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INFORMACJE DLA OSÓB CHCĄCYCH ZAANGAŻOWAĆ SIĘ W POMOC UKRAINIE 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnicy pragnie wyrazić szczere podziękowania 
dla osób, które do tej pory włączyły się w bezinteresowną pomoc ofiarom wojny 
na Ukrainie, zarówno dla tych, którzy zaoferowali im dach nad głową na terenie 
naszej gminy, jak również dla tych, którzy dostarczają dary do Gminnego Maga-
zynu Pomocy zlokalizowanego w budynku OSP w Szczawnicy.

Jednocześnie informujemy, iż do Szczawnicy dojeżdża coraz większa liczba 
osób uciekająca przed inwazją Rosji na Ukrainę, w związku z tym prośbą jest aby 
osoby/przedsiębiorcy mogący zapewnić różnego rodzaju lokale mieszkalne zgła-
szały tę chęć do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica lub telefonicznie pod nr tel. 
18 262 22 03. Aktualnie na terenie Miasta i Gminy Szczawnica zarejestrowanych 
w tut. Urzędzie jest około 520 obywateli Ukrainy.

Podczas zgłoszenia należy podać następujące informacje:
- dokładną lokalizację,
- liczbę miejsc w danym obiekcie wraz z liczbą osób, które mogą zostać przy-

jęte w tym miejscu,
- termin, od którego wskazana liczba miejsc będzie dostępna,
- czas, na jaki możliwe jest wykorzystanie danego obiektu na wskazane cele,
Rząd informuje, że od środy 16 marca, wszyscy którzy przyjęli pod swój dach obywateli Ukrainy, będą mogli występować o re-

finansowanie kosztów ich utrzymania. Chodzi o 40 zł dziennie na osobę. Takie wsparcie jest przewidziane na dwa miesiące, wzór 
wniosku jest dostępny na stronie www.szczawnica.pl

Wzór wniosku jest tworzony. Będzie zawierał oświadczenie, że informacje w nim zawarte podawane są pod rygorem odpowie-
dzialności karnej chodzi o zabezpieczenie państwa i samorządów. Wsparcie jest przyznawane na 60 dni, z możliwością przedłużenia  
pobytu po wydaniu decyzji wojewody małopolskiego.

Znaleźliśmy się w sytuacji, w której powinniśmy wyrazić zrozumienie i zaoferować pomoc dla naszych sąsiadów - mieszkańców 
Ukrainy. Jest to okres, kiedy należy spojrzeć w kierunku Ukrainy i wykazać się solidarnością z obywatelami tego kraju.

Mieszkańcy Szczawnicy!
 W związku z dużym zainteresowaniem działalnością Gminnego Magazynu Pomocy, 

aby uniknąć zbędnego chaosu, informujemy że:
- Magazyn artykułów pierwszej potrzeby znajduje się na parterze budynku OSP w Szczawnicy, od dnia 11.04.2022r.
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00, 
Aby skorzystać z magazynu konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie potrzeb do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Szczawnicy, paczki artykułów pierwszej potrzeby będą przygotowywane w miarę możliwości magazynu. 
- Magazyn odzieży znajduje się na piętrze I w budynku OSP w Szczawnicy, jego działalność będzie stopniowo wygaszana. 
Z magazynu odzieży można korzystać bez ograniczeń, bez konieczności wcześniejszego zgłaszania!

UWAGA! 
Mieszkańcy Szczawnicy przyjmujący pod swój dach uchodźców z Ukrainy, informujemy, że aby skorzystać z zasobów magazynu 

artykułów pierwszej potrzeby konieczne jest sporządzenie listy potrzeb rodzin ukraińskich. Następnie listę potrzeb zgłaszamy do 
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy, który w miarę możliwości przygotuje paczki. Paczki będą do odbioru 
w Gminnym Magazynie Pomocy na parterze. 

Kontakt w sprawie pod numerem telefonu 18 262 10 66 lub 883 530 080 
w godzinach od 8:00 do 15:00 .
W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc z Magazynu artykułów pierwszej potrzeby będzie udzielana „od ręki”.
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23 marca - Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

23 marca Burmistrz - Grzegorz Niezgoda, Sekretarz - Tomasz Ciesielka oraz 
Dyrektor MOK - Paulina Mogilska-Słwoik złożyli symboliczne wiązanki pod 
tablicą upamiętniającą János’a Esterházy ’ego, bohatera węgierskiego i działacza 
politycznego. Esterházy w czasie II Wojny Światowej pomagał Czechom, Słowa-
kom i Żydom, organizował również przerzut polskich żołnierzy na Węgry. Drugą 
postacią godną komemoracji jest Józef Szalay, Węgier z pochodzenia, któremu 
Szczawnica zawdzięcza doprowadzenie kurortu do kwitnącego stanu i wypromo-
wanie jej na całą Polskę. 

Warto podkreślić, iż deklaracja o ustanowieniu 23 marca Dniem Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej została przyjęta 12 marca 2007 r. na mocy jednomyślnej 
decyzji wszystkich członków Parlamentu Węgier. Cztery dni później, 16 marca 
2007 r. taką uchwałę przez aklamację podjął Sejm RP. Od tego czasu co roku 
miasta Polski i Węgier są naprzemiennie gospodarzami święta przyjaźni pomię-
dzy naszymi krajami.

Dzień Kobiet: Kobiety Pienin – Kobietom Ukrainy

Tegoroczny Dzień Kobiet organizowany przez władze Miasta i 
Gminy Szczawnica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dworku Go-
ścinnym z racji tragicznych wydarzeń na Ukrainie zdecydowano 
się przeprowadzić w skromniejszym wymiarze, ale pod szczyt-

nym hasłem: Kobiety Pienin – Kobietom Ukrainy. 
Wszystkie Panie, które przybyły 8 marca do Restauracji Jazz 

Bar na wejściu otrzymały żółto – niebieską kokardę - dla zazna-
czenia solidarności z ukraińskimi kobietami. Na powitanie bur-
mistrz Grzegorz Niezgoda wręczył każdej Pani goździk oraz ze 
sceny złożył najlepsze życzenia. O dobry nastrój tego dnia posta-

rał się skutecznie Kabaret Czwarta 
Fala z Kielc, któremu po przedstawieniu 
znanych skeczów: Włoch, Wieczór kawalerski, 
Bogusław Linda w Gimnazjum, Teleporada czy Pizza 
udało się wywołać uśmiech na twarzach żeńskiej widowni. 
Kabaret przyjechał do 
Szczawnicy w towarzy-
stwie świetnej wokalistki 
Mai Wojtaszek, znanej 
z siódmej edycji 
programu The Voice of 
Poland, bardzo ciepło 
przywitanej przez 
publiczność. Program 
tak spodobał się zebra-
nym Paniom, że nie wy-
puściły artystów bez bi-
sów. Spotkanie prowadziły Joanna Oleksy i Agnieszka Ciesielka. 

Podczas wydarzenia była prowadzona zbiórka pod hasłem 
Kobiety Pienin Kobietom Ukrainy. W akcje zaangażował się 
również PKO Bank Polski S.A., który przekazał na rzecz zbiórki 
kosmetyki i artykuły higieniczne dla kobiet z Ukrainy. Trzeba 
przyznać, że szczodrość mieszkańców Szczawnicy godna jest 
pochwały, a „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”.

PODZIĘKOWANIA
Wszystkim osobom, które nie szczędziły swojego wysiłku, 

czasu i bezinteresownej pomocy oraz włączyły się w organi-
zację tegorocznego Dnia Kobiet, pragniemy tą drogą wyrazić 
serdeczne podziękowania.

Organizatorzy

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie (od dnia 24 
lutego 2022 roku) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który 
został wpisany do rejestru PESEL z wpisem UKR, przysługuje 

pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w 
wysokości 300 zł na osobę. Jednym z warunków przyznania 
świadczenia jest posiadanie numeru konta bankowego. 

Prosimy o wcześniejsze pobieranie wniosków, uzupełnianie 
ich w miarę możliwości w miejscu pobytu.

