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Dobrzy ludzie zazwyczaj nie rzucają się w oczy, nigdzie. A są je-
dynymi, którzy czynią życie znośniejszym. Dzięki dobrym ludziom 
istnieje radość i przyjaźń. W tych mrocznych czasach wszelka dobroć 
jest niczym łagodne światło, co rozświetla świat.

/ PHIL BOSMANS – flamandzki przyjaciel ludzi/

IV  Spotkanie niepełnosprawnych, na które wyczekiwały  osoby 
na co dzień pozostające w domu pod opieką rodziców czy opieku-
nów odbyło się dnia 27 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół Pu-
blicznych w Olszynach.  Organizatorem imprezy  jest   Stowarzy-
szenie „Wszystkie Dzieci Nasze Są”.

 Jak powiedziała Prezes stowarzyszenia: „Wielkanocne spotka-
nia z Barankiem to nie tylko zabawa, ale również okazja do zwięk-
szenia świadomości związanej z problemem niepełnosprawności 
oraz dysfunkcyjności wychowawczej i  społecznej rodzin. Głów-
nym celem  spotkań jest integracja osób niepełnosprawnych ze 
sprawnymi. Przynoszą one wiele korzyści dla wszystkich, uczą 
tolerancji, współpracy, wrażliwości oraz otwartości na drugiego 
człowieka. Niepełnosprawni są dla sprawnych inspiracją, źródłem 
refleksji prowadzącej do tego, że ich życie staje się bogatsze”.

Na spotkanie przybyli: rodzice osób i dzieci niepełnosprawnych 
ze Stowarzyszeń „Nadzieja”, „Wszystkie Dzieci Nasze Są” oraz dzie-
ci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” z Rzuchowej.

W organizację włączyli  się aktywnie rodzice z rady szkoły,  dy-
rekcja, nauczyciele oraz wolontariusze z Gimnazjum w Olszynach 
i z innych szkół.

Spotkanie rozpoczęło się mszą  świętą  koncelebrowaną przez 
księży: Marcina  Kiliana, Tadeusza Kalickiego oraz Stanisława 
Bąka,  ze służbą liturgiczną dzieci niepełnosprawnych. 

Zaproszonych gości:  Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski 
Marka Karasia, Burmistrza  Tuchowa Adama Drogosia, olszyń-
skich radnych, dyrektorów szkół, przedstawicieli stowarzyszeń 
oraz rodziców i dzieci niepełnosprawnych powitał dyrektor szkoły. 
Ze specjalnym programem wystąpiły dzieci z przedszkola i młod-
szych klas z naszej szkoły. 

Ogłoszono wyniki  akcji szkolnej „GÓRA CUKIERKÓW”. Na-
szym uczniom udało się zebrać 71 kg słodyczy, które podarowali  
jako słodkie  niespodzianki dla gości. Śmieszne zabawy i konkursy 
dla wszystkich uczestników serwował klaun.

Wspólną zabawę rozpoczął tradycyjny polonez. Do tańca przy-
grywał zespół muzyczny „WASABI”. Centralnym punktem zabawy 
był wspólny taniec wszystkich dzieci niepełnosprawnych z pozo-
stałymi uczestnikami balu.  

Wydarzenie nie miałoby miejsca, gdyby nie ofiarność wolon-
tariuszy i hojność  ofiarodawców, bezinteresowna praca rodziców, 
nauczycieli i pracowników szkoły, którzy sprawowali opiekę nad 
zaproszonymi dziećmi oraz wspólnie z nimi bawili się.

Wszystkim, którzy włączyli się w  przygotowanie oraz uświet-
nienie tej uroczystości serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy

Ten dzień był szczególny dla mnie jak i dla wielu innych osób. Po 
raz kolejny mogłam wziąć udział w „Spotkaniu z Barankiem Wiel-
kanocnym”. Mimo iż z definicji wolontariatu wynika, że to bezpłat-
ne, dobrowolne działanie na rzecz innych, to twierdzę, że zyskałam 
bardzo dużo. Sama nie wiem czemu, ale gdy skończyła się cała uro-
czystość byłam ogromnie zmotywowana i pełna entuzjazmu. I to jest 
właśnie to, co zyskuję, kiedy uczestniczę w tych spotkaniach. Jest to 
znacznie cenniejsze od wszelkich dóbr materialnych i nie da się tego 
przeliczyć na żadne pieniądze.

Aleksandra Walaszek

„Bogatym nie jest ten kto posiada, ale ten kto rozdaje, kto zdolny 
jest dawać”. Każdy z  nas może być wielki, a  to dlatego, że każdy 
może pomagać i  służyć innym, a nie jest potrzebny do tego żaden 
dyplom wyższej uczelni. Jedyne co potrzeba, to serce pełne miłości 
i dobra. I tak właśnie dzieje się na każdym spotkaniu z osobami nie-
pełnosprawnymi. Pragnę  ofiarować im  pomoc, w zamian nie ocze-
kując nic prócz serdecznego uśmiechu. I to właśnie zawsze dostaję.

Sylwia Róż

Po spotkaniu zrozumiałam, że wystarczy odrobina życzliwości 
i  pomocy, aby sprawić osobom niepełnosprawnym choć trochę ra-
dości. Dotarło do mnie, że najpiękniejszym sposobem na okazanie 
wdzięczności od osób niepełnosprawnych jest ich szczery uśmiech 
i zadowolenie. Dlatego warto pomagać innym, bo to nic nie kosztuje, 
a może uszczęśliwić człowieka.

Sabina Róż

IV Spotkanie 
z Barankiem Wielkanocnym
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9 kwietnia 2015 r. w gminie Rzepiennik Strzyżewski zostały 
otwarte dwa nowe obiekty sportowe: boisko wielofunkcyjne w Koł-
kówce i siłownia plenerowa w Rzepienniku Biskupim. Inicjatorem 
powstania tych obiektów był poprzedni samorząd gminy. Uroczy-
stego otwarcia dokonali: wójt gminy Marek Karaś, przewodniczący 
RG Zbigniew Bajorek, ksiądz proboszcz Piotr Witecki w obecności 
uczniów okolicznych szkół i mieszkańców gminy. Obiekty zostały 

sfinansowane ze środków gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz pie-
niędzy z UE pozyskanych dzięki LGD Pogórzańskie Stowarzysze-
nie Rozwoju za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Wszystkich mieszkańców gminy zapraszamy do korzystania z tych 
obiektów. 

(red)

Na sportowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA ODDZIAŁ 
W RZEPIENNIKU STRZYŻEWSKIM

zaprasza do skorzystania z atrakcyjnej oferty kredytowej

WYPŁATA KREDYTU MOŻLIWA NAWET W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU KREDYTOWEGO
BANK NIE POBIERA PROWIZJI ZA WCZEŚNIEJSZĄ SPŁATĘ KREDYTÓW

SŁUŻYMY POMOCĄ W DOBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Szczegółowe informacje dostępne są w Oddziale Banku. Telefon kontaktowy: 14 65 30 010

Osobom fizycznym na ich własne cele i nie związane z prowa-
dzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą Bank oferuje:

KREDYTY KOSUMENCKIE na dowolne cele konsumpcyjne
•	Bez konieczności dokumentowania poniesionych wydatków 
•	Atrakcyjne oprocentowanie - kredyty oprocentowane wg stałej 

stopy procentowej  w całym okresie kredytowania 
•	Dogodne raty
•	Niska prowizja dla posiadaczy rachunków w BSR 

KREDYTY HIPOTECZNE 

KREDYTY MIESZKANIOWE 

KREDYT GOTÓWKOWY „NOWY DACH” przeznaczony na wy-
mianę pokryć dachowych oraz elementów elewacji wykonanych 
z azbestu

Na działalność rolniczą oferujemy kredyty:

NA ZAKUP RZECZOWYCH ŚRODKÓW DO PRODUKCJI 
ROLNEJ
•	Bez konieczności rozliczania się z kredytu do kwoty 10 000,00zł
•	Kredyt udzielany na okres do 24 m-cy
•	Kwota kredytu = 4 000,00 zł na hektar użytków rolnych (wła-

snych lub dzierżawionych)
•	Spłata w dogodnych terminach – w ratach miesięcznych, kwar-

talnych bądź jednorazowo 

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Na działalność gospodarczą oferujemy:
KREDYTY INWESTYCYJNE
KREDYTY HIPOTECZNE
KREDYTY OBROTOWE, REWOLWINGOWE 
i W RACHUNKU BIEŻĄCYM
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25 maja br. nadzwyczajną sesją Rady Gminy zakończone zosta-
ną obchody związane z  25-leciem samorządności. Poprzedzona 
mszą święta sesja, zorganizowana z  inicjatywy wójta Marka Ka-
rasia, zyska na wyjątkowości za sprawą procedowania specjalnej 
uchwały, na mocy której odbędzie się historyczna ceremonia na-
dania honorowego obywatelstwa gminy Rzepiennik Strzyżewski – 
dr inż. Kazimierzowi Fudali. W historii gminy będzie to pierwsza 
uroczystość, która uhonoruje obywateli szczególnie zasłużonych 
dla dobra i rozwoju naszej społeczności lokalnej. 

