektu ze szkół w USA, Bułgarii, Azerbejdżanu. Dyrektor szkoły p. Bożena
Maślanka podkreśliła duże znaczenie
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możliwości udziału uczniów naszej szkoły
w w/w projekcie. Wyeksponowanie skonstruowanej z własnych materiałów i wg
własnego pomysłu wioski dało szansę
pośredniego uczestniczenia w działaniach
wszystkim chętnym uczniom.
Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, angażując się z przejęciem we
wszystkie samorz ą dowe poczynania.
I wszystko toczy się jak w normalnym
życiu. Ktoś sprawuje rządy, ludzie pracują,
zarabiają, są również problemy, radości,
o coś trzeba zawalczyć i czemuś ulec. Jest
jednak znacząca różnica. Kiedyś, gdy będziemy znudzeni lub zmęczeni, naszą
szkolną wioskę będzie można poskładać,
a życia… niestety nie.
M. Miczulska

Projekt
„Gwiazdki, gwiazdeczki

z Piwnicznej-Zdroju”
Jest to kolejny projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany na terenie Miasta
i Gminy Piwniczna-Zdrój.
Tym razem projektodawcą jest Klub
Sportowy „Ogniwo”. Projektem objętych
jest 21 dziewcząt (sekcja piłki siatkowej)
i 21 chłopców (sekcja piłki nożnej) w wieku 13-17 lat. Każdy uczestnik projektu
musiał zapoznać się z regulaminem i spełnić następujące kryteria;

Podstawowe:
-

deklaracja uczestnictwa w projekcie
kserokopia karty zawodnika
kwestionariusz rekrutacyjny
zaświadczenie trenera o uczestnictwie
w zajęciach KS „ Ogniwo”
- oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody
na udział w projekcie
- oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przeważanie danych
osobowych

Dodatkowe
- uczeń gimnazjum + 5pkt.
- co najmniej 2- letnie członkostwo w klubie +5 pkt.
W ramach projektu będą realizowane
następujące zadania:
1. Pod okiem mistrza
2. Spotkanie z gwiazdą
3. Przezyj to sam
4. Sportowiec dba o własne zdrowie
5. Być gwiazdą
6. Jestem gwiazdą
7. Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Działania ujęte w projekcie mają wzbogacić ofertę edukacyjną zajęć pozalekcyjnych oraz uświadomić jego uczestnikom iż mieszkanie w „Małej Ojczyźnie” jaką jest Piwniczna nie musi skazywać ich na
izolacje, bierność, brak możliwości rozwoju osobistego i edukacyjnego.
Projekt pn. „GWIAZDY, GWIAZDECZKI Z PIWNICZNEJ-ZDROJU ”
współfinansowany na podstawie umowy
nr UDA-POKL.09.05.00-12-269/10-00 r.
w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ze środków
Unii Europejskiejw ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Stanisława Widomska

xxx
promienną zorzą dolin
Pan losy ludzkie splata
i wzywa po imieniu
z każdego krańca świata
choć jeszcze nie pojmujesz
wychodzi ci na przeciw
baldachim łąk zlęknionych
wiosenne triduum wzniecić
i z wiatrem dusza drgnie
wędrówką zaprawiona
jak w Wielki Piątek łez
modlitwa niezmówiona
serce bezbronne włoży
łask biały opatrunek
w świętej ciszy ołtarza
wieczności wizerunek

„BESKID”
Dom
Wypoczynkowy
Piwniczna-Zdrój

Uczą się śpiewek swoich dziadków -WESELA
już od 95 zł/osobę
Przy MGOK w Piwnicznej działa i rośnie w siłę Dziecięcy Zespół Regionalny „Małe
Piwnicoki". Próby odbywają się dwa razy w tygodniu, a uczęszcza na nie 54 dzieci. Zespół
posiada własną dziecięcą kapelę. Dlatego najmłodsi piwniczanie mogą z radością i niezmożoną energią uczyć się śpiewek swoich dziadków oraz elementów tańców regionalnych przy dźwiękach skrzypiec.
Zapewniają tym samym ciągłość tradycji i kultury naszego regionu i dają nadzieję, że
„nigdy nie zaginie w Beskidach śpiywanie….”.
Elżbieta Gromala

Zapraszamy
tel. 18 446 41 91
kom. 692 234 167

PIZZERIA

„NA SZLAQ”

zaprasza do skorzystania
z bogatej oferty
oraz nowości w MENU.
Gorąca pizza prosto z pieca,
nowe przytulne
i dyskretne wnętrza,
miła, ciepła atmosfera.

ZAPRASZAMY!
Piwniczna Zdrój, ul. Partyzantów 3
(100 m od Rynku)
czynne codziennie od 11.00 do 22.00
(zamówienia przyjmujemy do godz. 21.00
dowóz zamówień od 12.00 do 21.00)
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tel. 18 446 53 86

Przed Wielkanocą na Łazach
„Święty Józef kiwnie brodą, śnieg poleci na dół wodą"- mawiali starzy ludzie.
Nie zawsze się to sprawdzało, bo śnieg zalegał nieraz do końca kwietnia, ale w tym roku akurat dzień po świętym Józefie przyszła
odwilż. Słońce przygrzewało, pierwsze ptaki
śpiewały w sadku i w krzakach nad potokiem.
Stamtąd Antek z Frankiem przynieśli gałązki
bazi wierzbowych i młodych pędów z nabrzmiałymi pąkami. Antek przysposobił długą tyczkę. Dziewczęta zrobiły z gufrowanej
bibuły, którą Maryśka przyniosła z jarmarku,
kolorowe kwiatki i wstążeczki. Przed Niedzielą Palmową Józek z Antkiem zrobili
wysoką palmę. Na procesji przy kościele
niósł ją Antek, bo Józek bardziej spoglądał na
babską stronę, wypatrując między dziewczętami swojej Julki. Nie oglądał się tylko za
siebie. Pamiętał dobrze, co mówiła jeszcze
jego babka.
W Palmową Niedzielę diabeł stoi w kościele pod chórem i na wołowej skórze
spisuje każdego, kto w ten dzień Pańskiej
chwały ogląda się za siebie w kościele, pogaduje z kimś, albo się śmieje. A diabeł ma
swoje sposoby, żeby jak najwięcej ludzi
zapisać. Taki jeden spokojny parobek przyrzekł sobie, że się nawet nie uśmiechnie
w czasie sumy. Ale ten diablik stanął mu
przed oczami i niby że mu brakuje tej wołowej skóry, zaczął ją naciągać. Jeden jej
koniec przystąpił kopytem, drugi ciągnął
w zębach. Skóra spod kopyta wyskoczyła
i prasnęła diabła w pysk. Parobek się roześmiał, a diabeł tylko na to czekał i zapisał
go na tej skórze. Józek i Antek nie dowierzali
babczynemu opowiadaniu, ale jak i matka to
samo opowiadała, to się już trochę tego diabła bali.
Od Palmowej Niedzieli to już tylko tydzień postu, ale to najważniejsze dni –
Wielki Tydzień. Od środy do Wielkiej
Niedzieli Kaśka tylko raz na dzień skubnęła
jakiego placka albo zjadła ziemniaka pieczonego w gorącym popiele i popijała zimną
wodą, którą przynosili z kadłubka pod świer-