 Wnioski będą przyjmowane przez pracowników socjalnych 
w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
dniach: 

Poniedziałek: od 9.30 do 14.30 
Wtorek: od 8.30 do 13.30 
Środa: dzień wewnętrzny 
Czwartek: od 8.30 do 13.30 
Piątek: od  8.30 do 13.30 
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Nowelizacja ustawy o zdrowiu 
publicznym oraz niektórych innych 

ustaw, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 
2022 roku, wprowadziła zmiany w lokalnych syste-

mach rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciw-
działania narkomanii. 

Ustawa zobowiązała samorządy do przyjęcia najpóźniej do 
dnia 31 marca 2022 roku nowych gminnych programów profi-
laktyki. 

Gminne programy uchwalone przed 1 stycznia 2022 roku 
(a taki program Szczawnica posiada) zachowały moc do dnia 
uchwalenia nowego programu, jednak nie dłużej niż do 31 marca 
2022 r.

Ze względu na powyższe wymogi, Rada Miejska podczas XLV 
zwyczajnej sesji w dniu 31 marca br, uchwaliła nowy Miejski Pro-
gram Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica na 2022 rok. 

W Programie zostały zachowane cele, zadania, kierunki dzia-
łań oraz ramowy plan realizacji, ustalone w uchwale przyjętej 
przez Radę w grudniu 2021 roku. 

Nowy element Programu, który z racji nowelizacji przepisów 
musiał się w nim znaleźć, to zadania związane z przeciwdziała-
niem uzależnieniom behawioralnym.

Nowe brzmienie art. 41 ust. 1 pkt. 3 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  stanowi, że 
do zadań własnych gminy należy „prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szko-
leniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 
przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioral-
nym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz do-
żywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych”.

Nowelizacja ustawy wydłużyła również termin, na jaki mogą 
być przyjmowane gminne programy profilaktyczne. Maksymal-
nie, są to cztery lata.

Rada Miejska postanowiła, że nowy Program Profilaktyki bę-
dzie obowiązywał w latach 2022 – 2023. 

Program opiera się na Diagnozie Problemów Społecznych 
przeprowadzonej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica w 2021 
roku. Celem diagnozy, było pozyskanie wiedzy na temat aktu-
alnych problemów występujących w środowisku lokalnym, ta-
kich jak: uzależnienie od alkoholu, papierosów i e-papierosów, 
narkotyków oraz problem przemocy, cyberprzemocy, hazardu 

i nadmiernego korzystania z urządzeń elektronicznych. Dane zo-
stały pozyskane w toku analizy przeprowadzonych badań (opinie 
dorosłych mieszkańców, dzieci, młodzieży oraz sprzedawców 
napojów alkoholowych), w oparciu o które zostały opracowane 
wnioski i rekomendacje. 

Cele Programu są spójne z celami zapisanymi w Narodowym 
Programie Zdrowia na lata 2021-2025.

Głównym celem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na te-
renie Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2022-2023 jest ograni-
czenie skali występujących na terenie miasta i gminy uzależnień 
oraz ich negatywnych następstw.

Cele szczegółowe to:
podniesienie wiedzy na temat szkodliwości używania 

narkotyków oraz uzależnienia od nikotyny,
współdziałanie z różnymi instytucjami zajmującymi się pro-

blematyką narkomanii,
organizowanie czasu wolnego – imprez kulturalnych, sporto-

wych, turystycznych i innych dla dzieci i młodzieży jako alterna-
tywy dla nudy,

zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilita-
cyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem 
od alkoholu i środków odurzających,

udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholo-
we i narkomanii oraz innych uzależnień pomocy psychospołecz-
nej i prawnej,

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edu-
kacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie po-
zalekcyjnych zajęć sportowych,

wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fi-
zycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

zapewnienie sprawnego działania MKRPA i zespołu kontrolu-
jącego punkty sprzedaży napojów alkoholowych,

podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepi-
sów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości.

W marcu, Przewodniczący oraz radni Rady Miejskiej uczest-
niczyli w Zebraniach Sprawozdawczych Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Szczawnicy i Szlachtowej, a także w pracach Lokalnej 
Grupy Działania Gorce – Pieniny. 

Przewodniczący Rady przeprowadził rozmowy telefoniczne z 
Zastępcą Burmistrza Miasta Chmielnik na Ukrainie, które jest 
miastem partnerskim Szczawnicy, dotyczące organizowanej po-
mocy rzeczowej (w tym artykułów medycznych) oraz sposobu jej 
dostarczenia do Chmielnika.  

Szczawnica,  01 kwietnia 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica  podaje do publicznej wiadomo-
ści, iż na tablicach ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy 
ul. Szalaya 103 oraz na stronie inter-
netowej www.szczawnica.pl w terminie 
od  01 kwietnia 2022 r do 21 kwietnia  
2022 r. wywieszono wykaz nierucho-
mości stanowiących własność Miasta  
i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym 
na rzecz wnioskodawcy

1. część działki ewid. Nr  1220/49 o po-
wierzchni 0.1500 ha położonej w Szczaw-
nicy przy ul.  Głównej z przeznaczeniem 

na prowadzenie działalności parkingowej 
na okres  5 lat

2. działkę ewid. Nr 46 o powierzchni 
0.7025 ha położoną w Jaworkach przy ul. 
Czarna Woda z przeznaczeniem na cele 
rolnicze na okres  3 lat

3. część działki 124/10,91,92 oraz dział-
ki 52,53,89 o powierzchni 3.0732 ha poło-
żone w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z 
przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 
3 lat

4. działkę ewid. Nr 428/1 o powierzchni 
0.2571 ha położoną w Szlachtowej przy ul. 
Sielskiej z przeznaczeniem na cele rolni-
cze oraz posadowienie tymczasowej wiaty 
na okres 3 lat

5. działki ewid. Nr 87 i 90/2 o powierzch-

ni 3.3880 ha położone w Jaworkach przy 
ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na 
cele rolnicze na okres 3 lat

6. część działki ewid. Nr 1801/12 o po-
wierzchni 0.0245 ha położonej w Szczaw-
nicy przy ul. Szlachtowskiej z przeznacze-
niem na cele składowe  na okres 3 lat

7. część działki ewid. Nr 2604/1 o po-
wierzchni 0.0284 ha położonej w Szczaw-
nicy przy ul. Sopotnickiej z przeznacze-
niem na cele składowe na okres 3 lat

8. działki ewid. Nr 215/3 i 216/1 o po-
wierzchni 0.1548 ha położone w Szlachto-
wej przy ul. Łemkowskiej z przeznacze-
niem na cele rolnicze oraz dojazd na okres 
3 lat

9. część działki 1917/246 o powierzchni 
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Uchwały podjęte przez Radę Miejską w 

Szczawnicy podczas XLV zwyczajnej sesji 
w dniu 31 marca 2022 roku:

Uchwała Nr XLV/324/2022 w sprawie wy-
rażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieru-
chomości stanowiącej własność Miasta i Gmi-
ny Szczawnica w trybie bezprzetargowym.

Zgoda Rady Miejskiej, wyrażona w formie 
uchwały, jest wymagana ustawowo, gdy po 
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, 
jest zawierana ponowna umowa z tym samym 
dzierżawcą.  Z wnioskiem o zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy parkingu położonego przy 
KL Palenica, wystąpił dotychczasowy dzier-
żawca parkingu – Klub Sportowy Jarmuta. 

Uchwała Nr XLV/325/2022 w sprawie wyra-
żenia zgody na oddanie w dzierżawę nierucho-
mości stanowiących własność Miasta i Gminy 
Szczawnica w trybie bezprzetargowym.

Uchwała zawiera czternaście pozycji, w 
których wymienione są działki lub ich części, 
oddawane w kolejne umowy dzierżawy na 
rzecz osób prywatnych – dotychczasowych 
dzierżawców.

Podobnie, jak w uchwale opisanej wyżej, tu 
również musiał być zastosowany przepis wy-
magający zgody Rady Miejskiej na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy, po zakończeniu 
trzyletniego okresu dotychczasowych umów. 
Dzierżawione działki lub ich części, będą na-
dal wykorzystywane na cele: rolnicze, składo-
we, dojazd do budynku mieszkalnego, miejsce 
postojowe, prowadzenie działalności gospo-
darczej oraz posadowienie tymczasowego ga-
rażu.

 
Uchwała Nr XLV/326/2022 w sprawie zby-

cia w trybie bezprzetargowym działek stano-
wiących własność Miasta i Gminy Szczawnica.