Aby nadać jej prawdziwie świąteczny charakter, zaproszeni też 
zostaną wszyscy dotychczasowi radni naszej gminy, począwszy 

od kadencji rozpoczętej w roku 1990, aż do tej, która rozpoczęła 
się w listopadzie 2014 roku. Uhonorowani zostaną również: prze-
wodniczący wszystkich minionych kadencji Rady Gminy Aleksy 
Wołkowicz,  wieloletni sekretarz Gminy Rzepiennik Marian Sło-
wik, jak również urzędujący przez wiele lat sołtysi: Bolesław Gąsio-
rowski z Kołkówki, Stanisław Wal z Rzepiennika Biskupiego oraz 
Jan Szczerba z  Turzy. Specjalną statuetkę otrzyma też zasłużony 
badacz  rzepiennickiej historii Czesław Dutka. Dla uczczenia tej 
rocznicy w głównym holu Urzędu Gminy, zostaną zawieszone spe-
cjalne pamiątkowe tabla, które uwiecznią radnych wszystkich sied-
miu dotychczasowych kadencji RG. Uroczystość uświetnią swoimi 
koncertami chór „Marianus” oraz Orkiestra Dęta.

(red)  

Wybory członków rad powiatowych Ma-
łopolskiej Izby Rolniczej odbędą się 31 maja. 
Okręg wyborczy nr 73 obejmuje obszar całej 
gminy i mieści się w siedzibie Urzędu Gminy 
w Rzepienniku Strzyżewskim. Nad wyborami 
czuwać będzie komisja wyborcza w  składzie: 
Zbigniew Bajorek, Marek Krawczyk, Teresa 
Ryndak, Jerzy Fudala, Ewelina Cudek. 
Kandydatem na członka Rady Powiatowej 
Izby Rolniczej może być wyłącznie członek tej 

izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okrę-
gu wyborczym, w którym kandyduje. 
Wybierać i  być wybieranym mogą członkowie izby, a  są nimi 
z mocy prawa:

- osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego 
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

- osoby fizyczne i  prawne, będące podatnikami podatku do-
chodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu 
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku 
dochodowym od osób prawnych,

- członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadają-
cych w tych spółdzielniach wkłady gruntowe. 

W  naszym okręgu zarejestrowano dwóch kandydatów: Piotra 
Niemca z Rzepiennika Suchego oraz Sławomira Kopka z Rzepien-
nika Biskupiego.
Wybory będą zatem tylko formalnością, ponieważ w naszym okrę-
gu wybieramy tylko dwóch przedstawicieli. 

Więcej informacji dotyczących wyborów można znaleźć pod ad-
resem: http://www.mir.krakow.pl/artykuly/Informacje-dla-kandy-
data%C3%B3w-na-cz%C5%82onk%C3%B3w-rad-powiatowych

-MIR-,8763.html 
(red)

Parafia pw. WNMP w Rzepienniku Biskupim informuje, że od 
10 maja br. msza święta w Kościółku  pod wezwaniem świętego 
Jana Chrzciciela w  Rzepienniku Biskupim odbywać się będzie 
o godz. 9.30. Zwiedzanie Kościółka będzie możliwe tylko po mszy 
niedzielnej.

26 kwietnia br. mieszkańcy gminy Rzepiennik Strzyżewski wy-
bierali sołtysów i członków Rad Sołeckich. I tak kolejno:

- w Kołkówce nowym sołtysem został Marian Kawa, który otrzy-
mał 59 głosów. W pracy pomagać mu będzie rada sołecka składają-
ca się z członków: Tadeusz Stankowski, Sławomir Firlit, Agnieszka 
Baran, Halina Poręba, Kazimierz Serafin, Szczepan Słota. 

- w  Rzepienniku Strzyżewskim wybory wyraźnie wygrała do-
tychczasowa sołtys - Grażyna Pierz, zdobywając 244 głosy.  Radę 
Sołecką tworzą: Andrzej Dziuban, Krzysztof Fudala, Beata Mi-
kos,  Irena Ryndak, Robert Słowik, Małgorzata Starzyk. 

- trzecim sołectwem gdzie odbyły się wybory był Rzepiennik Bi-
skupi. Tutaj dotychczasowego sołtysa pokonała Grażyna Włodyka, 
która zdobyła 131 głosów. Rada Sołecka Rzepiennika Biskupiego 
składa się z: Grzegorza Kowalika, Krzysztofa Żyrkowskiego, Zdzi-
sława Serafina, Zdzisława Kiełtyki, Łukasza Kiełtyki i Artura Ra-
dzika.

W Olszynach, Turzy, i Rzepienniku Suchym wyborów nie było 
z powodu braku kontrkandydatów dla obecnie sołtysujących. Dla 
porządku przypominamy że sołtysami pozostali tam odpowied-
nio:

- w Olszynach Teofil Bąk
- w Turzy Danuta Martyka
- w Rzepienniku Suchym Stanisława Kleszyk

Rady sołeckie w tych miejscowościach tworzą odpowiednio: 
Olszyny: Grzegorz Bąk, Krzysztof Bąk, Jan Faliszek, Leszek Mę-

żyk, Zbigniew Poręba, Marek Rąpała.
Turza: Ewa Blicharz, Jerzy Gawron, Franciszek Grzybek, 

Agnieszka Kiełtyka, Barbara Łaś, Wiesław Zawisza,
Rzepiennik Suchy:  Lesław Kiełtyka, Lucyna Kloc, Kazimierz 

Macior, Fryderyk Mierzwa, Piotr Niemiec, Ewa Słota.

Wybory sołtysów

25 maja     świętujemy 
25 lat samorządności

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

ZWIEDZANIE KOŚCIÓŁKA

Szanowni Państwo!
Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy 

w tegorocznych wyborach na sołtysa obdarzyli mnie swoim zaufa-
niem i oddali swój głos na moją osobę. Chciałabym zapewnić, że 
jako sołtys wsi Rzepiennik Strzyżewski zrobię wszystko, aby nie 
zawieść Państwa zaufania, a swoje obowiązki będę wykonywała su-
miennie w poczuciu odpowiedzialności za wspólne dobro miesz-
kańców wsi Rzepiennik Strzyżewski. 

Z poważaniem 
Grażyna Pierz
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 W czwartek, 23 kwietnia, w ramach ogólnopolskiej akcji Towa-
rzystwa Przyjaciół Lasu, Przedszkole Publiczne z  Turzy zorgani-
zowało w klubie Stokrotka Święto Przyjaciół Lasu. Dla zaproszo-
nych gości, władz gminnych na czele z Wójtem Markiem Karasiem, 
władz lokalnych, wśród nich radnych z Turzy, Adama Rzeszutka 
i  Józefa Kucharczyka oraz panią sołtys Danutę Martykę, a  także  
pierwszoklasistów miejscowej szkoły wraz z  wychowawczynia-
mi, rodziców i chętnych mieszkańców, przedszkolaki pod okiem 
swoich nauczycielek przygotowały program artystyczny.  Grupa 
młodsza przedstawiła scenkę z elementami tańca i śpiewu pod ty-
tułem „Bal w lesie”, a grupa starsza inscenizację „W obronie lasu 

– domu ptaków i zwierząt”. Wśród gości przeprowadzono również 
quiz przyrodniczy, a na zakończenie  dzieci  zaśpiewały piosenkę 
pt. „Rozśpiewany las”. Imprezie towarzyszyła wystawa dziecięcych 
prac plastycznych „Bajkowy las”.