kami. Młódź się dziwiła, jak matka może
wytrzymać bez jedzenia, bo im piszczało
i mruczało w pustawym brzuchu, choć przecie jedli, tylko że bez jednego skwarka
omasty, bez łyżki oleju. Jak post, to post.
W Wielki Czwartek Kaśka upiekła
wielkie chleby i kołacze ze słodkim serem.
Zrobiła też osełki masła, w prasce ociekał
wielki ser, a w komorze stał koszyk pełen
jajek. Kaśka posłała Maryśkę do Piwnicznej,
żeby zaniosła w umówione miejsca to dobro
w koszykach, bo przecie grosz w domu zawsze potrzebny. W Piątek rano Zośka nakładła
do starego żeleźniaka łupek z cebuli, na to
ułożyła sporo jajek nalała zimnej wody
i wpuściła garnek w dziurę, w miejsce kółka
na blasze. Kiedy jajka były ugotowane
i wystane w zimnej wodzie, Zośka i Helka
usiadły przy stole. Cienką szpilką rysowały
na wybarwionej cebulą skorupce jajka, listki,
kółka, kwiatki i paski, a wszystko w takie
wymyślne wzory. Udały im się te rysowanki.
Matka popędzała córki, bo w Wielki Piątek
każdy musi iść na stacje – Drogę Krzyżową.
Starsze kobiety, gazdowie i co stateczniejsi
parobcy szli co roku całą kompanią na Kalwarię. Ale tylko niektórzy. Od Gardonia nikt
w tym roku nie poszedł na Kalwarię, za to
wszyscy zeszli do kościoła w Piwnicznej.
W izbie został tylko Franuś, wnuk Kaśki
i Marcina, pierworodny ich syna Wicka, który
ożenił się na Kosarzyskach u Lamparta.
W Sobotę skoro świt Kaśka szykowała
święceninę. W lnianą ścierkę zawiązała
wielki bochen chleba z pięknie wypieczoną
skórką, w koszyk spakowała jajka, osełkę
pięknie zdobionego drewnianą łyżką masła,
gomułkę sera, pęto kiełbasy z krajanego mięsa, sól i chrzan. Zośka i Helka poniosły koszyk i chleb do kościoła. Pachniało tu chlebem, chrzanem, wędzoną w dymie kiełbasą.
Ludzie czekali cierpliwie aż ksiądz proboszcz
wróci od rzeki. Śnieg roztopił się na dobre
i spływał z gór potokami i strużkami do
Popradu, który teraz wezbrany i mętny,
odstraszył przewoźnika z łódką i nikt od

strony Zawodzia nie mógł się dostać do
miasta.Łomniczanki, które przyszły ze swoimi koszykami przez Kicarz, kobiety ze Śmigowskiego, Łomnickiego, Kokuszki i Walczaków stały ze swoimi koszykami po drugiej
stronie Popradu. Ksiądz z kropidłem stanął
na brzegu od strony miasta najbliżej jak się
dało podejść, choć mętna, bura woda przewalała się falami. Odmówił krótką modlitwę
nad jedzeniem przyniesionym w koszykach,
zamachnął się kropidłem daleko przed siebie,
w prawo, w lewo. Ani jedna kropla nie padła
jednak na święceninę w koszykach po drugiej
stronie rzeki, ale przecie Boża moc może
więcej niż człowiek widzi i czuje. Kobiety przeżegnały się nabożnie i zabrały się
z powrotem ze swoimi koszykami i chlebami
w łoktusach.
A w kościele było pełno oczekujących.
Ksiądz proboszcz pomodlił się z książki,
potem wziął w rękę kropidło i przeszedł spod
ołtarza do samych drzwi i z powrotem, kropiąc obficie święconą wodą, tak że nie tylko
jadło w koszykach, ale i kobiety poświęcił
obficie. Zośka miała zmoczoną chuścinę na
głowie, a po helczynym kożuszku w kilku
miejscach toczyły się krople wody.

M. Lebdowiczowa
Skarby w Kicarzy, fragment

Sprzedam suche deski
(gr. 8 cm)
tel. 18 44 65 157

Za pan brat
z przyrodą w lesie
Od lat nauczyciele klas 1 - 3 Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ziemi Piwniczańskiej
w Piwnicznej-Zdroju współpracują z Ośrodkiem Edukacji Leśnej w Roztoce Ryterskiej.
W bieżącym roku szkolnym w ramach akcji
„Mały Przyrodnik” większość uczniów wzięła udział w zajęciach prowadzonych przez
Pana Krzysztofa Tomasiaka – specjalistę ds.
Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Piwniczna.
Dzieci miały możliwość obejrzenia ciekawych prezentacji multimedialnych, filmów
przyrodniczych, eksponatów, a także uczestniczyły w zajęciach terenowych. Dzięki temu poznały bogactwo flory i fauny występującej w Beskidzie Sądeckim, nauczyły się
szanować las i odpowiednio się w nim zachowywać oraz zapoznały się z codzienną pracą
leśnika. Dodatkowo otrzymały szereg materiałów dydaktycznych w postaci albumów,
książek przyrodniczych, folderów, płyt
CD, plakatów, kalendarzy, planów lekcji
i zakładek.
W związku z tym pragniemy serdecznie
podziękować Panu Krzysztofowi Tomasiakowi, który rozbudził w naszych podopiecznych ciekawość przyrodniczą.

Nauczyciele klas 1 - 3
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Regulamin VIII Międzynarodowego
Konkursu Poetyckiego „Sen o Karpatach” Piwniczna Zdrój 2011
Œcie¿ki trzeba przecieraæ wci¹¿, bo mog¹ zarosn¹æ na nowo,
przecieraæ je trzeba tak d³ugo, a¿ stan¹ siê proste
prostot¹ i dojrza³oœci¹ wszystkich chwil:
oto ka¿da chwila otwiera siê ca³ym czasem,
staje jakby ca³a ponad sob¹,
znajdujesz w niej ziarno wiecznoœci.