Działki położone przy ul. Szalaya, o łącznej 
powierzchni 0.0110 ha, zostały przeznaczone 
do sprzedaży na wniosek osób prywatnych.

Nieruchomości przylegają bezpośrednio do 
działek stanowiących własność wnioskodaw-
ców, w związku z czym, zgodnie z przepisami, 
Rada Miejska mogła wyrazić zgodę na sprze-
daż w trybie bezprzetargowym. 

Uchwała Nr XLV/327/2022 w sprawie zby-
cia w trybie bezprzetargowym działek stano-
wiących własność Miasta i Gminy Szczawnica.

Podobnie jak w przypadku poprzedniej 
uchwały, działki położone przy ul. Szalaya, o 
łącznej powierzchni 0.0039 ha, zostały prze-
znaczone do sprzedaży na wniosek osób pry-
watnych.

Nieruchomości przylegają bezpośrednio do 
działek stanowiących własność wnioskodaw-
ców, w związku z czym, zgodnie z przepisami, 
Rada Miejska mogła wyrazić zgodę na sprze-
daż w trybie bezprzetargowym. 

Uchwała Nr XLV/328/2022 w sprawie usta-
lenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków Ochotniczych Straży Pożarnych z te-
renu Miasta i Gminy Szczawnica uczestniczą-
cych w działaniach ratowniczych i szkoleniach 
pożarniczych. 

Ustawa o ochotniczych strażach pożar-
nych stanowi, że strażak ratownik OSP, który 
uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji 
ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarni-
czym organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną, gminę lub inny uprawniony podmiot, 
otrzymuje z tego tytułu ekwiwalent pieniężny 
(z wyłączeniem sytuacji, gdy zachowuje prawo 
do wynagrodzenia pracowniczego). 

Ustawa określa również górną granicę kwo-
ty ekwiwalentu, a także wyznacza rady gmin 
jako organy upoważnione do podjęcia uchwał 
ustalających ekwiwalent i jego wysokość.

Uchwała Nr XLV/329/2022 w sprawie 
uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 
Miasta i Gminy Szczawnica na 2022 rok. 

Nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym, 
która weszła w życie 1 stycznia 2022 roku, zo-
bowiązała samorządy gminne do przyjęcia nie 
później niż do 31 marca 2022 roku, nowych 
programów profilaktyki. Programy uchwalone 
przed 1 stycznia 2022 roku zachowują moc do 
dnia uchwalenia nowego gminnego programu, 
nie dłużej jednak niż do 31 marca 2022 r. Ze 
względu na powyższe, Rada Miejska przyjęła 
nowy Program Profilaktyki, który kontynuuje 
założenia przyjęte w grudniu 2021 roku, z uzu-

p e ł n i e n i e m 
o nowe zadania, 
wynikające z nowelizacji 
przepisów. 

Uchwała Nr XLV/330/2022 w sprawie 
zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 
na 2022 rok. 

Zmiany w budżecie na rok 2022 dotyczyły 
zwiększenia dochodów budżetu z tytułu dota-
cji celowych z budżetu państwa, w działach 
oświaty, pomocy społecznej i zadań z zakresu 
administracji rządowej. 

Zwiększenie wydatków budżetu zostało do-
konane analogicznie do zwiększenia dochodów. 
Ponadto, zwiększenie planu wydatków nastąpi-
ło z przeznaczeniem na: rozbudowę istniejącego 
wodociągu w sołectwach Jaworki i Szlachtowa, 
przebudowę oraz budowę sieci wodociągowej w 
ul. Skotnickiej (zmiana klasyfikacji), moderni-
zację przystani flisackiej w Pieninach, zwięk-
szone koszty obsługi zadłużenia oraz świad-
czenia rodzinne realizowane przez MGOPS, a 
także zadania profilaktyki alkoholowej. 

 
Uchwała Nr XLV/331/2022 w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta i Gminy Szczawnica. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa została 
zmieniona poprzez dostosowanie przyjętych 
w niej wartości tak, aby były one zgodne z 
uchwałą budżetową Miasta i Gminy Szczawni-
ca, w tym w zakresie wyniku budżetu i związa-
nych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz 
długu jednostki samorządu terytorialnego. 

Uchwała Nr XLV/332/2022 w sprawie za-
kresu pomocy obywatelom Ukrainy w związ-
ku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa. 

Uchwała została podjęta w związku z wej-
ściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 
roku o pomocy obywatelom Ukrainy. 

Uchwała sankcjonuje prawnie możliwość 
ewentualnej pomocy dla obywateli Ukrainy, 
którzy przybyli jako uchodźcy wojenni do 
Szczawnicy, w przypadkach, jeśli taka pomoc 
będzie konieczna. W uchwale został określony 
zakres tematyczny pomocy oraz termin, w ja-
kim może być realizowana.

0.0015 ha położonej w Szczawnicy osie-
dle Dwudziestolecia z przeznaczeniem na 
miejsce postojowe na okres 3 lat

10. część działki ewid. Nr 124/8 o po-
wierzchni 0.0009 ha położonej w Jawor-
kach przy ul. Czarna Woda z przezna-
czeniem na posadowienie tymczasowego 
garażu na okres 3 lat

11. działki ewid. Nr 175 o powierzchni 
0.2306 ha położonej w Jaworkach przy ul. 
Pod Homolami z przeznaczeniem na cele 
rolnicze na okres 3 lat

12. działki ewid. Nr 1746/1 o powierzch-
ni 0.0220 ha położonej w Szczawnicy przy 
ul. Zawodzie z przeznaczeniem na cele 
rolnicze na okres 3 lat

13. część działki ewid. Nr 869/33 o po-

wierzchni 0.0150 ha położonej w Szczaw-
nicy przy ul. Skotnickiej z przeznaczeniem 
na miejsca postojowe na okres 3 lat

14. część działki ewid. Nr 1220/49 o po-
wierzchni 0.0287 ha położonej w Szczaw-
nicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na 
mini plac zabaw dla dzieci na okres 6-ciu 
miesięcy

15. działki 614/9, 613/3 o powierzchni 
0.1443 ha położone w Szlachtowej przy ul. 
Cieśliska z przeznaczeniem na cele rolni-
cze na okres 3 lat
                                                                                         

Szczawnica,  01 kwietnia 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  
podaje do publicznej wiadomości, iż na 

tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. 
Szalaya 103 oraz na stronie internetowej 
www.szczawnica.pl w terminie od  01 
kwietnia 2022 r.  Do  21 kwietnia 2022r. 
wywieszono wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Miasta i Gminy 
Szczawnica przeznaczonej do :

I. sprzedaży w trybie bezprzetargowym  
na rzecz wnioskodawcy

1. działki ewid. Nr  1650/1 o powierzchni 
0.0093 ha położonej w Szczawnicy przy ul. 
Szalaya

2. działek ewid. Nr 1647/2 i 1648/4 o 
powierzchni ogólnej 0.0110 ha położonych 
w Szczawnicy przy ul. Szalaya
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Rozstrzygnięcie Konkursu na Najładniejszą Dekorację Świąteczną 
na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 2021/2022

Konkurs organizowany jest w celu podniesienia atrak-
cyjności i walorów estetycznych naszej gminy, a w szcze-

gólności podkreślenia wyjątkowości i niepowtarzalnego uroku 
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Uczestnikami konkursu byli w pierwszej kategorii - sanato-
ria, zakłady pracy, placówki gastronomiczne oraz handlowe, w 
drugiej kategorii wzięły udział budynki jednorodzinne i posesje 
osób fizycznych (nie prowadzące działalności handlowej i gastro-
nomicznej), natomiast kategorią trzecią były balkony oraz okna 
w budynkach wielorodzinnych.

Oceny dokonała Komisja Konkursowa w składzie przedsta-
wicieli: Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej, 
Klubu TPSP Koło „PIENINY”, Urzędu Miasta i Gminy oraz 
Miejskiego Ośrodka Kultury.

Oświetlenie oceniane było w skali punktów od 1 do 10 za 
ogólne wrażenie estetyczne, różnorodność wykorzystanych ele-
mentów dekoracji oraz pomysłowość i oryginalność kompozycji.

Komisja Konkursowa w okresie od 24. 12. 2021 r. do 10. 01. 
2022 r. dokonywała oceny dekoracji.