Dzieciom wręczono dyplomy i  drobne upominki. Wszystkie 
przedszkolaki otrzymały miano Przyjaciela Lasu, a  przedszkole 
pamiątkowy dyplom.

Wcześniejsze działania w  ramach ogólnopolskiej akcji obej-
mowały spotkania edukacyjne. Pierwsze o tematyce ekologicznej 
z  pracownikiem urzędu gminy do spraw ochrony środowiska,  
Krzysztofem Banasiem. Drugie z  leśniczym, Markiem Malinow-
skim z  Nadleśnictwa Gromnik. Ponadto organizowano spacery 
przyrodnicze w pobliżu przedszkola „Poznajemy drzewa bez liści”, 

„Drzewa iglaste w ogrodzie przedszkolnym”. Rodzice także włączy-
li się w te działania. Przygotowana została wycieczka do lasu. Jej 
przewodnikiem była jedna z mam, która zabrała dzieci na prywat-
ną działkę. Przedszkolaki zobaczyły zasadzony młody sosnowy 
i  dębowy las. Na zajęciach dydaktycznych w  przedszkolu, dzieci 
szukały odpowiedzi na pytanie: Co to jest las?, poznawały środo-
wisko leśne i walory krajobrazowe naszego regionu. W efekcie ich 
działań powstała mapa pojęć, „drzewo dłoni”, makieta lasu, zagad-
ki przyrodnicze i prace plastyczne. Dzieci wspólnie zasadziły też 
drzewko podarowane przez leśniczego. Głównym celem przedsię-
wzięcia było uwrażliwienie dzieci na piękno świata przyrody oraz 
nauka poszanowania lasów. Edukacja ekologiczna i przyrodnicza 
najmłodszych poprzez zabawę, różnorodną aktywność i  samo-
dzielne doświadczanie, to droga do wyrabiania właściwych postaw 
i nawyków.

Katarzyna Kamińska
Przedszkole Publiczne w Turzy

15 kwietnia Instytut Książki zainicjował w Krakowie program 
ogólnopolskich konferencji pod nazwą „Biblioteka Nowa”. Głów-
nym celem programu jest opracowanie założeń i kierunku rozwoju 
polskich bibliotek publicznych na najbliższe lata. I edycja została 
zatytułowana „Biblioteka 2020, czyli nowe wyzwania dla biblio-
tek publicznych”. Poświęcona była zmieniającej się roli bibliotek 
we współczesnym społeczeństwie, a wzięli w niej udział najwybit-
niejsi eksperci w tej dziedzinie z Danii, Francji, Niemiec i Wielkiej 
Brytanii, min. Brian Ashley, Jens Thorhauge, Emmanuel Aziza, 
Klaus-Peter Böttger. Debatę prowadził Dyrektor Instytutu Książki 

- Grzegorz Gauden oraz Dyrektor Biblioteki Narodowej -Tomasz 
Makowski. 

Seminarium miało charakter zamknięty i było adresowane 
przede wszystkim do specjalistów z branży: dyrektorów i pra-
cowników bibliotek publicznych, a także przedstawicieli urzędów 
miejskich i wojewódzkich. Zabrało w nim udział łącznie 200 słu-
chaczy z całego kraju. Seminaria będą odbywać się cyklicznie dwa 
razy w roku: wiosną i jesienią. Program pięciu konferencji zostanie 
zrealizowany w latach 2015-2017.

Instytut Książki od kilku lat realizuje programy mające pomóc 
bibliotekom publicznym przekształcić się w   „centra dostępu do 
wiedzy i kultury”, a także w miejsca odpowiadające różnym ocze-
kiwaniom. Dzięki takim programom jak: Biblioteka+, Infrastruk-
tura Bibliotek, MAK+ czy Szkolenia dla bibliotekarzy zmiany te są 
możliwe. Od 2011 do końca 2015 r. zbudowanych lub zmodernizo-
wanych zostanie 245 budynków bibliotecznych w małych miejsco-
wościach. Od 2010 r. przeszkolono już 5 300 bibliotekarzy.

Seminarium odbyło się w Centrum Kongresowym ICE Kra-
ków, którego operatorem jest Krakowskie Biuro Festiwalowe. Jest 
to wiodąca polska instytucja realizująca najważniejsze wydarzenia 
kulturalne w skali kraju i Europy. Organizuje prestiżowe festiwa-
le: Misteria Paschalia i Sacrum Profanum, jest także promotorem 
takich projektów kulturalnych jak: Festiwal Muzyki Filmowej czy 
Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego PKO Off Camera. 
Instytut Książki jest narodową instytucją kultury powołaną przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działającą od 
stycznia 2004 r. Do głównych zadań Instytutu należy popularyza-
cja książek i czytelnictwa w kraju oraz polskiej literatury na świecie. 
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wspiera 
budowę i modernizację bibliotek publicznych, organizuje szko-
lenia dla bibliotekarzy oraz stworzył i wdraża system katalogowy 
MAK+. Organizatorami seminarium są: Instytut Książki, Bibliote-
ka Narodowa, Goethe-Institute wWarszawie i Krakowie, Krakow-
skie Biuro Festiwalowe, Europejska Stolica Kultury, Duński Insty-
tut Kultury oraz Instytut Francuski w Polsce.

Źródło: http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,32953,biblioteki-prz 
yszlosci---ogolnopolska-debata.html

Święto Przyjaciół
BIBLIOTEKI  
PRZYSZŁOŚCI

Lasu

KULTURA
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30 kwietnia chór „Marianus”, działający przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury w  Rzepienniku Strzyżewskim, obchodził dwudziesto-
lecie swojej działalności. W kościele parafialnym w Rzepienniku 
Biskupim odbyła się okolicznościowa msza święta, podczas któ-
rej zaśpiewali wszyscy obecni chórzyści - jubilaci. Jubileuszowego 
koncertu można było posłuchać tuż po mszy w kościele. Pozostała 
część uroczystości odbyła się na sali widowiskowej GOK w  Rze-
pienniku Biskupim. 

Na ręce dyrygenta Piotra Burkota Wójt Gminy Marek Karaś 
w  imieniu własnym i  przewodniczącego Rady Gminy Adama 
Bajorka wręczył chórowi „Marianus” list gratulacyjny, natomiast 
dyrektor GOK  Halina Hołda okolicznościową statuetkę. Wśród 
zaproszonych gości był wieloletni wójt gminy Kazimierz Fudala, 
dyrektor gimnazjum Jadwiga Ryba, sołtys wsi Rzepiennik Strzy-
żewski Grażyna Pierz oraz kapelmistrz orkiestry Stanisław Zięba. 
Biesiada ponad 100-osobowej grupy byłych i obecnych chórzystów 
trwała niemal do rana. 

Agnieszka Zbylut

Orkiestra OSP Rzepiennik Strzyżewski odniosła swój kolejny 
sukces. Na VI Ryglickiej Paradzie Orkiestr Dętych o Puchar Bur-
mistrza Ryglic  zajęła 2 miejsce, uzyskując tym samym kwalifikację 
do Przeglądu Orkiestr „Echo Trąbity” w Nowym Sączu. 

W  paradzie wzięło udział sześć orkiestr dętych z  powiatu tar-
nowskiego: z  Siemiechowa, Siedlisk, Żurowej, Szerzyn, Zalaso-
wej i  z  Rzepiennika Strzyżewskiego. Organizatorem wydarzenia 
jest MCK Sokół w Nowym Sączu oraz Ośrodek Kultury w Rygli-
cach. Finał Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych odbędzie się 
w Nowym Sączu już w czerwcu br.

(g)

Dwudziestolecie 
CHÓRU MARIANUS

Orkiestra 
z sukcesem!