Kategoria II – doroœli
Wiersze w iloœci 1 – 3 nigdzie nie publikowane nale¿y nadsy³aæ
pod adresem Biblioteki w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca
2011 roku. W oddzielnej kopercie podpisanej wy³¹cznie god³em
nale¿y zamieœciæ dane personalne, adres emailowy ewent. telefon, a
tak¿e wyra¿enie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
zwi¹zanych z konkursem. Ka¿dy wiersz w trzech egzemplarzach
wydruku komputerowego lub maszynopisu powinien byæ podpisany
tym samym god³em.
Komisja pod przewodnictwem krakowskiego poety i krytyka
Józefa Barana oceni nades³ane wiersze, a wyniki og³osi i wrêczy
nagrody w czasie sierpniowej imprezy Wrzosowisko XII, która w tym
roku odbêdzie siê 21 sierpnia. Laureaci i wyró¿nieni w konkursie
zostan¹ o tym fakcie powiadomieni po zakoñczeniu prac Komisji.
Dla laureatów I kategorii przewidziano nagrody rzeczowe, laureaci II
kategorii otrzymaj¹ nagrodê pieniê¿n¹, a wszyscy wyró¿nieni
upominki rzeczowe.
Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do nieodp³atnej publikacji
wybranych wierszy w prasie lokalnej.

Karol Wojty³a „Weronika"
Tegoroczna ósma edycja konkursu „Sen o Karpatach"
odbywa siê w szczególnym roku obchodzonym jako rok naszego
wielkiego noblisty Czes³awa Mi³osza. W maju prze¿ywaæ bêdziemy
beatyfikacjê naszego rodaka, papie¿a, Jana Paw³a Wielkiego.
Proponujemy Pañstwu, przysz³ym uczestnikom naszego konkursu,
motto – s³owa zaczerpniête z tekstu Karola Wojty³y Weronika, które
mo¿e staæ siê inspiracj¹ do napisania wiersza na konkurs. Mo¿e, ale nie
musi, bo wybór, w ramach has³a g³ównego Sen o Karpatach, jak
zawsze nale¿y do uczestnika.
Konkurs organizuj¹ miejscowi twórcy, Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy oraz Towarzystwo Mi³oœników Piwnicznej. Do udzia³u w
konkursie zapraszamy paraj¹cych siê piórem ludzi kultur pogranicza:
Polaków, S³owaków i £emków, ludzi, którzy góry znaj¹ i kochaj¹,
potrafi¹ dostrzec bogactwo i z³o¿onoœæ tematyki zwi¹zanej z has³em
konkursu, pozostaj¹ pod urokiem ich surowoœci oraz ró¿norodnego
piêkna.
Konkurs bêdzie rozegrany w dwu kategoriach wiekowych:
Kategoria I – m³odzie¿ do lat 20

Zapraszamy pisz¹cych, szczególnie m³odzie¿, do udzia³u w
Konkursie.
Adres organizatora Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Rynek 11, 33-350 Piwniczna Zdrój
tel. 18 4464 157
adres e-mail: bpmig.piwniczna@onet.pl

Bal charytatywny
26 lutego w Szkole Podstawowej
w Łomnicy Zdroju odbył się Bal Charytatywny zorganizowany przez Stowarzyszenie „Nasz Dom” z Piwnicznej Zdroju. Na balu bawiło się 90 osób, organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji
m.in. „walczyk pierogowy” z pierogiem
łomnicańskim, wędka szczęścia i wiele
innych. Zabawa była wspaniała, a uczestnicy balu zapowiedzieli się znów za rok.
Dochód z imprezy: 3500 zł zostanie
przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia.
Jolanta Adamczyk

Łemkowszczyzna w wierszach Łemków

JEST
Petro Murianka.

17 marca 2011 r. w Muzeum Nikifora w Krynicy odbyło się spotkanie autorskie
z wybitnym poetą łemkowskim Petro Murianką.
Jak zapewne pamiętają uczestnicy „Wrzosowisk" jest to pseudonim artystyczny Piotra
Trochanowskiego – poety, pieśniarza, dyrygenta chóru w cerkwii prawosławnej w Krynicy, nauczyciela języka łemkowskiego, tłumacza dzieł literatury polskiej i słowiańskiej na
język łemkowski. Piotr bywał wielokrotnie w Piwnicznej ma wielu wielbicieli swoich
rozlicznych talentów. Również podczas spotkania zorganizowanego w ramach projektu
Via Galicia – Moja Łemkowszczyzna- prowadzonego przez Zbigniewa Wolanina z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – łemkowski twórca czytał swoje wiersze i przekłady
w rodnym języku, śpiewał pieśni (do których napisał także muzykę). Zebranych szczególnie zachwycił wspólny śpiew Piotra i Julii Doszny. Wysłuchali też z uwagą wypowiedzi
o języku łemkowskim i sztuce przekładu.
Nastrojowa muzyka płynąca z akordeonu dopełniały nastroju. Dziękujemy za chwilę
zatrzymania i refleksji.
WŁD

Fot. Andrzej Petryszak
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Czym jest dla nas

poważny krok współodczuwania i zrozumienia przz człowieka
środowiska naturalnego. Drugim przykładem może być agroturystyka, gdzie ważnym czynnikiem jest zapoznawanie się ludności
miejskiej z ludnością wiejsk, z pracą na roli, z bliskością gospodarskich zwierząt. Dla dziecka pogłaskanie konia, czy trzymanie
na ręku prosiaka czy jagnięcia, będzie niezapomnianym przeżyciem, a równocześnie czymś co ukształtuje w przyszłości dorosłego człowieka, a także jego podejścia do różnorodnych zjawisk życia.
Czy my, mieszkańcy Piwnicznej zdajemy sobie sprawę, jak
bardzo jesteśmy związani ze środowiskiem naturalnym, jak wielki
wpływ na nasze organizmy ma piękna rzeka z jej licznymi bystrymi
dopływami oraz wspaniałe lasy?
Dbajmy o zachowanie wspomnianej równowagi poprzez
sprzyjanie rozwojowi przemysłu ale z powiązaniem z turystyką
i ochroną dóbr natury. Dbajmy o dane nam przyjazne środowisko
naturalne, mające tak duży wpływ na bieg naszego życia.
Krystyna Bielczykowa