17 stycznia 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica 
zebrała się Komisja, w której skład wchodzili: P. Alina Lelito, P. 
Sylwia Piekarczyk, P. Anna Malinowska, P. Tomasz Ciesielka, P. 
Maciej Czaja.

Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wybrano Panią 
Annę Malinowską.

Zgodnie z Regulaminem „Konkursu na Najładniejszą Dekora-
cję Świąteczną na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 2021/2022” 
zostały przyznane nagrody.

I kategoria:
1. Restauracja Bohema - Willa Marta, ul. Główna 
2. Restauracja Sami Swoi, ul. Główna 
3. Gościniec Zaskalnik, ul. Sopotnicka

II kategoria:
1. Grażyna i Andrzej Wiercioch, ul. Sopotnicka 
2. Helena i Józef Hamerscy, ul. Samorody 
3. Maria i Zbigniew Naglik, ul. Główna

III kategoria:
1. Adrianna Berszakiewicz, os. Połoniny 
2. Krystyna i Kazimierz Moskalik, os. Połoniny 
3. Wiesława Kudłacz, os. Połoniny 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica serdecznie gratuluje te-
gorocznym laureatom konkursu. W związku z panującą sytuacją 
epidemiologiczną zrezygnowano z uroczystego wręczenia nagród 
na sesji Rady Miejskiej tak jak miało to miejsce w poprzednich 
latach. Nagrody zostały przekazane laureatom przez Burmistrza 
Szczawnicy oraz pracownika urzędu w dniu 4 marca br.

Wszyscy laureaci „Konkursu na Najładniejszą Dekorację 
Świąteczną na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 2021/2022” 
wyrazili zgodę na publikację swoich danych.

Otwarte Mistrzostwa Ośrodka Sportowego 
Szczawnica w Narciarstwie Alpejskim

W środę, 2 marca br., na stoku Areny Narciarskiej w Jawor-
kach rozegrano organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta 
i Gminy Szczawnica – Grzegorza Niezgody „Otwarte Mistrzo-
stwa Ośrodka Sportowego Szczawnica w Narciarstwie Alpej-
skim”.

Organizatorami mistrzostw było Powiatowe Centrum Kultury 
w Nowym Targu, Arena Narciarska Jaworki - Homole oraz Urząd 
Miasta i Gminy Szczawnica.

Na starcie stanęło 150 zawodników, którzy rywalizowali w ka-
tegoriach wiekowych: Igrzyska Dzieci:

z podziałem na grupy:
gr. I – dziewczęta przedszkolaki /rocznik 2015 i młodsi/
gr II – chłopcy przedszkolaki /rocznik 2015 i młodsi/
gr. III- dziewczęta klasy I – II /rocznik 2014 i 2013/
gr. IV - chłopcy klasy I – II /rocznik 2014 i 2013/
gr. V - dziewczęta klasy III – IV /rocznik 2012– 2011/
gr. VI- chłopcy klasy III – IV /rocznik 2012– 2011/
gr. VII –dziewczęta klasy V – VI /rocznik 2010 -2009/
gr. VIII – chłopcy klasy V – VI /rocznik 2010 – 2009/

Igrzyska 
Młodzieży 
Szkolnej:

z podziałem 
na grupy

gr. I - dziew-
częta klasy VII 
- VIII /rocznik 
2008 – 2007/

gr. II - chłop-
cy klasy VII 
- VIII /rocznik 
2008 – 2007/

Zwycięzcy od I do VIII miejsca w poszczególnych kategoriach 
wiekowych otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci 
zajmujący lokaty od I do III otrzymali dodatkowo okoliczno-
ściowe statuetki. Nagrody zwycięzcom wręczył Tadeusz Waty-
cha - Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu, 
Pan Lucjan Malinowski oraz Tomasz Hamerski - Radny Powiatu 
Nowotarskiego. Zawody prowadził koordynator sportu PCK w 
Nowym Targu - Józef Dyda.

Wyniki dostępne na stronie internetowej: www.pck.nowotar-
ski.org.pl lub www.arenanarciarska.pl

Gratulacje!
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1 marca obchodzimy Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – święto 
poświęcone upamiętnieniu żołnierzy an-
tykomunistycznego i niepodległościowego 
podziemia. Z tej okazji w całej Polsce or-
ganizowana była już X edycja biegów pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wil-
czym. Także i w Szczawnicy, tym razem 
w Jaworkach w dniu 6 marca br., po raz 
kolejny odbył się bieg Tropem Wilczym, 
którego organizatorem było Centrum 
Kształcenia i Wychowania OHP Szczaw-
nica – Jabłonka.

Na rozpoczęcie biegów odśpiewano 
hymn państwowy, a następnie wszystkich 
uczestników i gości przywitał dyrektor 
CKiW OHP Szczawnica – Jabłonka Jan 
Jurek. Do Jaworek przybyli m.in. poseł 
na Sejm RP Anna Paluch i senator RP 
Jan Hamerski, pod których Honorowym 
Patronatem odbywały się biegi. Dyrektor 
Jan Jurek przypomniał historyczne oko-
liczności działania żołnierzy niezłomnych 
po 1945 roku, w nowych realiach komu-
nistycznej władzy w państwie polskim. O 
ciężkim losie „niezłomnych z lasu” i ich 
bohaterskiej postawie, a także konieczno-
ści kultywowania pamięci wśród młodego 
pokolenia wspomnieli w swoich wystąpie-
niach zaproszeni goście. 

Dla uczestników zawodów przygotowa-
no trzy dystanse: rodzinny 1963 metry, 3 
km oraz dystans 10 km. Do dystansu ro-
dzinnego przystąpiło 50 uczestników, do 
drugiego - 3 km - 24 uczestników, nato-
miast do najtrudniejszego 11 zawodni-
ków. Mimo trudnych warunków, wszyscy 
szczęśliwie dotarli na metę i otrzymali 

medale oraz pamiątkowe materiały.
Zwycięzcy tegorocznej edycji:

Dystans 1963 metry:
Kobiety:
1. Martyna Jarosz (czas 9min. 13s.)
2. Justyna Spodnik (11min. 9s.)
3. Malwina Zachwieja (11min. 21 s.)
Mężczyźni:
1. Krzysztof Litwiak (8min. 20s.)
2. Dominik Lizoń (8 min. 36 s.)
3. Piotr Wójciak (8 min. 37s.)

Dystans 3km:
Kobiety:
1. Aleksandra Janc (18min. 20s.)
2. Urszula Dulak (18min. 39 s.)
3. Anna Dulak (19min. 56 s.)
Mężczyźni:
1. Bartłomiej Majerczak (14min. 35 s.)
2. Tomasz Marcinek (14min. 37 s.)
3. Wojciech Kowalik (15m 19 s.)

Dystans 10km:
Kobiety:
1. Marta Rychtarczyk 

(1h10min.)
2. Agnieszka Szepielak 

(1h 19min.)
Mężczyźni:
1. Grzegorz Żółtek 

(46min. 26 s.)
2. Damian Szczepa-

niak ( 49min. 14 s.)
3. Paweł Chlipała ( 

49min. 33 s.)
Zwycięzcy otrzymali 

nagrody ufundowane i wrę-

czone przez 
sponsorów: po-
seł na Sejm RP Annę 
Paluch, senatora RP Jana 
Hamerskiego, burmistrza Miasta i 
Gminy Szczawnica Grzegorza Niezgodę, 
dyrektora CKiW Jana Jurka.

Biegi odbywały się pod patronatem me-
dialnym gazety „Z Doliny Grajcarka”, ra-
dia RDN Nowy Sącz, portalu Pieninyinfo.

Tegoroczna edycja odbyła się pod ha-
słem „Biegniemy Ukraino z pomocą”. 
W czasie biegu zorganizowano zbiórkę, a 
zebrane fundusze zostaną przekazane na 
pomoc naszym sąsiadom, którzy walczą w 
obronie swojej wolności. 

Ciepły posiłek i gorącą herbatę zapew-
nili organizatorzy, bezpieczeństwo na tra-
sach służby: GOPR- Grupa Podhalańska 
placówka w Szczawnicy, OSP Szczawnica 
i OSP Jaworki, Straż Miejska w Szczawni-
cy, nagłośnienie – MOK Szczawnica.