KULTURA
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Na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski 
www.rzepiennik.pl można zarejestrować się do bazy bezpłatnych 
powiadomień sms, informujących o  najważniejszych wydarze-
niach, w tym również kulturalnych w gminie.

Gminny Ośrodek Kultury również będzie tą drogą zawiadamiać 
zainteresowanych o  terminach i  miejscu wydarzeń kulturalnych 
i rozrywkowych.

Końcówka kwietnia minęła zespołowi teatralnemu Skrzat bar-
dzo pracowicie. 24 kwietnia (piątek) udali się bowiem ze spek-
taklem „Czapla, ryby i rak” na występy do szkół i przedszkoli na 
terenie gminy. Odwiedzili Szkołę Podstawową w Rzepienniku 
Strzyżewskim, wystąpili dla przedszkolaków z Turzy w klubie 

„Stokrotka” oraz gościli w Przedszkolu Publicznym w Rzepienniku 
Biskupim. Oprócz obcowania z teatrem jako widzowie, dzieci mia-
ły okazję wcielić się także w małych aktorów, próbując nauczyć się 
animować lalkami. 

Niedzielnym popołudniem, 15 marca, Izbę Re-
gionalną Zapiecek im. Seweryna Udzieli w  Rze-
pienniku Suchym odwiedziła grupa turystów 
pod przewodnictwem Piotra Firleja. Wizyta była 
związana z 3-dniowym rajdem turystycznym pod 
nazwą Korona Pogórza i była pierwszym punktem 
ostatniego dnia ich wyprawy. Po Izbie oprowadzi-
ła gości (ubrana w strój pogórzański) Anna Bugno, 
która gwarą opowiedziała o  historii i  kulturze 
ludowej regionu, przybliżyła sylwetkę patrona, 
a  także opowiedziała o  eksponatach zgromadzo-
nych w Izbie.

Pod takim hasłem odbył się happening  zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z  gimnazjami w  całej 
gminie. Gimnazjaliści i  harcerze pod opieką instruktorów GOK 
i nauczycieli zachęcali  mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżew-
ski do manifestowania patriotyzmu i przywiązania do symboli na-
rodowych.

Akcja odbywała się tuż przed świętem flagi przypadającym  na 
dzień 2 maja. Harcerze śpiewali pieśni patriotyczne i z uśmiechem 
na ustach wręczali flagi mieszkańcom. Wiele osób z zainteresowa-
niem uczestniczyło w wydarzeniu zabierając flagę do domu. 

Bądź na bieżąco!

Skrzaty z wizytą
ZabierZ fLagę 
do domu!

Turystom o Izbie 
na ludowo

KULTURA
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ZARZEWIE KONFLIKTU
Zabójstwo austriackiego następcy tronu 28 czerwca 1914 roku 

przez serbskiego nacjonalistę Gawriło Principa, wywołało lawinę 
zdarzeń, która na cztery lata zamieniła oblicze Europy. Wystoso-
wane tuż po nim ultimatum Austro-Węgier wobec Serbii wywo-
łało ogólnoeuropejski kryzys dyplomatyczny. Skutkiem tego, już  
w pierwszych dniach sierpnia 1914 roku, większość krajów Europy 
znalazła się w obliczu wojny. Wojny przeczuwanej od dawna. Przy-
patrując się napiętej sytuacji politycznej, brytyjski minister spraw za-
granicznych, Edward Grey zauważył:  Gasną światła w całej Europie 
i my już nie doczekamy, kiedy zapalą się na nowo. Czas pokazał, jak 
bliski był prawdy.

Europa podzieliła się na dwa bloki: państwa centalne (Niem-
cy, Austro-Węgry, Bułgaria i Turcja) oraz  ententę (Francję, Rosje 
i Wielka Brytanię). Polacy, rozsiani po terytoriach zaborców, mieli 
świadomość jak wielką nadzieję na odzyskanie nieodległości daje im 
los. Jednocześnie zdawali sobie sprawę, że przyjdzie się im zmierzyć 
w walce bratobójczej.
POCZĄTEK WOJNY W GALICJI

Wojna dotarła do Galicji 23 sierpnia. Tu stanęły naprzeciw siebie 
armia Austo-Węgierska i wojska carskiej Rosji. Na przełomie 1914 
i 1915 roku linia frontu wschodniego, w tym również na odcinku 
galicyjskim, ustabilizowała się. 

Jesienią 1914 roku wojska rosyjskie 
pojawiły się w  Rzepienniku, wkrótce 
wycofały się do Ryglic i  znowu po-
wróciły w  grudniu. Żołnierze rosyj-
scy zaczęli kopać umocnienia, zwane 
wtedy dekunkami, w odległości około 
300 m od zabudowań moich rodziców, 
wzdłuż drogi z  Rzepiennika do Cięż-
kowic, na granicy z Ostruszą i w lesie 
Rakutowa. Żołnierze zostali zakwa-
terowani  w  okolicznych domach po 
20-30 żołnierzy szeregowych na dom. – 
wspomina w książce pt. „Na wygonie” 
Augustyn Mika. 

W  połowie stycznia pozycje obu 
armii ciągnęły się już wzdłuż rzek 
Dunajec i  Biała w  stronę Lichwina, 
Gromnika i  Ciężkowic. Pierwsza li-
nia rosyjskich okopów biegła przez 
Rzepiennik Strzyżewski, Ostruszę, 
Staszkówkę i  dalej w  kierunku Prze-
łęczy Małastowskiej. Według autora 
książki „Zawierucha wielkiej wojny 
na terenie gminy Szerzyny” najwięk-
szym punktem oporu (wzgórzem ważnym strategicznie dla prowa-
dzenia walk) w  naszym regionie miało być wzgórze Lipie, górują-
ce na granicy Ołpin, Olszyn i  Rzepiennika Suchego. Umocnienia 
rosyjskie ciągnęły się od binarowskiego wzgórza pomiędzy Olszy-
nami i Żurową poprzez wzgórza w paśmie Brzanki i Liwocza oraz 
w kolejnej  linii wzgórzami od Siepietnicy, równolegle do Olszynki 
nad Święcanami, Ołpinami i  Żurową, aż po Swoszową. Nie zosta-
ła ukończona ostatnia linia okopów w okolicach Folusza, Cieklina 
i  Skołyszyna. Monarchia Austro-Węgierska znalazła się w  ciężkiej 

sytuacji. Rosjanie okupowali już znaczną część ich kraju, ogromnych 
strat w ludziach nie było kim zastąpić, stracono także dostęp do ga-
licyjskiej ropy, a złamanie frontu na odcinku galicyjskim otwierało 
Rosjanom drogę na Budapeszt i mogło przesądzić o losach całej woj-
ny. Miejscem, w którym miało nastąpić rozstrzygające uderzenie, był 
front rosyjskiej 3 Armii pod Gorlicami.
W CIENIU GORLICKIEJ BITWY 

Na wiosnę 1915 roku, moi rodzice i dziadkowie przyjmowali z nie-
pokojem pogłoski, że armia austriacka wspólnie z niemiecką szykują 
ofensywę. Jakoż 1 maja pojawił się na niebie w Rzepienniku pierwszy 
aeroplan w historii tej wsi. Aeroplan krążył nad umocnieniami rosyj-
skimi i rozrzucał błyszczące wstążki. Nikt nie wiedział co one oznacza-
ją. Jak się później okazało, były to wskaźniki celów dla armat i moź-
dzierzy – wspomina A. Mika.

1 maja podjęto decyzję o rozpoczęciu ofensywy, zwanej też prze-
łamaniem gorlickim. Jeśli wierzyć danym źródłowym, w sumie dla 
przełamania frontu między Magurą a Tuchowem przeznaczono 18 
dywizji, brygadę piechoty oraz dywizję kawalerii. Łącznie około 217 
tysięcy żołnierzy, 1045 dział i 70 moździerzy. Naprzeciwko znajdo-
wała się rosyjska 3 Armia, obsadzająca długi front od Wisły aż po 
Przełęcz Łupkowską, licząca około 17 dywizji piechoty, kilka jedno-
stek terytorialnych oraz około 6 dywizji kawalerii głębiej za frontem. 