środowisko naturalne
Nie, proszę szanownych Czytelników, proszę się nie obawiać, nie będzie to żadna rozprawa naukowa. To zaledwie kilka
słów obserwacji z mojego własnego długiego życia lub życia
moich przyjaciół i rodziny.
Od bardzo dawna słyszymy, że babunia miała „wapory” podczas burzy, że migrena często dokucza naszym uroczym i eleganckim kuzynkom, które wówczas ukazują nam swoje prawdziwe,
zapuchnięte i płaczliwe oblicza, że dziecko grymasi bez powodu,
że często mamy złe samopoczucie.
Cóż na to wpływa? Oczywiście zmiany które następują
w naszym środowisku naturalnym, będącym stałym i nieuniknionym składnikiem ludzkiego życia.
Zastanówmy się nad określeniem „środowisko naturalne”,
a ściślej mówiąc środowisko przyrodnicze… Cóż to jest?
To jest wszystko co nas otacza w danym momencie i miejscu
naszego życia, a więc powietrze, słońce, wiatr, temperatura
zbiorników wodnych (rzeki, jeziora, oceany), ukształtowanie
powierzchni (góry, doliny, niziny). Podkreślić należy w naszym
klimacie zmienność pór roku, które zachowują swoje stałe
właściwości i są związane z biologią i ekologią.
Obecny kryzys w ochronie środowiska przyrodniczego, które
ustępuje miejsca rozrastającemu się przemysłowi, jest dużym
zagrożeniem dla zdrowia człowieka. Oczywiście nie jestem
„wrogiem” przemysłu, jednak czytając wypowiedzi na ten temat
wielu naukowców, powtarzam za nimi, że należy zachowacściśle
opracowane zasady dobrze rozumianej równowagi pomiędzy
środowiskiem przyrodniczym i przemysłowym. Dotyczy to nie
tylko naszego kraju ale i świata.. Modyfikacji ulegają programy
szkolne, lekarze i nauczyciele opracowują wskazówki, jak i gdzie
należy organizować letnie i zimowe pobyty zdrowotne dla dzieci
i młodzieży. Mamy już skromne tego przykłady: w czasach mojej
młodości nie istniało określenie „zielona szkoła”, obecnie słyszymy je często. W praktyce oznacza to wywożenie za miasto
grupy dzieci czy młodzieży, może to być np. cała jedna klasa. Na
świeżym powietrzu, daleko od miasta mlodzi uczą się według
programu szkolnego, do którego dodano liczne krótkie wycieczki
do pobliskich lasów czy też nad rzekę. A więc jest to pierwszy

Dom weselny „Mały Paryż”
przyjmuje zamówienia na imprezy komunijne
już od 45 zł od osoby.
Menu na Przyjęcie Komunijne nasi klienci komponują sami,
dlatego ostateczny koszt imprezy do uzgodnienia
przy składaniu zamówienia.

Sprostowanie

Realizujemy również zamówienia na catering.

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel.

Za jedną godzinę wyjazdu do wydarzenia i momentu
zakończenia akcji ratunkowej strażacy otrzymują 16 zł, a nie
jak podaliśmy w numerze lutowym 26 zł. Za tę omyłkę
przepraszamy.
Red.

512-020-316
Oferujemy:
- bezpieczny ogrodzony teren obiektu,
- mini plac zabaw dla dzieci,
- klimatyzowane nowoczesne wnętrze lokalu.

Twój 1%

Zapraszamy
Piwniczna Zdrój ul. Węgierska 30
(była piekarnia G.S.)
http://www.domweselny-piwniczna.pl
e-mail: domweselny-piwniczna@wp.pl

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” KRS 000 003 7904
Z dopiskiem Jan Kościsz 12520
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Wspomnienie

Wycinka

Tę niewysoką, zazwyczaj uśmiechniętą
kobietę często można było spotkać na
piwniczańskim rynku lub w domu kultury.
Zawsze z jakąś sporą torbą i, ostatnio, z laseczką. Nękana różnymi problemami osobistymi i narastającą chorobą, osamotniona, chętnie nawiązywała rozmowę
z ludźmi. Pasją tej byłej pielęgniarki było
wyszywanie. Na każdej z większych,
otwartych imprez siedziała wśród swoich
haftów. W radosnym świecie kolorowych
mulin i włóczek czuła się bezpieczna.
Skromny pogrzeb „malującej igłą” pani
Teresy Sałaty odbył się w niedzielę,
20 marca.
Niech odpoczywa w pokoju.
B.P.

konieczna
Ostatnio dokonano totalnej wycinki drzew i krzewów przy drogach
i wzdłuż Popradu.
Wyjaśniamy, że RZGW dostało
pozwolenie i środki na oczyszczenie
z drzew i zarośli terenów zalewowych i brzegów rzek.
Wycinka ma zapobiec rozsadzaniu wałów ziemnych przez korzenie i uniemożliwienie w czasie
powodzi zatykanie przepustów i tarasowanie mostów przez niesione na
falach, wymyte z korzeniami drzewa i krzewy.
B.P.

Panie Boże, pozwól naszym
zmarłym kochać nas i wspomagać
z miejsca, w którym się dzięki Tobie znajdują.

B.P.

Nieznany autor
Wiersz pt. „Murzynek” jaki zamieściłam w lutowym numerze Znad Popradu
„chodzi” pod tym tytułem w tłumaczeniu
polskim pocztą emailową.
Jedna z naszych czytelniczek informuje: wiersz w wersji oryginalnej, anglojęzycznej pt. „Coloured” napisał: Anonymus pupil of King Edward VI School,
Birmingham, UK - Malcolm X. Found
in The children’s book poems, prayers and
meditations ed. Liz Attenborough (Element
Books, 1989).
Dziękuję za tę informację.
B.P.

Z teki Jerzego Palucha

Żądze
Prześladują nas trzy żądze:
Pieniądze, pieniądze, pieniądze!

RESTAURACJA DITRICH
SŁOVACJA

Z naszego życia
Nowonarodzeni:
Kotlarz Kacper Bartłomiej, Polańska Emilia
Iwona, Kulig Karol, Barnowska Iga Irena,
Bołoz Karol Józef, Mamiak Maciej
Kazimierz, Stec Szymon Piotr, Porębski
Antoni, Kiełbasa Bartłomiej Jakub, Pustułka
Łukasz Mateusz, Rusnak Amelia Łucja,
Matusik Wiktoria Angelika, Gondek
Patrycja.