Całość prowadził szczawnicki radny 
Jacek Śliwiński.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

WYPALANIE   TRAW   ZABIJA!
LUDZI - ZWIERZĘTA - ŚRODOWISKO

NIE WYPALAJ – NIE ZABIJAJ
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody art. 131, zabronione jest wypalanie łąk, 
pastwisk, nieużytków oraz traw na skarpach kolejowych i przydrożnych rowach.
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mach Programu 
Rządowy Fundusz Pol-

ski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych w poszczególnych 

etapach naboru wniosków Miasto i Gmi-
na Szczawnica złożyła w ostatnim okresie 
następujące wnioski:

W ramach edycja nr 2 - wnioski złożo-
ne dnia 09.02.2022r,

• Modernizacja ciągu komunikacyjne-
go wraz z odwodnieniem ul Św. Krzyża w 
Szczawnicy.

Planowana wartość inwestycji to 928 
887,14zł, z czego wartość wnioskowanego 
dofinansowania to 882 442,78zł, a wkład 
własny MiG Szczawnica w wysokości 5% 
wynosi 46 444,36zł.

Przewidywany termin zakończenia 
prac: 31.10.2023r.

W zakres modernizacji wchodzić bę-
dzie wymiana nawierzchni asfaltowej, 
regulacja i odbudowa rowów odwadnia-
jących, zamontowane zostaną dodatkowe 
odwodnienia liniowe, które usprawnia od-
prowadzanie wód opadowych. Dodatkowo 
w ciągu całej ulicy wprowadzona zosta-
nie nowa organizacja ruchu, która oprócz 
ograniczenia tonażu, wprowadzi również 
ograniczenie prędkości, a także ruch jed-
nokierunkowy w części ulicy.

• Przebudowa ul. Biała Woda w miej-
scowości Jaworki

Planowana wartość inwestycji wynosi 
9 300 000,00zł, z czego wartość wniosko-
wanego dofinansowania to 8 835 000,00zł, 
a wkład własny w wysokości 5% wynosi 
465 000 ,00zł.

Przewidywany termin zakończenia in-
westycji to 28.06.2024r

Projekt wykonywany będzie w ra-
mach konfiguracji „zaprojektuj i wybu-
duj”. Na potrzeby inwestycji potrzebne 
będzie przygotowanie w ramach jednego 
zamówienia publicznego dokumentacji 
projektowej oraz wykonanie robót bu-
dowlanych. Zakres realizacji to wykona-
nie niezbędnych umocnień korpusu drogi 
przy sąsiadującym z drogą potoku, odbu-
dowa zniszczonego przez powódź mostu 
w miejscu, którego obecnie znajduje się 
piesza przeprawa, remont jednego obiektu 
mostowego, remont i przebudowa systemu 
odwodnienia drogi, montaż drogowych 
odwodnień liniowych, budowa ciągu pie-
szo jezdnego z nawierzchnią asfaltową 
oraz betonowej kostki brukowej po wcze-
śniejszej wymianie / uzupełnieniu podbu-
dowy oraz częściowa modernizacja oświe-
tlenia drogowego. W ramach tej inwestycji 
przewiduje się też zmianę organizacji ruchu 
drogowego polegającej na wprowadzeniu 
ograniczeń prędkości, tonażu dla polepsze-

nia bezpieczeństwa użytkowników ruchu.
• Budowa budynku przychodni zdrowia 

w miejscowości Szlachtowa
Wniosek złożony dnia 22.02.2022r.
Planowana wartość inwestycji wynosi 

21 400 000,00zł, z czego wartość wnio-
skowanego dofinansowania wynosi 18 190 
000,00zł, a wkład własny Miasta w wyso-
kości 15% to 3 210 000,00zł.

Przewidywany termin zakończenia 
prac: 31.10.2025r.

Inwestycja polegać ma na budowie bu-
dynku przychodni zdrowia i wiaty garażo-
wej oraz rozbiórce istniejących na działce 
obiektów budowlanych wraz z infrastruk-
turą techniczną tj.: ciągu pieszo-jezdnego 
oraz dojść , dojazdów i miejsc parkingo-
wych z budową ławek i koszy na śmieci, 
pojemnika na odpadki, murków oporo-
wych, budowa instalacji wewnętrznych: 
wod-kan, c.o, elektrycznej oraz instalacji 
wentylacji mechanicznej nawiewno-wy-
wiewnej jak i z wykonaniem instalacji 
zewnętrznych wody, kanalizacji sanitarnej 
oraz elektrycznej jak również instalacji i 
przyłącza kanalizacji opadowej z wylotem 
do potoku Grajcarek. Przy realizacji inwe-
stycji przewiduje się budowę i wyposaże-
nie meblowe budynku.

W ramach edycji „Polski Ład dla uzdro-
wisk” - Wnioski zostały złożone dnia 
11.03.2022r.

• Poprawa walorów uzdrowiskowych 
Szczawnicy poprzez modernizację ciągów 
komunikacyjnych i miejsc rekreacji w re-
jonach centrum Uzdrowiska

Planowana wartość inwestycji wynosi 
1 993 000,00zł, z czego wartość wnio-
skowanego dofinansowania wynosi 1 953 
140,00zł, a wkład własny Miasta w wyso-
kości 2% wartości inwestycji wynosi 39 
860,00zł.

Przewidywany termin zakończenia in-
westycji to 30.09.2024r.

Inwestycja polegać ma na modernizacji 
ciągów komunikacyjnych, które ułatwią 
komunikację w pobliżu promenady space-
rowej, kina Pieniny oraz ośrodka dla osób 
niepełnosprawnych oraz Uzdrowiskowego 
Parku Dolnego. Modernizacja infrastruk-
tury rekreacyjno-wypoczynkowej dla ku-
racjuszy i ludzi którzy wypoczywają wraz 
z dziećmi w miejscowości uzdrowiskowej 
jaką jest Szczawnica. Lokalizacja ciągów 

pieszych przewidzianych do moderniza-
cji skupia się w okolicy Uzdrowiskowego 
Parku Dolnego, w którym przewiduje się 
modernizację infrastruktury rekreacyjno-
-wypoczynkowej w postaci placu zabaw. 
Roboty w ramach modernizacji ciągów 
pieszych polegać mają na pracach rozbiór-
kowych nawierzchni bitumicznych, robo-
tach ziemnych, ułożeniu nowych obrzeży 
i krawężników, uzupełnieniu warstw pod-
budowy, wykonaniu nawierzchni z kostki 
brukowej. Roboty w ramach modernizacji 
Infrastruktury rekreacyjno-wypoczynko-
wej mają polegać na pracach rozbiórko-
wych dotychczasowego placu zabaw, oraz 
elementów małej architektury, wykona-
niu nowego placu zabaw personalizowa-
nego do różnych kategorii wiekowych, 
wyposażeniu placu w elementy małej ar-
chitektury, cały plac, który będzie zajmo-
wał większą powierzchnię niż dotychcza-
sowy będzie wyposażony w bezpieczną 
nawierzchnię.

• Poprawa dostępności komunikacyjnej, 
oraz rewitalizacja centrum uzdrowiska 
Szczawnica

Planowana wartość inwestycji wynosi 
5 000 000,00zł, z czego wartość wnio-
skowanego dofinansowania wynosi 4 900 
000,00zł, a wkład własny miasta Szczaw-
nicy w wysokości 2% to 100 000,00zł.

Przewidywany termin zakończenia in-
westycji to 30.11.2024r.