Nazajutrz na całej linii  frontu rozgorzały zaciekłe walki. Wbrew 
przypuszczeniom Austryjaków Rosjanie skutecznie się broni-
li. W  okolicach Staszkówki, Turzy i  Rzepiennika oddziały węgier-
skiej 39. Dywizji Piechoty oraz niemieckiej 2. Dywizji Piechoty 
Gwardii poniosły osobowe straty szacowane w okolicach 20%. Co 

ciekawe, po całym dniu walk żołnie-
rzom państw centralnych udało się 
zmusić wojska rosyjskie do cofnię-
cia się o około 6-10 km i opanować 
tym samym między innymi: Choj-
nik, Rzepiennik Marciszewski, część 
Jodłówki Tuchowskiej, Rzepiennik 
Strzyżewski, Rzepiennik Biskupi, Tu-
rzę, Moszczenicę, Mszankę. 

Oto jeszcze jeden cytat z opowie-
ści  Augustyna Miki: 

O  godzinie szóstej rano osiedlem 
Dąbry wstrząsnęły wybuchy pocisków 
wystrzelanych z  armat i  moździerzy 
(…) Od ósmej rano osiedle Dąbry za-
mieniło się w  piekło. Pociski różnego 
kalibru padały jeden koło drugiego. 
Domy stawały w płomieniach. Wybu-
chy były tak potężne, że domy palące 
się jak pochodnia, gasły nagle wsku-
tek podmuchu następnego pocisku. 
Drewniane domy rozlatywały się jak 
zabawki z klocków od samego podmu-
chu, gdy pocisk eksplodował w pobliżu. 
Najcięższy ogień prowadzono z armat 

i  haubic ulokowanym w  pociągu pancernym w  Ciężkowicach. Było 
tam między innymi niemieckie , ciężkie działo, kaliber 380 mm zwane 

„Grubą Bertą”. Jeden z pocisków wystrzelonych z „Berty” eksplodował 
w odległości 20 metrów od drogi Rzepiennik-Ciężkowice tworząc lej 
głębokości kilku metrów i  wyrzucający ziemie na odległość kilkuset 
metrów. Ten lej wypełnialiśmy gruzem, śmieciami i ziemia przez po-
nad 40 lat (…) Większość żołnierzy rosyjskich zginęła, część ratowała 
się uciekając z okopów, a  już po południu mieliśmy w Rzepienniku 
wojska austriackie. Moim dziadkom pozostały na wpół rozwalone 

Wielka Wojna 
HISTORIA
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domy i setki metrów umocnień do zasypania.
3 maja  rozpoczął się trzeci dzień krwawych walk pod Gorlicami. 

Na prawe skrzydło 11. Armii (okolice Sękowej) gen. A. Von Mack-
sen wysłał w posiłkach 20. Dywizję Piechoty, „natomiast w rejonie 
Ciężkowic i  Rzepiennika pruskie oddziały  z  2. Dywizji Piechoty 
Gwardii otrzymały wsparcie niemieckiej 19. Dywizji Piechoty. Tego 
dnia najcięższe z walk w okolicy toczyły się o wzgórze Lipie na sty-
ku Rzepiennika Suchego, Olszyn i Ołpin. Rosjanie bronili się przy 
większym wsparciu artylerii. Rankiem okopali się na granicy Rze-
piennika Biskupiego i Suchego, a po południu próbowali nawet kon-
tratakować w okolicach Żurowej. Po południu 1. Dywizja Piechoty 
Gwardii zajęła Olszyny, wieczorem przerwała linię umocnień na 
granicy Olszyn i Żurowej”. Jednocześnie niemiecka 2. Dywizja Pie-
choty Gwardii cały czas próbowała zdobyć Lipie, co udało się osią-
gnąć dopiero późnym wieczorem. Na pozostałych odcinkach frontu 
galicyjskiego linia rosyjskich okopów również została przełamana. 
Niemcy zdobyli między innymi: Bugaj, Klęczany, Libuszę, Lipinki, 
a oddziały austriackie podeszły aż w okolice Biecza. Kolejny dzień 
nie przyniósł odpoczynku. Trwały bowiem przygotowania do walk 
w  Szerzynach. Od Olszyn podążały w  tym kierunku uszczuplone  
bojami dnia poprzedniego: 1. Dywizja Piechoty Gwardii a od Lipia 
i przysiółka Teresin dwa oddziały 2. Dywizji Piechoty Gwardii pod 
dowództwem porucznika  Arnolda von Wincklera. Walki rozgorza-
ły na nowe. 

4 maja był dniem przełomowym dla całej bitwy gorlickiej. „Na 
wielu odcinkach państwa centralne kontrolowały już sporo miejsco-
wości i  ważne punkty strategiczne: Cieklin, Folusz, Święcany, Sie-

pietnicę i Tuchów”. 6 maja atakujący mieli już kontrolę nad Tarno-
wem, Brzostkiem, Pilznem i Jasłem.  Gdy siły niemieckie podeszły 
pod Sanok i Rzeszów, Rosjanie wycofali się. Niedługo później armia 
austriacka odzyskała kontrolę nad Przemyślem i Lwowem.
POGORZELISKO

Wojenna zawierucha pozostawiła po sobie tragiczny krajobraz. 
Spalone domy, rozkopane pola, zagrabione gospodarstwa, wystra-
szoną i wyniszczona ludność, bieda,  głód... 

W  liście wysłanym przez Jana Serwońskiego z  Rzepiennika Bi-
skupiego  do redakcji tygodnika „Piast”, opublikowanym w numerze 
47 z 19 listopada 1916 roku czytamy: 

(…) Stali u nas [Moskale] przez pięć miesięcy, więc mieliśmy spo-
sobność przyjrzeć się im i poznać doskonale. Rabowali u nas co się 
dało, a prali nahajkami przy lada oporze (…) Pola zajeździli, żeśmy 
nic z nich nie zebrali. Kto nie chciał iść [do budowy okopów] tego zmu-
szano nahajkami (…)Mówili nam wciąż „My wasi, a wy nasi, to wy 
musicie robić”. Wreszcie przyszła na nich kreska (…).

Świadectwem tamtych tragicznych wydarzeń są dziś tylko żoł-
nierskie groby na cmentarzach w Rzepienniku Strzyżewskim oraz 
w Olszynach, które opatrzone zostały odpowiednio numerami 114 
i 113.

A.R
Źródła: 
Monika Pikusa, Arkadiusz Bąk, „Zawierucha wielkiej wojny na terenie gminy 
Szerzyny”
Augustyn Mika, „Na wygonie”
http://www.wielkawojna.az.pl/galeria4.php?nr=2

4 maja przypada wspomnienie męczeńskiej śmierci św. Floriana 
i  Dzień Strażaka. Kim był ów Florian i  dlaczego został wybrany 
patronem strażaków?

Według żywotu z  VIII w. Florian z  Lauriacum urodził się ok. 
250 roku w  Zeiselmauer (Dolna Austria). W  młodym wieku zo-
stał dowódcą wojsk rzymskich stacjonujących w Mantem (obecnie 
w  północno-wschodniej Austrii). Podczas prześladowania chrze-
ścijan został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do 
złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano 
go. Przywiedziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia, 
torturowano, wreszcie utopiono w rzece Enns. Jego ciało odnala-
zła kobieta, pochowała je z czcią i szacunkiem. Nad jego grobem 
z czasem powstał klasztor i kościół benedyktynów, objęty potem 
przez kanoników laterańskich, który do dzisiaj jest ośrodkiem ży-
cia religijnego w Górnej Austrii. 

W  roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego 
Kraków otrzymał znaczną część relikwii św. Floriana. Ku jego czci 
wystawiono na Kleparzu okazały kościół. Kiedy w 1528 roku pożar 
strawił tę część miasta, ocalała jedynie świątynia. Odtąd zaczęto 
czcić św. Floriana w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, 
powodzi i sztormów. 

Florian jest patronem Austrii i Bolonii oraz Chorzowa. Patronu-
je strażakom, a także: hutnikom, kominiarzom i piekarzom. 