Poślubieni:
1. Ortyl Damian Jan
i Pawlik Marzena Iwona,
2. Koszkul Krzysztof Stanisław
i Jędryka Monika,
3. Tokarz Fabian Wiesław
i Bogaczyk Dorota
4. Bałaz Grzegorz Andrzej
i Ropicka Sylwia Agnieszka

(1200 m za przejściem granicznym, w lewo za potokiem)

Ci, którzy odeszli:

ZAPRASZA:
duże, smaczne i tanie porcje

1. Tokarczyk Jan lat 81 z Głębokiego
2. Bołoz Rozalia lat 84 z Więckówki
3. Bołoz Bronisław lat 83 z Łomnicy Zdroju
4. Lelito Ignacy lat 80 z Zubrzyka
5. Kowalska Anna lat 84 z Kokuszki
6. Polańska Maria lat 78 z Słonecznej
7. Kulig Wojciech lat 62 z Zdrojowej
8. Długosz Barbara lat 83 z Węgierskiej
9. Sałata Teresa lat 76 z ul. Krynickiej

(przyjmujemy złotówki)
OTWARTE CODZIENNIE DO 21.00.
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Z ŻYCIA PARAFII
*** We wtorek 2 marca rozpoczęła się
w parafii nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy przed beatyfikacją Jana
Pawła II. Modlitwę nowennową prowadzi
ks. Mateusz, kończąc ją rozważaniem nauczania Jana Pawła II jakie głosił w czasie
kolejnych pielgrzymek do Polski.Wierni ze
wzruszeniem słuchają słów Papieża odtwarzanych z taśmy.
*** W czwartek 3 marca parafia odprawiała 40-godzinne nabożeństwo przygotowujące do przeżywania Wielkiego Postu.
Wierni mogli uczestniczyć w Eucharystii
sprawowanej o godz. 8.00, 11.00, 15.00 lub
17.00. Cicha, indywidualna adoracja
Najśw. Sakramentu rozpoczęła się po Mszy
św. o 8.00 i zakończyla przed Mszą wieczorną. Poszczególne dzielnice parafii
miały swój wyznaczony czas.
*** W pierwszy piątek miesiąca wieczor-

ną adorację rozpoczął ks Mateusz wspólną
modlitwą. do godz. 19.00 trwala święta
cisza – indywidualna modlitwa obecnych
w kościele. Wieczorną adorację zakończyła Msza św. o godz.19.00.
*** 6 marca rozpoczął się Tydzień Modlitw
o Trzeźwość Narodu. Problem alkoholizmu dotyka także mieszkańców naszej parafii. W intencji uzależnionych od alkoholu
trzeba się nieustannie modlić i o tym przypomina nam Kościół. W parafii można
podejmować zobowiązania abstynenckie
wpisując się do Księgi trzeźwości.
*** Kandydaci do bierzmowania wraz z rodzicami mieli swoje spotkanie modlitewne
w dn. 8 i 15 marca w czasie wieczornej
Mszy św.
*** Środa Popielcowa w dn. 9 marca rozpoczęła Wielki Post. Wierni obecni na czterech w ciągu dnia mszach pochylili głowy
posypywane popiołem na znak początku
czasu pokuty i odmiany życia w myśl słów:
Nawracajcie się i głoście Ewangelię. Ofiary zbierane na tacę w tym dniu wspierają
działalność Caritas diecezji tarnowskiej.
W Środę Popielcową obowiązuje post
ścisły osoby, które ukończyły 18 rok życia.
Post ścisły oznacza trzy lekkie posiłki
w ciągu dnia bez potraw mięsnych.
*** Wielkopostne nabożeństwa odprawiane są w piątek i niedzielę. W piątek Droga
Krzyżowa o 15.30 dla dzieci i o 16.30 dla
dorosłych, w Kokuszce w sobotę o godz.

16.00. W niedzielę Gorzkie Żale o 16.00.
W tym roku kazania pasyjne głosi ks.
Wojciech Maślanka.
*** W niedzielę 13 marca rozpoczął w parafii duszpasterską praktykę diakon Robert
Pyzik , alumn ostatniego roku WSD w Tarnowie. Ks. Proboszcz polecił go modlitwom parafian.
*** Rekolekcje wielkopostne zaplanowano dla dzieci i młodzieży w dn. 28-30.03.,
parafialne dla dorosłych od 10-13.04.
*** W niedzielę 20 marca na placu kościelnym prowadzono zbiórkę do puszek na
rzecz misji „Ad Gentes”. W tym dniu
o godz. 14.00 niepełnosprawni, ich rodziny
i przyjaciele uczestniczyli we Mszy św.
sprawowanej specjalnie dla nich.
mal

Jeden z 13 medalionów pasyjnych - zabytkowy Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej.