Inwestycja polegać ma na modernizacji 
ciągów komunikacyjnych w tym pieszych 
i samochodowych, stworzeniu infrastruk-
tury do obsługi transportu zbiorowego 
oraz poprawie walorów estetycznych 
obiektów architektury miejskiej – fontan-
ny. Roboty polegać będą na wykonaniu 
robót rozbiórkowych nawierzchni beto-
nowych – kostka brukowa, uzupełnieniu 
warstw podbudowy, ułożeniu nowych 
obrzeży i krawężników, ułożeniu nowej 
kostki brukowej, montaż elementów ma-
łej architektury. Modernizacji podlegać 
też mają schody wzdłuż ciągu komuni-
kacyjnego, poprzez ich przebudowę oraz 
dostosowanie ich do potrzeb dla osób nie-
pełnosprawnych oraz remont fontanny, 
poprzez poprawę walorów estetycznych. 
Nawierzchnia wykonana w ciągu komu-
nikacyjnym z betonu płukanego podlegać 
będzie tylko pracom remontowym typu 
– piaskowanie, groszkowanie. Na począt-
ku ulicy Zdrojowej planuje się realizację 
przystanku autobusowego dwumiejsco-
wego w miejscu istniejącego parkingu 
– zakres robót to roboty rozbiórkowe, 
roboty ziemne, uzupełnienie podbudowy, 
wykonanie nawierzchni asfaltowej, budo-
wa miejsc i zadaszeń dla pasażerów, bu-
dowa szalet publicznych.
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Od kilku tygodni trwają prace związane z przebudową 
przystani flisackiej w Szczawnicy. W ramach pro-
jektu „Zwiększenie atrakcyjności granicy Polsko-

-Słowackiej w Pieninach poprzez modernizację istniejącej infra-
struktury turystycznej” teren dotychczasowej przystani zostanie 
odnowiony i zaadaptowany do obecnych wymagań poprzez wzbo-
gacenie o dodatkową infrastrukturę wypoczynkową, turystyczną, 
sportową i informacyjną oraz dostosowany do obsługi osób nie-
pełnosprawnych. Termin zakończenia robót to listopad 2022.

W dniu 24 marca br. w gościnnych progach Woje-
wody Małopolskiego miało miejsce podpisanie 
umowy na realizację zadania pn. „Remont drogi 

gminnej ul. Skotnickiej.
Umowę podpisał Burmistrz Szczawnicy - Grzegorz Niezgoda 

oraz Wojewoda Małopolski - Łukasz Kmita.
Koszty kwalifikowane realizacji całości zadania wynoszą 774 

768,57 zł. Dofinansowanie stanowi 60% kosztów kwalifikowa-
nych realizacji całości zadania.

W centrum Szczawnicy realizowane są roboty budowlane 
na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg finansowane 
z programu „Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pie-

szych”. Prace polegać będą na gruntownej modernizacji istnieją-
cego przejścia dla pieszych - zamontowane zostanie dodatkowe 
oświetlenie, wykonane zostaną nowe połączenia z ciągami pie-
szymi, poza tym roboty będą obejmować remont odcinka drogi 
poprzez wymianę nawierzchni na całej szerokości jezdni, wyko-
nanie zatoki postojowej oddzielonej od jezdni krawężnikami be-
tonowymi i wykonanie nowego odcinka chodnika dla pieszych. 
Termin realizacji to 31.05., ale z informacji uzyskanych przez wy-
konawcę możliwe jest zakończenie prac do 15.04.

Ogłoszone postępowania:
1. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej  

w Szlachtowej
Termin składania ofert 13.04.2022 r. 
2. Podniesienie walorów architektonicznych połączenia ul. 

Szalaya z uzdrowiskową częścią miasta. Przebudowa scho-
dów od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem do 
kościoła poprzez zastosowanie nowych rozwiązań materiało-
wych, zieleni, miejsc odpoczynku, oświetlenia (II)

Termin składania ofert 11.04.2022 r.
3. Budowa sieci wodociągowej ul. Główna wraz z odgałę-

zieniami w Szczawnicy (II)
Termin składania ofert 07.04.2022 r.
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WIADOMOŚCI   SAMORZĄDOWE
Finanse 

Miasta i Gminy Szczawnica
Informacja o obowiązku inkasa 

opłat lokalnych  
W związku z rozpoczynającym się sezonem turystycznym 

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica przypomina o obowiązku in-
kasa opłaty uzdrowiskowej na teranie miejscowości Szczawnica 
oraz opłaty miejscowej na terenie miejscowości Szlachtowa i 
Jaworki.

Podkreślenia wymaga, że powyższy obowiązek dotyczy za-
równo osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne jak i 
osób wynajmujących turystom do 5 pokoi gościnnych w budyn-
kach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich.

Rzetelne i powszechne pobieranie opłaty uzdrowiskowej oraz 
miejscowej leży w interesie wszystkich mieszkańców gminy bo-
wiem dochody z tych opłat są wykorzystywane do realizacji in-
westycji, co bezpośrednio wpływa na podniesienie atrakcyjności 
turystycznej gminy oraz liczbę odwiedzających ją turystów a w 
konsekwencji także na dochody osób oferujących usługi zakwa-
terowania. Dalszy rozwój Miasta i Gminy Szczawnica oraz reali-
zacja planowanych inwestycji będzie w dużej mierze zależała od 
wielkości możliwych do pozyskania własnych dochodów gminy. 
Najlepszym rozwiązaniem wydaje się zatem, pozyskiwanie jak 
największej części potrzebnych środków finansowych bezpo-
średnio od gości odwiedzających gminę Szczawnicę zamiast od 
mieszkańców gminy poprzez np. zwiększanie podatków i opłat 
lokalnych. 

Niestety z danych będących w posiadaniu tut. urzędu wynika, 
że nie wszystkie osoby świadczące usługi w zakresie zakwatero-
wania rzetelnie pobierają opłatę uzdrowiskową oraz opłatę miej-
scową. Ta sytuacja musi ulec zmianie. Ponieważ do ustawowych 
obowiązków jednostek samorządu terytorialnego należy dbanie o 
prawidłową realizację dochodów gminy, brak poprawy w zakre-
sie zwiększenia skuteczności poboru tych opłat będzie wymagał 
podjęcia przez tut. organ podatkowy przewidzianych przez prawo 
działań kontrolnych, które mogą być uciążliwe zarówno dla Pań-
stwa jak i Państwa gości. 

Należ zaznaczyć, że gminy uzdrowiskowe realizujące zadania 
własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowi-
ska otrzymują dotację z budżetu państwa w wysokości równej 
wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowi-
sku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dotacja z bu-
dżetu państwa jest znaczącą pozycją w budżecie Miasta i Gminy 
Szczawnica, która w sposób istotny pozwala ograniczać koszty 
utrzymania infrastruktury, nie przenosząc tych kosztów bezpo-
średnio na mieszkańców gminy, co jest bardzo istotne w obecnej 
sytuacji stałego wzrostu cen za te usługi. 

Inkasentami opłaty uzdrowiskowej oraz opłaty miejscowej 
są zgodnie z przepisami prawa  osoby fizyczne, osoby prawne, 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz 
pracownicy wymienionych podmiotów, świadczących usługi w 
zakresie zakwaterowania. 

Inkasenci są uprawnieni do pobierania należnej opłaty tylko 
od osób korzystających z oferowanych przez nich usług w zakre-
sie zakwaterowania. Za pobrane opłat inkasenci wydają pokwito-
wania na drukach kwitariusza przychodowego K-103 pobranych 
w kasie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica

Pobrane kwoty opłaty inkasenci obowiązani są wpłacać w ter-
minie do 5-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesią-
cu w którym pobrano opłaty, do kasy Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica.

Inkasentom dokonującym poboru opłaty uzdrowiskowej przy-

sługuje wynagrodzenie w wysokości 5% zainkasowanych kwot.
Stawka opłaty uzdrowiskowej pobierana od osób fizycznych 

przebywających dłużej niż dobę w miejscowości Szczawnica w 
celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szko-
leniowych wynosi 3,00 zł od osoby, za każdą rozpoczętą dobę 
pobytu.

Stawka opłaty miejscowej pobierana od osób fizycznych 
przebywających dłużej niż dobę w miejscowościach Szlachtowa 
i Jaworki w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szko-
leniowych wynosi 2,00 zł od osoby, za każdą rozpoczętą dobę 
pobytu.

Opłaty miejscowej oraz opłaty uzdrowiskowej nie pobiera 
się:

1) pod warunkiem wzajemności – od członków personelu 
przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych 
oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów 
lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami 
polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

2) od osób przebywających w szpitalach;
3) od osób niewidomych i ich przewodników;
4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiada-

nia domów letniskowych położonych w miejscowości, w której 
pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;

5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Od osób, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa, nie 
pobiera się opłaty miejscowej.