W ikonografii  św. Florian przedstawiany jest jako gaszący pożar 
oficer rzymski z naczyniem, w ręku trzyma chorągiew. Jego atry-
butami są: kamień młyński u szyi, kolczuga, czerwony i biały krzyż, 
miecz, palma męczeńska, płonący dom, orzeł, tarcza, zbroja.

W  Polsce od 2002 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako 
święto zawodowe ustanowione przez Sejm RP przy nowelizacji 

ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (PSP) z 1991 roku. Świętuje  
w tym dniu zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna.

Nie inaczej również i  w  naszej gminie. Coroczne Dni Straża-
ka są wyjątkowym świętem w  każdej miejscowości. Wówczas 
celebrowane są uroczyste msze święte, organizowane spotkania 
okolicznościowe, czy defilady. Dzień ten jest najlepszą okazją do 
nominacji na wyższe stopnie oficerskie i  aspiranckie, wręczenia 
cywilnych odznaczeń dla wyróżniających się w służbie strażaków, 
zaprezentowania sprzętu straży pożarnej i umiejętności strażaków 
i  przede wszystkim  do przyjmowania nowych członków. Uro-
czyste przyjęcie w szeregi strażaków miało miejsce w Olszynach, 
gdzie nowymi członkami druhami jednostki zostali wójt Gminy 
Rzepiennik Strzyżewski  Marek Karaś, a  także ks. Proboszcz Da-
riusz Nawalaniec. 

(r)

Święty Florian – patron strażaków

Strażacy z Rzepiennika Suchego

HISTORIA
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Majówka z królową  
rzepiennickich przydroży 

cz. I
Na wzgórzu, pod ogromnym dębem w otoczeniu dwóch białych 

bzów, na betonowym podwyższeniu pomalowanym wapnem, stoi 
postać z rozłożonymi rękami. Stoi i patrzy. Jej oczy są zatroskane, 
a usta wyrażają smutek. To kobieta średniego wzrostu w białej su-
kience i niebieskiej chuście na ramionach, przepasana niebieskim 
paskiem. Spod białego welonu widać kosmki brązowych włosów. 
Tak nieznany artysta wyobraził sobie Najświętszą Panienkę. Może 
któraś z wiejskich kobiet posłużyła mu za wzór? Tego już pewnie 
się nie dowiemy. Nad figurą Matki Boskiej jest umieszczony da-
szek, opasany wieńcem z zielonych gałązek i kwiatów. Stopy Maryi 
również ozdobione są kwiatami. Kapliczka stoi w  małym ogród-
ku przy drodze. Drewniany, brązowy płot pięknie komponuje się 
z  zielonym bukszpanem i  kolorowymi kwiatami rosnącymi pod 
figurą. 

W krajobrazie rzepiennickim odnajdujemy mnóstwo przydroż-
nych kapliczek, figur oraz krzyży. Jak długo tu stoją i dlaczego wła-
śnie tu? Jakie czasy pamiętają? Większość z nich ma już swoje lata, 
jednak zdarza się, że co jakiś czas przybywają nowe.  Mieszkań-
cy coraz częściej budują kapliczki w  przydomowych ogródkach, 
chcąc wyrazić swoją wdzięczność za uchronienie gospodarstwa od 
kataklizmu. Inni w podzięce za wyjście z ciężkiej choroby, jeszcze 
inni chcą tym gestem wyrazić swoją pobożność, dać świadectwo 
wiary. Dawniej zdarzało się, że stawianie figur czy krzyży było wy-
pełnieniem pokuty za popełnione grzechy.

Kapliczka jest jakby łącznikiem ziemi z Niebem, sacrum z pro-
fanum.  Każda figura ma swoją historię. Miejsca, w których budo-
wano kapliczki nie były przypadkowe. Często znajdowały miejsce 
przy kościele; w  centrum wsi wyznaczając w  ten sposób punkt 
centralny; na początku lub na końcu zabudowań wsi, wytyczając 
jej granice; na rozstajnych drogach, gdzie żegnano odchodzących; 
przy zbiorniku wodnym lub wejściu do lasu, obok cmentarza albo 
na skraju pól.  Żadna nie powstała przypadkowo, każda o czymś 
przypomina, będąc jakby drogowskazem. Przechodząc koło figu-
ry Matki Bożej czy Krzyża można pochwalić Boga, przystanąć na 
krótką modlitwę czy choćby zwrócić swoje oczy ku niebu.

Wyodrębnia się kilka rodzajów kapliczek, na przykład domko-
we, słupowe i szafkowe. Domkowe przypominają małe świątynie, 
w centrum których znajduje się ołtarzyk z figurą. Jedną z takich ka-
pliczek zobaczymy przy schodach prowadzących do kościoła para-
fialnego w Rzepienniku Biskupim. Kapliczki słupowe mają kształt 
czworościanu podzielonego na kilka kondygnacji, a na najwyższej 
z nich figura Matki Bożej albo Jezusa. Często spotykane u nas są 
także kapliczki szafkowe, zrobione z drewna, zwieńczone dwuspa-
dowym daszkiem i zawieszone na drzewach lub słupkach. Spoty-
kamy jeszcze figury Maryi w grocie kamiennej. Bez kapliczek i fi-
gur trudno jest sobie wyobrazić pejzaż naszej gminy.  

W najbardziej wiosennym miesiącu, kiedy przyroda budzi się 
do życia, a  ziemia rozkwita swoim blaskiem, echo niesie śpiew 
wiernych gromadzących się wokół kapliczek: Zdrowaś Maryjo, Bo-
garodzico! Błagamy Ciebie, Święta Dziewico…

Tradycja gromadzenia się wokół rzepiennickich kapliczek 
i krzyży przetrwała i jest przekazywana młodym pokoleniom. 

Kolejna perełka w naszym krajobrazie

W parafii Turza powstała kolejna przydomowa kapliczka. Pań-
stwo Słowikowie jako wotum wdzięczności za dar życia dziecka 
wystawili figurę Matki Bożej Niepokalanej. Wizerunek Maryi 
wykonał Dominik Wolski, 24 letni chłopak z  sąsiedniej gminy. 
Rzeźba została wykonana z  drzewa lipowego. Obsadzona jest 
na kamieniach piaskowca i  granitu. Fundatorzy wmurowali do 
kapliczki kilka cennych kamieni przywiezionych z  różnych piel-
grzymek i podróży, między innymi kamienie pochodzące z Monte 
Casino (Włochy), Medjugorie-Wzgórze Objawień-Podbrdo oraz 
Góra Krzyża-Kriżevac (Bośnia i  Hercegowina), Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, Kasprowego Wierchu oraz Krymu.  Gromadzone kamie-
nie świadczą o tym, iż zamiar budowy kapliczki był przemyślaną 
decyzją, która dojrzewała kilka lat. I tak spełniła się 2 maja 2015 
roku, w dniu którym została poświęcona przez proboszcza parafii 
ks. Zenona Macko. Codziennie pod kapliczką zbiera się rodzina 
i sąsiedzi wyśpiewując do Maryi dziękczynne pieśni.

Paulina Wantuch
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 O wierzbach przypominamy sobie najczęściej w Niedzielę Palmową. Biegniemy do potoku lub na skraj lasu po budzące się do życia gałąz-
ki wierzby, u których rozwijające się pączki wyglądają jak maleńkie, puszyste kotki. Istnieją dwa gatunki wierzby służące do komponowania 
wielkanocnych palemek: wierzba wiciowa (iwa) i wierzba krucha (rokita). Ta druga jest najczęściej poszukiwana w zaroślach, ze względu 
na delikatne gałązki i śnieżno-białe kotki z czarną okrywą u spodu. To wzruszające, że gałązki rodzimej wierzby mogą zastąpić liście palmy 
i gałązki oliwne słane na drogę panu Jezusowi, gdy tryumfalne wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy. Gest, jaki czynimy w Niedzielę Palmową 
i w tydzień później, gdy poświęcone gałązki wtykamy na skraju poświęcanych zagonów, sprawia, że wierzba staje się drzewem błogosławio-
nym, przynoszącym rozliczne korzyści.