Przemyśluwanie

wielgopostne
Kwiotecki się pchajom
Spod ziemie co siuły
Fijołki malućkie
Dni nom rozpochniuły
Słonecko promyki
Na ubocach ścieli
I lepij nom wszytkim
I wszytkim weselij
Abiydny Pon Jezus
Ogrójca wciąz blizy
Pódźmy i klęknijmy
Płacęcy pod krzyzem
B.P.
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ABC gminnej profilaktyki
tyczne, w razie istniejących potrzeb także wyrównawcze.. Największym
powodzeniem wśród uczestników cieszą się wyjazdy na basen, narty,
a z cyklu zajęć prorodzinnych: obchody urodzin, świąt wynikających
z rocznego kalendarza imprez (Mikołaj, spotkanie wigilijne, Walentynki
itp.). Ciekawą formą organizowaną przez kilka lat były konkursy informatyczne na szczeblu szkolnym i gminnym, udział w ogólnopolskich
kampaniach profilaktycznych „ Zachowaj Trzeźwy Umysł", w których
gmina Piwniczna w 2000 roku zdobyła I nagrodę w skali kraju (pracownia
internetowa i komplet urządzeń do siłowni). W kolejnych latach nagrody
indywidualne otrzymywali uczniowie. Na uwagę zasługuje także fakt
współpracy świetlic ze stowarzyszeniami: „Nasz Dom", „Łomniczanie"
oraz MGOK w Piwnicznej.
Świetlice w ciągu 10 lat sukcesywnie wyposażano i doposażano
w sprzęt meblowy, sportowy, audiowizualny, gry i materiały dydaktyczne,
sprzęt gastronomiczny.
Koszt prowadzenia świetlic jest znacznie obniżony ze względu na fakt
ich lokalizacji w placówkach szkolnych, które poza podstawowymi
pomieszczeniami udostępniają dodatkową bazę (sale gimnastyczne, pracownie informatyczne, boiska sportowe). Zawdzięczamy to dużej życzliwości i rozumieniu potrzeb przez p.p Dyrektorów szkół, za co składamy im
wyrazy wdzięczności.
Inne formy profilaktyki realizowane przez Gminną Komisję to:
* organizowanie prezentacji profilaktycznych sztuk teatralnych (studio
profilaktyki),
* szkolenia i warsztaty profilaktyczne dla dzieci, młodzieży ich rodziców,
opiekunów,
* spotkania edukacyjne z zakresu profilaktyki dla przedstawicieli
instytucji, służb (szkoły, świetlice profilaktyczne, OPS, policja, straż
graniczna, OSP).
Środki finansowe będące w dyspozycji Gminnej Komisji poza wyżej
wymienionymi zadaniami przeznaczane są także na dofinansowanie
działalności sportowej UKS „Ogniwo" (sekcja trampkarzy, siatkówki),
zespołu break dance, stowarzyszenia „Nasz Dom", Szkolnej Orkiestry
dętej (warsztaty muzyczne). Od 6 lat corocznie pokrywane są koszty
organizacji wycieczki dla uczniów szkół osiągających najwyższe wyniki
w nauce, liderów środowisk szkolnych.
Od 2005 roku Komisja organizuje dla 100-125 uczniów dwutygodniowy letni wypoczynek w miejscu zamieszkania. Uczestnikami półkolonii są uczniowie niekorzystający w ciągu roku ze świetlic profilaktycznych (dzieci z rodzin wielodzietnych, bezrobotnych, uczniowie wyróżniający się wzorową postawą, osiągających wysokie wyniki w nauce,
sporcie, zajęciach artystycznych).
Na zakończenie roku szkolnego organizowane są w miejscowym skate
parku wojewódzkie zawody w sportach ekstremalnych (deskorolka, rolka,
BMX). Część środków przeznaczana jest na remonty i modernizację
obiektów sportowych na terenie gminy (korty tenisowe w Łomnicy
Zdroju, skate park - Piwniczna Zdrój, boisko sportowe w Wierchomli w trakcie realizacji).
Od 2010 roku dwie osoby z GKRPAiN uczestniczą w pracach Zespołu
Interdyscyplinarnego, powołanego przez OPS w Piwnicznej, dla zapobiegania przemocy w rodzinie. Wspierają jego przedsięwzięcia, szczególnie w przypadkach, kiedy przemoc ma podłoże o charakterze
alkoholowym.
Komisja corocznie organizuje szkolenia dla sprzedawców punktów
z napojami alkoholowymi. Przeprowadza kontrole w zakresie
przestrzegania przepisów ustawy „O Wychowaniu w Trzeźwości...”.
Uczestnicząc w Małopolskim Projekcie Profilaktyki Narkomanii,
członkowie podkomisji sporządzili projekt „Raportu monitorowania
narkotyków i narkomanii w środowisku lokalnym", który został wyróżniony na ogólnopolskim sympozjum poświęconym tej problematyce .
Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań
wynikających z ustawy „O wychowaniu w Trzeźwości", jest zgodne
z przepisami w/cytowanej ustawy i przepisami wykonawczymi. Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zawierają je coroczne biuletyny Pt „Rekomendacje" dotyczące realizacji
i finansowania gminnych programów profilaktyki.
Więcej informacji na stronie www.piwniczna.pl (link profilaktyka
uzależnień).

Świetlice działają 10 lat!
Zgodnie z ustaw¹ „O wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi”, z dnia 26 paŸdziernika 1982 roku, z póŸniejszymi
zmianami, prowadzenie dzia³añ zwi¹zanych z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych nale¿y do zadañ w³asnych
gminy. Okreœla je szczegó³owo cytowany wyzej akt prawny, a realizacja jest zgodna z art.4 tego dokumentu w postaci Gminnego
Programu Profilaktyki, Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii uchwalanego corocznie przez Radê Miasta i Gminy.

W programie wiodącymi zadaniami zgodnie z wymienioną
ustawą są:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej z uwzględnieniem ochrony przed
przemocą rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności
dla dzieci i młodzieży,w tym organizowanie zajęć pozalekcyjnych,
dożywiania dla uczniów uczestniczących w programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, opiniowanie wniosków w tym zakresie, co jest zawarte w uchwale Rady Gminy.

Realizując powyższe zadania, ze środków będących w dyspozycji
Komisji, dotowany jest Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii
Uzależnień w Nowym Sączu i Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
z których to placówek korzystają osoby nadużywające alkoholu, uzależnione i współuzależnione, motywowane i kierowane przez członków komisji na specjalistyczne formy terapii. Komisja pokrywa koszty przejazdu
osób uzależnionych do Nowego Sącza, opłaca specjalistyczne badania
podejrzanych o uzależnienie przez biegłych sądowych, psychiatrów i psychologów. Działalność profilaktyczno – edukacyjna dla dzieci i młodzieży
prowadzona jest poprzez organizacje zajęć pozalekcyjnych w 7 świetlicach profilaktyczno-wychowawczych, działających od 10 lat (piątek,
sobota) przy szkołach podstawowych i gimnazjach, obejmujących swoją
opieką 175 uczniów. Kwalifikacji uczestników w szkołach podstawowych
dokonują wychowawcy klas, pedagodzy szkolni, kierownicy świetlic.
Uczestnikami zajęć są uczniowie potrzebujący wsparcia psychopedagogicznego, socjoterapeutycznego. Przy kwalifikacji do świetlic gimnazjalnych uwzględnia się dodatkowo zasadę dobrowolności uczestnictwa.
Program pracy świetlic obejmuje zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, sportowe, turystyczno-rekreacyjne, artystyczne, informa-
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Jak obiecane,
tak dotrzymane?
Na stronie 26 styczniowego wydania
Znad Popradu wydrukowany jest Roczny
Plan Imprez organizowanych przez
MGOK. Pozycji jest aż dwadzieścia cztery,
czyli tyle w ubiegłych latach. Ale sześć
imprez odbędzie się we współorganizacji
z np. Pijalnią Artystyczną, Towarzystwem
Przyjaciół Piwnicznej, wsią Wierchomla
i szkołami w Piwnicznej-Zdroju.
Trzy pozycje tego planu w ogóle nie
przewidują udziału w nich szerokiego
grona mieszkańców, a jest to Spotkanie
opłatkowe dla członków zespołów (jakich?), Wyjazd R.Z. Doliny Popradu i O.K.

cej, a zawody w kolarstwie górskim, które
w ubiegłym roku odbyły się po raz pierwszy nie na Kicarzu w związku z przejęciem
na własność części gruntów przez Spółkę
Narciarską „Kicarz", a na Obidzy, miały
jak zwykle zasięg ogólnopolski.
Gościem na jednej z wystaw psów
wielorasowych był eurodeputowany PO,
pan Bogusław Sonik, którego wraz z żoną
zaprosiłam i zawiozłam na festyn w Łomnicy, bo obie imprezy odbywały się akurat
owego roku tego samego dnia. Pan Sonik
był pod wrażeniem obu imprez, ale myślę,
że szczególnie spodobała mu się wystawa
psów wielorasowych, bo na pożegnanie zaproponował mi, abym powołała się właśnie
na Piwniczną i tą wystawę, gdybym, w razie potrzeby szukała z nim kontaktu i napotkała na trudności w dotarciu do niego.