Pobrane opłaty można wpłacać w kasie lub na rachunek urzę-
du prowadzony w Pienińskim Banku Spółdzielczym

Nr 39 8817 0000 0000 0589 2000 0060 

26 marca br. w siedzibie Związku Podhalan odbyło 

się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP 

Szczawnica za 2021 r. Wśród zaproszonych znaleźli się m. 

in. senator RP Jan Hamerski, radny powiatowy Tomasz Ha-

merski, burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Nie-

zgoda, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Zachwie-

ja oraz przedstawiciele władz OSP, prezes zarządu miejsko 

- gminnego OSP – dh Łucja Rak oraz brygadier JRG Nowy 

Targ - Janusz Barnaś.

Uroczystym momentem zebrania stało się wręczenie świa-

dectw ukończenia kursu podstawowego dla pięciu nowych 

członków szczawnickiej OSP.
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Tomasz Hamerski radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,

XL sesja Rady Powiatu Nowotarskiego odbyła się 24 marca, 
w końcu w formie stacjonarnej. Na wstępie Starosta Powiatu 
Krzysztof Faber przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu za okres od poprzedniej sesji oraz stan działań podjętych 
przez Powiat Nowotarski w związku z falą uchodźców z objętej 
wojną Ukrainy. Na dzień 24 marca na terenie naszego powiatu 
schronienie znalazło około 3000 obywateli Ukrainy. W Nowym 
Targu działa Powiatowy Magazyn Pomocy.

Kolejny punkt obrad to podjęcie Uchwały Rady Powiatu No-
wotarskiego w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu 
administracji rządowej dotyczącego wyznaczania miejsca poby-
tu osób przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 
związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium 
Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. wraz z zapewnieniem im nie-
zbędnego wyżywienia. W związku z przedmiotową uchwałą na-
stępuje zwiększenie dochodów i wydatków w budżecie powiatu 
o kwotę 51 158 876 zł. Środki będą pochodzić ze źródeł Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej, udzielane będą w formie dotacji celo-
wej, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego.

Następnie przedstawiono sprawozdanie z realizacji Rocznego 
Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
rok 2021. W minionym roku Powiat Nowotarski wsparł między 
innymi Fundację Kulturalny Szlak na realizację Festiwalu Mu-
zyka nad Zdrojami w Szczawnicy czy też Lokalną Grupę Działa-
nia „Gorce-Pieniny” na realizację wydarzenia Opera „Zamek na 
Czorsztynie czyli Bojmir i Wanda”.

W kolejnym punkcie Komendant Powiatowy Policji w Nowym 

Targu Inspektor Grzegorz Wyskiel przedstawił informację o sta-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działań podej-
mowanych przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu 
na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2021 roku. W minionym 
roku wszczęto na terenie powiatu 2 226 postepowań (w tym prze-
stępstw kryminalnych 1310), przy wykrywalności na poziomie 
71,28 %. Na terenie działalności szczawnickiego, a wcześniej kro-
ścieńskiego Komisariatu (tj. Miasto i Gmina Szczawnica, Gminy 
Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn z siedzi-
bą w Maniowach) było 282 postepowań (kryminalnych 148) i wy-
krywalność na poziomie 77,64 %. Kradzieży na terenie powiatu 
było 190 (u nas 23), kradzieży z włamanie 66 (u nas 2), rozbojów-
-wymuszeń rozbójniczych 11 (u nas 1), bójek lub pobić 14 (u nas 
2). W ubiegłym roku na terenie powiatu odnotowano również 5 
oszustw wobec osób starszych metodą „na wnuczka” lub „na po-
licjanta”. W przypadku wykroczeń na naszym terenie wystawiono 
1100 mandatów i 2500 pouczeń.

Jednocześnie pełniący obowiązki komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej Młodszy Brygadier Piotr Domalew-
ski przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa powiatu w za-
kresie ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski służące poprawie 
funkcjonowania KSRG na terenie powiatu w 2021 roku. W mi-
nionym roku na terenie naszego powiatu zanotowano 393 pożary, 
w tym jeden bardzo duży w Nowej Białej. Podstawowe przyczyny 
pożarów to nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na 
paliwo stałe oraz podpalenia (umyślne). Na terenie Miasta i Gmi-
ny Szczawnica odnotowano 23 pożary, w tym najtragiczniejszy 
pożar domku letniskowego, w którym śmierć poniosły 2 osoby.

Na koniec obrad głos zabrały Panie Urszula Dulak – Sołtys 
Jaworek i Bożena Solecka – Radna Miasta i Gminy Szczawni-
ca, które nawiązały do złożonej przeze mnie na poprzedniej sesji 
interpelacji, dotyczącej nierzetelności niektórych przewoźników, 
kursujących na trasie Jaworki – Nowy Targ. Bardzo serdecznie 
obu Paniom dziękuję za głos w tej sprawie, jednocześnie liczę, że 
problemy z którymi borykają się osoby korzystające z komunika-
cji publicznej na tej trasie ostatecznie się zakończą.

Pozdrawiam serdecznie i niezmiennie zapraszam do kontaktu: 
tomasz.hamerski@rada.nowotarski.pl

 

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, utwierdza naszą wiarę 
w zwycięstwo dobra nad złem, miłości nad nienawiścią, życia nad śmiercią. 

Niech napełni nas wiarą w drugiego człowieka. 
Niech da nam siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwoli z nadzieją patrzeć w przyszłość. 

Oby w tych trudnych czasach  w naszych sercach 
zawsze był widoczny blask nadziei Zmartwychwstania. 

 

 

 

Нехай воскресіння відродження зміцнить нашу віру 
у перемозі добра над злом, любові над ненавистю, життя над смертю. 

Нехай це наповнює нас вірою в інших людей. 
Нехай він дає нам сили долати труднощі 
і дозволить дивитися в майбутнє з надією. 
Нехай наші серця будуть у ці важкі часи 

надія на Воскресіння завжди була видимою. 

Zdrowych i spokojnych Świąt życzy Zarząd Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
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Miêdzy nami, gó ra la mi...

W ramach współpracy z Muzeum Zamek w Starej Lubovni w 
tym miesiącu Muzeum Pienińskie w Szlachtowej razem z Sądec-
kim Parkiem Etnograficznym organizuje wystawę prezentującą 
koronki klockowe. Wystawa będzie czynna od 7 kwietnia do 6 
czerwca w budynku Hajovni w skansenie. Wszystkich szczawni-
czan serdecznie na nią zapraszamy.

Pienińska koronka klockowa
Korzenie pienińskiej koronki klockowej tkwią w Krajowej 

Szkole Koronkarskiej w Zakopanem, która powstała w roku 1883 
i została ufundowana przez słynną aktorkę, Helenę Modrzejew-
ską. Modrzejewska była wyczulona na los ubogich, zwłaszcza 
kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Inicjując 
założenie Szkoły Koronkarskiej wraz z innymi wybitnymi oso-
bami tamtej epoki, takimi jak dr Tytus Chałubiński, Stanisław 
Witkiewicz, postawiła przed szkołą kilka nadrzędnych celi: mia-
ła ona nie tylko nauczyć i wychowywać góralskie dziewczęta, ale 
przede wszystkim wyuczyć je rękodzieła - wykonywania koro-
nek klockowych, które miały stanowić dla nich źródło zarobku. 

Uczęszczały do tej szkoły  góralskie dziewczęta z całego 
Podhala i Pienin. Początkowo spod ich rąk wychodziły koronki 
o wzorach sprowadzanych głównie z Wiednia. Wyrabiano różne 
elementy ubioru: kołnierze, żaboty, mankiety, obszycia do suk-
ni, które stały się ważnym elementem mody. Z czasem zaczęły 
pojawiać się wytwory w stylu góralskiej tradycji ludowej. W 
dwudziestoleciu międzywojennym koronczarki zaczęły wyra-
biać serwetki: pojedyncze i komplety. Cieszyły się one dużym 
powodzeniem u letników przyjeżdżających w góry i rzeczywi-

ście stały się wymiernym źródłem zarobku dla dziewcząt i kobiet 
z Podhala i Pienin. Po I wojnie światowej szkoła doprowadziła 
do utworzenia licznych kursów koronkarskich w wielu górskich 
miejscowościach. W roku 1938 została przemianowana na dwu-
letni Kurs Koronkarski i taki kurs miał miejsce w Szczawnicy, 
Krościenku i Ochotnicy w okresie II wojny światowej. Wówczas 
uczestniczyło w nim przeszło sto dziewcząt z Pienin. Uczenni-
ce szkoły chronione były z przymusowych wywozów do pracy 
w Niemczech, co niewątpliwie stanowiło dodatkowy impuls do 
uczestnictwa w kursie. Jedną z uczennic tamtego okresu była 
Zofia Wiercioch, której koronki prezentowane są na wystawie. 
Zbiór siedemdziesięciu koronek klockowych znajdujący się w 
Muzeum Pienińskim w Szlachtowej jest darem przekazanym w 
testamencie przez artystkę ludową Zofię Wiercioch, zmarłą w 
2013 r.