Istnieje kilkanaście gatunków wierzb, które rosną w  Europie, 
na ogromnych obszarach Rosji, aż po Syberię, w  Azji, W  Afry-
ce Północnej i Chinach.  Wierzba, w historii rozwoju cywilizacji 
uratowała życie wielu milionów istnień ludzkich. Łacińska nazwa 
wierzby - Salix  pochodzi od słowa salvare – ratować i wiąże się 
z  kilku innymi słowami, które oznaczają życie (saline), zdrowie 
(salute), bądź zdrów (ti saluto), zbawienie (salutare). „Witaj Kró-
lowo”„Salve Regina”  - śpiewany do Najświętszej Panienki. Więk-
szość gatunków wierzb, a szczególnie najbardziej pospolita u nas 
wierzba biała, zawiera w korze bardzo wartościowy związek che-
miczny -  kwas salicylowy, z  którym spotykamy się na co dzień 
kupując w aptece aspirynę, polopirynę i  inne specyfiki. Już kilka 
tysięcy lat temu odkryto, że wywar z kory wierzby obniża gorączkę, 
leczy grypę, zapalenie płuc i choroby zwane potocznie przeziębie-
niem. Jest niezawodnym środkiem przeciwbólowym, wspomaga 
organizm człowieka w opanowaniu wielu innych chorób. Wierzba 
przez wieki ratowała ludzi.

Wierzby przydrożne, z  grubym pniem i  ogromną, rosochatą 
głową zwieńczoną kępą  gałęzi, były przez kilka wieków nieod-
łączną częścią polskiego krajobrazu. Rosły tuż obok drogi wyzna-
czając trakt dla koni, które musiały odnaleźć drogę do domu, gdy 
gospodarz zasnął odurzony okowitą. Wędrowiec chronił się pod 
wierzbami w czasie upału lub burzy. Krakowianin, nie żyjący już, 
profesor Wiktor Zin, utalentowany architekt i rysownik, prowadził 
przez wiele lat audycje w  telewizji pt. „Piórkiem i węglem”. Uka-
zywał piękno naszych miast i  miasteczek, które umykało naszej 
uwadze. Pewnego dnia, w Wielki Piątek, wybrał się w okolice Za-
kliczyna z blokiem rysunkowym pod pachą. Spotkał przy drodze 
rolnika, który ogławiał wierzby jedna za drugą. Profesor przystanął 
i zapytał go dlaczego to robi. Rolnik wyjaśnił tak: - Panocku, dziś 
jest Wielki Piątek, wiec przebrałem się i uszykowałem do kościoła. 
Patrzę. Wierzby nie przycięte. Więc znowu musiałem się przebrać 
do roboty. - Ale dlaczego pan to robi ? – pyta profesor. - Jak to dla-
czego ? – Przecież one to lubią.

Drzewo wierzby jest miękkie, kiepsko się pali i mało jest przy-
datne do budowy. Mimo tego wiele drobnych przedmiotów do-
mowych wykonywano z  wierzby ze względu na łatwość obróbki 
drewna.  Nadal korzystamy z pięknych i praktycznych wyrobów 
z wikliny, która jest jednym z gatunków wierzby. Drzewo wierzby 
pełni rolę symboliczną. Znakomity Botanik, prof. Julia Hartwig 
tak pisze o  wierzbie: „ Wierzba stoi na straży  przyrody. Drze-
wo łączy ziemię z niebem. Jest w drzewie szlachetność podstawy, 
dzielność w cierpliwym znoszeniu chłodu, wytrwałość. Spotkanie 
z drzewem jest spotkaniem braterskim”. Natomiast prof. Janusz Fa-
liński stwierdza, że: Od dużego drzewa idzie cisza i potęga. Czło-
wiek poddaje się zdumieniu i respektu. Te głębokie spostrzeżenia, 
warto zapamiętać, lecz są także rady praktyczne związane z wierz-
bą. Satyryk słowacki Jirzi Jirasek tak radzi:

Jeśli Cię czasem język świerzbi
To najlepiej mów do wierzby
Nie ma ryzyka, nie ma ryzyka
Pisarz angielski Thomas Hardy opisuje Święto Majowe obcho-

dzone dawniej w  Anglii. Dziewczyny ubrane w  długie, białe ko-
szule, aż po pięty, gromadziły się na zielonej łące, a każda z nich 
dzierżyła w ręce zieloną gałązkę z wierzby. Nigdy nie było dziew-
czyny idealnie pięknej, ale jedna miała piękne oczy, inna piękne 
usta, jeszcze inna wysmukłą kibić lub fantazyjne włosy. Pojawiali 
się chłopcy z  okolicy i  zaczynały się tańce. Każdy chłopiec znaj-
dował sobie partnerkę odpowiednią dla siebie, mimo ze idealnie 
pięknej dziewczyny nie było. Zawiązywały się romanse i  dzięki 
temu dziewczyny z odległych farm znajdowały sobie mężów.

Takiego święta nie moglibyśmy teraz zorganizować, bo wszyst-
kie dziewczęta są idealnie piękne. Wracając do uwag prof. Janusza 
Falińskiego warto skorzystać przynajmniej z  jednego zalecenia: 

„Każdy kto otrzyma dobrą nowinę powinien nieść przed sobą ga-
łązkę wierzby”. 

Nasz mały świat stałby się weselszy.
Augustyn Mika

Wierzby przydrożne
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Ej, puoznos jastrzębioka! Jastrze-
bia: ludzie-kultura-przyroda

Zespół Pogórzanie, Jastrzębia 
2014

Niezwykły muzyczno-turystyczny 
spacer po Jastrzębi wyrażony nutą 
muzyki ludowej, plastycznym sło-
wem, rodzimą gwarą i  pięknymi fo-
tografiami, wydany w  46. rocznicę 
istnienia Zespołu Pogórzanie oraz 
w dwusetną rocznicę urodzin Oskara 
Kolberga, badacza folkloru naszego 
regionu.  Oprócz podstawowych in-

formacji o zespole, najdą tu Państwo ofertę turystyczną okolic, jak 
również zbiór melodii pogórzańskich wraz z tekstami zapisanymi 
gwarą. Czytajmy, śpiewajmy, doceniajmy!

Zawierucha wielkiej wojny na te-
renie gminy Szerzyny

Monika Pikusa, Arkadiusz Bąk, 
Tarnów 2015

Obowiązkowa pozycja dla miło-
śników historii. To oparte na rzetelnej 
wiedzy podsumowanie czasu Wiel-
kiej Wojny na terenie gminy Szerzyny 
i okolic,  spisane w sposób przystępny 
i zrozumiały dla każdego.  Informacje 
zebrane w  tej ponad 170-ciostroni-
cowej książce poruszają  historycz-
ne, militarne, polityczne i  społeczne 

aspekty I wojny światowej i działań toczonych podczas tego okresu 
na terenie Szerzyn. Autorzy posiłkują się obrazami ludzkich losów 
na tle wielkiej zawieruchy, przywołują wspomnienia, notatki ksiąg 
parafialnych, pokazują osobiste pamiątki – w tym również miesz-
kańców Rzepienników.

Na progu czwartej dekady. Kartki 
z dziejów parafii Matki Bożej Królo-
wej Polski w Rzepienniku Suchym

Czesław Dutka, Rzepiennik Suchy 
2015 

Opowieść z  przełomu trzeciej 
i czwartej dekady historii parafii Mat-
ki Bożej Królowej Polski w  Rzepien-
niku Suchym stanowi podsumowanie 
33-letniej historii tutejszej wspólnoty. 
Sięga jej początków, wspomina zaan-
gażowanie parafian przy jej budowie, 
prymicje i wizytacje. Przedstawia syl-

wetki kapłanów, sporo miejsca poświęcając księdzu prałatowi Józe-
fowi Bubuli – któremu książka jest zadedykowana. 

Informacji o  możliwości zakupu książek należy szukać u  wy-
dawców.