Komentarz:
Moje zdjęcie z prac wewnątrz przebudowywanego budynku domu kultury nie jest żadnym siarczystym policzkiem wymierzanym komukolwiek,
jak sugeruje autorka powyższego materiału. Obrazuje jedynie, jak wielkie
są wyburzenia ścian wewnętrznych na
II piętrze, gdzie było kilka małych
pomieszczeń.
Że najgorsze i najtrudniejsze są
wszelkie przeróbki, wie o tym każdy
krawiec. Podobnie jest ze skomplikowanymi remontami dużych budynków.
W wypadku budynku, w którym mieści
się MGOK jak i Biblioteka Publiczna,
jest to podwójne wyzwanie dla projektanta i dla ekipy budowlanej, ponieważ
budynek pochodzi z czasów panowania tu cesarza Franciszka Józefa i od tego czasu był już dwukrotnie przerabiany. Wyremontowany budynek nawiąże wyglądem zewnętrznym do budowanego (jako szkoła) przez Austriaków, jednak wewnątrz będzie bardzo
nowoczesny.
Dlatego uważam, że wszelkie złośliwości są nie na miejscu, świadczą
jedynie o nieznajomości robót budowlanych osoby krytykującej.
Barbara Paluchowa

Przebudowa budynku Domu Kultury idzie zgodnie z planem.
Echo do Warszawy i Druk książki „Kolory
Nadpopradzia". Może brakuje mi fantazji,
ale nie wyobrażam sobie druku książki
w formie imprezy, dlatego pozycja ta nie
powinna znależć się na liście imprez.
Po podjęciu przez pana Burmistrza
decyzji o odwołaniu pani Bogumiły Szczepanik ze stanowiska dyrektora MGOK-u,
na pytanie zaniepokojonej radnej powiatowej pani Danuty Lelito oraz kilku radnych
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój poprzedniej kadencji, pan Burmistrz odpowiedział
krótko i rzeczowo, że osobiście gwarantuje, iż odwołanie pani Szczepanik nie wpłynie negatywnie na jakość pracy MGOK-u.
Oświadczenie to zostało przyjęte do
wiadomości w oczekiwaniu, że zostanie dotrzymane.
Ale oczekiwania i nadzieja sobie,
a realia sobie!
Z żalem stwierdzam, że z listy imprez
samodzielnie organizowanych przez
MGOK wypadły takie imprezy jak:
1. Jajko, żurek i mazurek
2. Wystawa psów wielorasowych
3. Zawody kolarstwa górskiego
oraz we współorganizacji
4. Święto pieroga w Łomnicy.
Wszystkie cztery imprezy miały już
swoją wysoką renomę, gości spoza Piwnicznej bywało na nich z roku na rok wię-

Wypróbowałam i zadziałało! I to pewnie
nie ja zostałam w pamięci pana europosła,
ale właśnie Piwniczna i wystawa psów
wielorasowych.
Wielka szkoda, że właśnie te imprezy
nie znalazły uznania u pana Burmistrza
pełniącej obowiązki dyrektora MGOK-u,
pani Janiny Janur, a bezsprzecznie zasłużyły sobie na takowe wśród naszych
mieszkańców i gości spoza naszej Gminy.
A przy okazji – zwróciliście Państwo
Czytelnicy uwagę na zdjęcie na stronie
czwartej? Opis zdjęcia: „Postępuje przebudowa budynku Domu Kultury”. O ironio! Ja widzę chaos. I nie jest to chaos
artystyczny. Gratuluję anonimowo fotografującej/fotografującemu, bo policzek, który jest siarczysty trafił z pewnością właściwy, bo odpowiedzialny policzek.
Zbyteczne jest rozważanie, czy powodem wypadnięcia imprez, o których piszę
jest przebudowa Domu Kultury, czy brak
na jego czele Bogumiły Szczepanik i jaką
wagę ma pierwsza, a jaką druga przyczyna.
Tak, czy inaczej – jest mi zwyczajnie
żal, że imprezy te nie znalazły się w tegorocznym programie Domu Kultury, a zapewnienie pana Burmistrza miało takie
krótkie nóżki.
Barbara Schuster
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Intrygujące
wiadomości z Chin
W tym roku doświadczymy czterech
intrygujących dat:
1.1.11; 1.11.11; 11.1.11; 11.11.11 i to
jeszcze nie wszystko... Weź ostatnie
dwie cyfry roku, w którym urodziliście
się, dodaj Twój wiek w tym roku i wynik
będzie wynosił 111 dla każdego! Na
przykład: Garry urodził się w 1957 r.,
w tym roku skończy 54 lata: Zatem
57+54=111. Olga urodziła się w 1974,
w tym roku skończy 37 lat: 74+37. Jak
Ci się to podoba? Zgodnie z chińskim
Feng-shui - to jest rok pieniędzy. W tym
roku czeka nas znamienny miesiąc
październik. Będzie w nim 5 niedziel,
5 poniedziałków i 5 sobót. Takie coś ma
miejsce raz na 823 lata. Właśnie te lata
nazywane są „pieniężnymi workami”.
Zatem, powodzenia w tym roku!
I w następnym również. Ponieważ
po zsumowaniu dwóch cyfr roku
naszych narodzin z naszym wieliem
w roku 2011 otrzymamy liczbę 112.
Myśląc logicznie będzie to rok 2 pieniężnych worków! Nieprawdaż?

Na koniec

karnawału
6 marca 2011 roku w Pijalni Artystycznej w Piwnicznej-Zdrój
odbył się Koncert na zakończenie karnawału oraz z okazji Dnia
Kobiet. Tym razem publiczność szczelnie wypełniła lokal. Tak jak
się spodziewano naprawdę było czego posłuchać.
Utwory klasyczne i popularne zagrała Szkolna Orkiestra Dęta.
To było udane rozpoczęcie, które zdaniem słuchaczy zasłużyło na
bis. Po Orkiestrze Dętej na scenę wkroczył Regionalny Zespół
„Dolina Popradu”. Dynamicznie „z przytupem” rozpoczął swój
program artystyczny nie zapominając o złożeniu życzeń dla pań
z okazji obchodzonego niedługo Dnia Kobiet. Następnie publiczność mogła wysłuchać Orkiestry Mandolinowej „Echo”. Gdy
umilkły wyjątkowe dźwięki mandolin rozbrzmiały skrzypce. Dzieci z zespołu „Wiolinki” doskonale poradziły sobie z repertuarem
operetkowym. Przyjemnie było nie tylko ich posłuchać, ale
również popatrzeć na zgrabne pociągnięcia długim smyczkiem.
Po udanym koncercie publiczność została zaproszona do
wspólnego śpiewu z zespołami. Ciepły klimat Pijalni sprzyjał integracji, więc łatwo można było przeoczyć powrót zimy za oknami.
Organizatorem koncertu był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju.
Teresa Ortyl

Jaki budżet,
takie pączki
czyli jak obchodzono
Dzień Kobiet
w Piwnicznej-Zdroju
W starożytnym Rzymie, obchodzono
przypadające w pierwszym tygodniu marca
„MATRONALIA". Było to święto związane z macierzyństwem i płodnością. Mężowie obdarowywali swe żony prezentami
i dobrymi uczynkami.
Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet datują się od 28 02 1909r. w USA.
Obchody zostały zapoczątkowane dla
upamiętnienia nowojorskiego strajku pracownic przemysłu odzieżowego w 1908 r.
W pożarze fabryki, który wybuchł w czasie
strajku, zginęło 126 kobiet. Dzień Kobiet
jest współcześnie oficjalnym świętem,
obchodzonym w kilkudziesięciu krajach –
w tym również w Polsce. Wśród organizacji wspierających Międzynarodowy
Dzień Kobiet, poczesne miejsce zajmuje
UNESCO. Do grupy wspierających należą
między innymi władze Stanów Zjednoczonych. Wsparcie okazują również znane
uczelnie na całym świecie – między innymi
w Stanach Zjednoczonych, Australii, Wielkiej Brytanii i Palestynie. Międzynarodowy Dzień Kobiet propagują i wspierają

największe przedsiębiorstwa medialne:
- między innymi BBC i Bloomberg w Wielkiej Brytanii, SNN i KUJH – TV w Stanach Zjednoczonych, oraz Russia Today
w Rosji.
Na terenie naszego miasta i gminy, tę
sympatyczną uroczystość wspiera oczywiście Burmistrz i Rada Miasta i Gminy.
Wypada również wspomnieć o zakończeniu karnawału. Tegoroczny okres zabaw
i balów trwający od święta Trzech Króli
(6 stycznia) do Środy Popielcowej przechodzi już do historii. Zarówno obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet, jak i zakończenie karnawału, stały się inspiracją do
zorganizowania przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Piwnicznej Zdroju koncertu, w którym wystąpili: Regionalny
Zespó ł „Dolina Popradu ” , Orkiestra
Mandolinowa „ECHO”, Szkolna Orkiestra
Dęta i Zespół „WIOLINKI” w repertuarze
operetkowym.
Nie sposób opisać dźwięki, a przecież
„dźwięczało” w Pijalni Artystycznej bardzo pięknie.
Okazuje się, że rozbudowa domu
kultury i wynikające z tego okresowe
utrudnienia w dostępie do lokali przeznaczonych na próby zespołów, nie spowodowały niekorzystnych zmian. Wręcz
przeciwnie, dostrzegalna mobilizacja przed
koncertem dała wspaniałe rezultaty. Występy wszystkich zespołów były nagradzane
rzęsistymi brawami, a zakończenie poszczególnych programów wywo ł ywa ł o
u bardzo licznie zgromadzonej publiczności aplauz poparty długotrwałymi „bisami". Rzadko spotykaną rolę odegrała na
tym udanym koncercie Pani Janina Janur.
Jako dyrektor MGOK pełniła funkcję
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organizatora. Jako muzyk – przez wiele lat
występujący w Orkiestrze Mandolinowej
„ECHO" dowiodła, że można połączyć kreowanie sztuki z jej tworzeniem. Organizator - muzyk, osobiście uczestniczący
w koncercie, jest najlepszym aranżerem
spektaklu. On to po prostu czuje.
Inni artyści zmobilizowani taką sytuacją podświadomie mu sprzyjają, i dają
z siebie wszystko co najlepsze. Tak właśnie było w niedzielę 6 marca br. Otrzymałyśmy od naszych artystów wspaniały
prezent. Mają się czym pochwalić. Skuteczny wysiłek w czasie prób, przełożył się
na sukces, który na pewno zadowolił
wszystkim słuchaczy. Radość z bardzo
udanego występu była także widoczna na
twarzach naszych artystów. Muzykowanie
było porywające. Miał również miejsce
żartobliwy moment, wynikający z dość
trudnej sytuacji budżetowej.
Środki finansowe na organizację omawianego koncertu były z oczywistych
powodów bardo mocno okrojone. Obecny
na koncercie Burmistrz bardzo się zdziwił
słysząc zaproszenie Pani dyrektor, skierowane do zebranej publiczności, aby
cz ę stowa ć si ę p ą czkami. Oferowany
poczęstunek miał raczej skromne wymiary.
Były to raczej mini pączki. Dość powiedzieć, że jeden pączek zwyczajny to około
6 mini pączków.
- Panie burmistrzu, jak smakują pączki?
- zapytała dyrektor. - Bardzo smaczne, choć
takie małe – no, ale jaki budżet takie pączki
– odparł Edward Bogaczyk. Niespodziewanie powstał zabawny aforyzm, którym
kończę i serdecznie zapraszam na następne
koncerty naszych zespołów.
Ewa Indykowa

Zastanówmy się
11 marca był w Japonii normalnym dniem. Mieszkańcy milionowego miasta Sendai będący w pracy, na zakupach, czy w domach, nie wiedzieli, że sto kilkadziesiąt kilometrów na wschód,
24 km pod dnem morza, nastąpiło potężne przemieszczenie napie-

rających na siebie skał i uskok w dnie oceanu, który wywołał silne
9-stopniowe trzęsienie ziemi, szóste najsilniejsze w tym rejonie od
100 lat. W krótkim czasie po podmorskim wstrząsie tworzy się
tsunami. Fale o wysokości do 20 m zalewają Sendai i elektrownię
atomową Fukushima.
Podczas jednego tragicznego marcowego dnia życie traci 8700
Japończyków, a ok. 13 tysięcy uważa się za zaginionych.
Zastanówmy się przez chwilę i porównajmy własne problemy z problemami jakie spowodowało tsunami i kryzys atomowy w Japonii.
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