W środę, 29 kwietnia przez gminę Rzepiennik Strzyżewski 
przejechał Karpacki Wyścig Kurierów. To największy w Europie 
Środkowej etapowy wyścig kolarski dla zawodników do lat 23. 
Pierwszy etap wystartował z Tarnowa i zakończył się na ciężko-
wickim rynku. 

Trasa wyścigu obejmowała 120 km i przebiegała przez również 
przez Olszyny, Rzepiennik Biskupi i Rzepiennik Strzyżewski. 

Na tym odcinku wyznaczonych zostało aż 5 premii górskich 
Tauron oraz 3 lotne premie Janom. Austriak Alexander Wachter 
(Tirol Cycling Team) wygrał w Ciężkowicach pierwszy etap mło-
dzieżowego wyścigu poświęconego pamięci karpackich „kurie-
rów”. W czołowej, 7-osobowej grupie, finiszował Polak – Piotr 
Konwa, który ostatecznie zakończył dzień na 5. pozycji i awanso-
wał na 4. miejsce w „generalce”.

Paulina Wantuch

Karpacki Wyścig 
Kurierów 

Spacerkiem 
po kSięgarni

W kioskach w Rzepienniku Strzyżewski i w Olszynach, a także 
w sklepie spożywczym w Kołkówce można nabyć nowe rzepien-
nickie pocztówki z odmienioną szatą graficzną i aktualnymi zdję-
ciami. 

Rzepiennickie pocztówki w sprzedaży!
Już są!

ROZRYWKA
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Sprawdzonymi przepisami dzieli się z  nami Karolina Sykta 
z Rzepiennika Strzyżewskiego

Ciasto malinowe
Ciasto: 6 żółtek, 10 dag cukru, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 
1 cukier wanilinowy, 30 dag maki tortowej, 20 dag margaryny

Beza: 6 białek, 25 dag cukru, 2 paczki migdałów
Masa: 1 l śmietany 30% , 5 opakowań śmietan-fix, 2 łyżki cukru 
pudru, 2 galaretki malinowe, 0,5 kg malin.

Ciasto: Margaryny ucierać z  cukrem, cukrem wanilinowym 
i żółtkami. Do tego dodajemy przesianą mąkę razem z proszkiem 
do pieczenia. Chwilę miksować i  gęste ciasto rozłożyć na dwie 
blaszki.

Beza: Białka ubić z cukrem na sztywno. Pianę położyć na surowe 
ciasto i posypać płatkami migdałowymi. Pieczemy ok. 30 minut 
w temp. 180 stopni.

Masa: Galaretkę rozpuścić w  0,5 l wody. Śmietanę ubijać ok.2 
minut, następnie dodać śmietan-fix i  dalej ubijać. Połowę masy 
położyć na jeden placek. Maliny wsypać do jeszcze nietężejącej 
galaretki i mieszać, aż zacznie tężeć i wyłożyć na placek ze śmieta-
ną. Na to wykładamy resztę śmietany i przykładamy drugim plac-
kiem, tak aby migdały były na górze. 

Sałatka grillowa
Składniki: 1 mała główka sałaty lodowej, 1 puszka odsączonej ku-
kurydzy, 2 zielone cebulki, 3-4 pomidory, 1 opakowanie mozzare-
lli, pęczek koperku.

Sos: 2 łyżki majonezu, 2 łyżki jogurtu naturalnego, 5 ząbków czo-
snku, 1 przyprawa sos czosnkowy.

Sałatę postrzępić na małe kawałki, kukurydzę odsączyć i przeło-
żyć do sałaty. Pomidory, cebulę i  mozzarellę pokroić w  kawałki, 
koperek poszatkować.

Sos: Do majonezu dodajemy jogurt, przeciśnięty przez praskę 
czosnek i przyprawę, całość mieszamy ze sobą. Dodajemy do sa-
łatki i delikatnie łączymy. Wstawiamy na 10 minut do lodówki.

z poradnika
młodej

gospodyni

Przypominamy, że spotkania STOWARZYSZE-
NIA „MY KOBIETY” w  Olszynach odbywają 
się w każdy czwartek o godz. 19.00 w budynku 

biblioteki.

22 kwietnia w  Rzepienniku Strzyżewskim   gościliśmy 50 oso-
bową grupę członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlic-
kiej, którzy w czterdziestą rocznicę odłączenia gminy od powiatu 
gorlickiego przyjechali zwiedzić naszą okolicę. Poznawanie Rze-
pienników rozpoczęli od wizyty w  Gminnym Ośrodku Kultury 
w Rzepienniku Suchym, gdzie zobaczyli zbiory Regionalnej Izby 
Zapiecek. Następnie zwiedzili kościółek św. Jana Chrzciciela i ko-
ściół parafialny pw. WNMP w Rzepienniku Biskupim.  Ksiądz pro-
boszcz Piotr Witecki opowiedział o historii powstania kościołów 
i znajdujących się tam zabytkach. Kolejnym punktem wizyty był 
kościół księży Bochenków w Rzepienniku Strzyżewskim. Po zwie-
dzeniu kościoła przyjechali do urzędu gminy, obejrzeli placówkę 
i spotkali się z wójtem na sali widowiskowej przy kawie i herbacie. 
Następnie wycieczka udała się w Dąbry. Członkowie Stowarzysze-
nia zatrzymali się przy pomniku i na cmentarzu, gdzie wysłucha-
li opowieści o  tragicznych losach zamordowanych partyzantów. 
Ostatnim miejscem w programie było ognisko w domku myśliw-
skim w Rzepienniku Biskupim.  Prezes koła myśliwskiego Szarak 
opowiadał ciekawe anegdoty z  życia myśliwego, turyści śpiewali 
biesiadne piosenki, piekli na ognisku kiełbaski i wesoło się bawili. 
Zapowiedzieli również kolejną wizytę w gościnnym Rzepienniku.

(r)

Wizyta sąsiadów!

Gmina Rzepiennik Strzyżewski  została zobowiązana Wojewódz-
ki Inspektorat Ochrony Środowiska do przeprowadzenia kontroli go-
spodarstw i posesji nie posiadających przyłączy kanalizacyjnych do 
gminnej sieci kanalizacyjnej. Sprawdzane będzie posiadanie umów 
korzystania z  usług wykonywanych przez podmioty prowadzące 
działalność w  zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i  transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczenia opłat 
za usługi wywozu nieczystości płynnych gromadzonych w zbiorni-
kach, lub okresowego wywozu osadu nadmiernego wytwarzanego 
w przydomowych oczyszczalniach. 

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. 
U. z  2013, poz. 1399 z  późn. zm.), właściciele nieruchomości za-
pewniają utrzymanie czystości i  porządku poprzez: przyłączenie 
nieruchomości  do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub (w przypadku 
gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona) wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpły-
wowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków. 

Będą kontrole!

RÓŻNE
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PO KORONĘ
JEJ WYSOKOŚCI BRZANKI

21 CZERWIEC 2015 r. godz. 15.00

ORGANIZATOR

RAJD GWIAŹDZISTY

PROGRAM 

KONKURSY WIEDZY O BRZANCE

 JEJ WYSOKOŚCI BRZANKI

RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

WARSZTATY RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO

RAJDY Z GMIN ;

OGNISKO Z GAWĘDĄ 

KONIE Z PARYI 

STOISKA PROMOCYJNE

SZERZYNY, GROMNIK
TUCHÓW, RYGLICE,

MINI BIEG PO KORONĘ   

POWITANIE GRUP RAJDOWYCH NA BRZANCE 
o godz. 15.00

BIEG NA BRZANKĘ

POCZĄTEK BIEGU godz. 15.00 - STADION W OLSZYNACH 

DOKŁADNA INFORMACJA I ZAPISY NA STRONIE 

www.rzepiennik.info

PROGRAM 

PATRONAT MEDIALNY

R iz ke spi we en żn yik z Str

GOK
Gminny
Ośrodek 
Kultury

ZAPRASZAMY

KULTURA
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Żołnierze niemieccy przy kościele św. Jana Chrzciciela w Rzepienniku Biskupim, 
podczas majowej ofensywy, 1915.

Z babcinego albumu

Żołnierze I wojny światowej z Rzepienników

HISTORIA

www.rzepiennik.info