 

13.03.2022r. Członkowie naszego oddziału (oraz inne osoby, 
które zgłosiły się na wspólny wyjazd) uczestniczyliśmy razem 
w pięknej uroczystości: Drodze Krzyżowej Wyjazd w Kalwarii 
Zebrzydowskiej modląc się za pokój na Ukrainie i za nas wszyst-
kich.

W najbliższym czasie planujemy/zapraszamy wszystkich 
na uczestnictwo w uroczystościach parafialnych z udziałem 
członków naszego oddziału:
02.IV sobota- Rocznica śmierci Jana Pawła II - po wieczornej 

mszy św. od kościoła DROGA KRZYŻOWA NA BRYJARKĘ
08.IV piątek 17:00 DROGA KRZYŻOWA wokoło kościoła 
10.IV NIEDZIELA PALMOWA - KONKURS PALM WIEL-

KANOCNYCH przeprowadzany wraz z MOK-iem + o  godz. 

18:00 DROGA KRZYŻOWA ulicami Szczawnicy 
15.IV WIELKI PIĄTEK- 21:00 ADORACJA w kościele prowa-

dzona przez naszych członków
16.IV WIELKA SOBOTA- 20:00 REZUREKCJA z udziałem 

POCZTU SZTANDAROWEGO
17.IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - 10:30 msza św. z 

udziałem POCZTU SZTANDAROWEGO
18.IV PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (kozdo msza św. 

łocywiście łodświątnie w łodzioniu)

***
03.V Odbędą się uroczystości na Przysłopie, na które serdecz-

nie wszystkich zapraszamy
***

Wszystkim kwietniowym solenizantom i jubilatom składamy 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, zadowolenia i radości w każ-
dej dziedzinie życia.

***
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam 

wszystkim tego, co od Boga pochodzi. 
Oby skrzydła wiary przykryły kamienie zwątpienia 

i uniosły serca ponad przemijanie!
Alleluja

Zarząd Pienińskiego o/ZP

Ciekawostki z Muzeum PienińCiekawostki z Muzeum Pienińskiegoskiego



strona  13

Nr 355  -  KWIECIEŃ  2022MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii 
św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjął:

Eliza Kurzawa  - 13.03
Bartłomiej Borzęcki - 13.03

Odeszli do wieczności:

Andrzej Jura - 04.03
Karol Kita - 06.03
Jadwiga Teresa Toś - 15.03
Marek Wojciech Gabryś - 17.03
Helena Kołodziej - 22.03
Mirosław Henryk Wiercioch - 25.03
Józef Groński - 26.06

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjęli:

Jagoda Ciesielka 
Antoni Szczepaniak  - Szlachtowa

Odeszli do wieczności:

Rozalia Gąsienica z Jaworek – 28.02.
Stanisław Maślanka ze Szlachtowej 

Kronika Towarzyska
Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą czasem nadziei i niech 

przyniosą Państwu wiele spokoju, wytchnienia od codziennych problemów, 
szczęścia i radości, tak byście zawsze z ufnością spoglądali w przyszłość.

Życzy dyrekcja i pracownicy CKSiP w Szczawnicy

Kiermasz tuż, tuż

W naszej parafii p.w. Świętego Wojciecha w Szczawnicy,  od  Odpustu na św. 
Wojciecha czyli od 23 kwietnia br. przez lato, będzie trwał Kiermasz Książki 
Katolickiej na placu przykościelnym. Tradycja ta została zapoczątkowana wiele 
lat temu; kiermasz zwyczajowo odbywa się pod turystycznym namiotem. Sprze-
dawane będą książki o tematyce religijnej, patriotycznej z przeznaczeniem dla 
dorosłych i dla dzieci. Będą też -  regionalne, a także z tematyki porad na co dzień 
jak na przykład: o zdrowiu czy też -  jak przygotować przysmaki dla bliskich. Wy-
dawcy książek to m.in. Biały Kruk, Biblos, wydawnictwo PTTK, Podhalańskie 
Towarzystwo Historyczne. Będzie możliwość zakupienia ciekawych duchowo 
prezentów z okazji Komunii Świętej dla dzieci. Jest możliwość wcześniejszego 
zamówienia interesującej książki pod numerem telefonu 508 392 800 lub można 
też to zgłosić do Oddziału Akcji Katolickiej.

W ramach kiermaszu zostanie zaproszona do Szczawnicy znana dziennikarka, 
pisarka, reportażystka - redaktorka tygodnika „Gość Niedzielny” - A g a t a  P u 
ś c i k o w s k a.  Jest autorką ośmiu książek, mamą pięciorga dzieci. Ostatnia jej 
książka  - „Waleczne z gór” - ciekawie opowiada o piętnastu góralkach, odważ-
nych, wyjątkowych, które walczyły w konspiracji o wolną Polskę, o naszą rację 
bytu. Miłość do ojczyzny, patriotyzm kazały im walczyć w czasie wojny.  Razem 
z Dominiką Figurską - aktorką, mamą pięciorga dzieci napisały książkę „I co my 
z tego mamy?”. Jest to głos kobiet wykształconych, czynnych zawodowo i wielo-
dzietnych. Autorki twierdzą, że wielodzietni bywają po prostu dyskryminowani, 
a przecież każde kolejne dziecko przynosi ze sobą więcej miłości, rado-
ści, ciepła i poczucia bezpieczeństwa.

Kiermasz daje możliwość większego wyboru i kupienia w Szczaw-
nicy  wartościowej dla umocnienia ducha książki. Stwarza możliwość 
pogłębienia wiedzy z zakresu wiary. Dzięki książce możemy oderwać 
się od ekranu telewizora, internetu, wyciszyć się, zrozumieć Boga, cze-
go od nas wymaga, coraz lepiej rozumieć radość Bożą, która jest wielką 
tarczą w przeciwnościach losu dla każdego katolika. W domu będzie 
wartościowa lektura, do której możemy sięgać często, bo zawiera treści 
nieprzemijające.

Zachęcamy  do odwiedzenia Kiermaszu. 

Elżbieta Zawalska-Czajka 
P.S.
Przypominamy też o nadsyłaniu prac na konkurs organizowa-

ny przez Oddział Parafialny Akcji Katolickiej pt. „Ojczyznę kocham 
bardziej niż własne serce”. 10 maja to ostatni dzień, w którym moż-
na oddać swoje prace. Prócz nagród dla laureatów, niespodzianka dla 
wszystkich uczestników.

Chciałam zwrócić  uwagę na 
apel wojewody małopolskiego 
Łukasza Kmity o zachowanie 
ostrożności w sieci. Powinniśmy 
uważać na to, co piszemy, a tak-
że na to, co czytamy w związku z 

informacjami na temat wojny w Ukrainie. Nasze bezpieczeństwo za-
leży od tego, jak zachowujemy się w sieci. Ważne, byśmy byli odpor-
ni na dezinformację, nie sugerowali się tytułem, zwracali uwagę na 
emocjonalny język, którego celem jest wywołanie sensacji, spraw-
dzali autora i wiarygodność zdjęć, weryfikowali dane w różnych 
źródłach, a przed udostępnieniem informacji na własnych portalach, 
najpierw pomyśleli czy nie zaszkodzimy sobie i innym!

TELEFONY 
DO RE DAK CJI
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Szachowe zmagania 
„O Pienińską Basztę”

W sobotę 19 marca, na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Szczawnicy odbył się I Szachowy Turniej Klasyfikacyjny 
„O Pienińską Basztę”, zorganizowany przez Lokalną Organizację 
Turystyczną Region Pieniny. Jego inicjatorem był  Bogdan Szew-
czyk z LOT Region Pieniny wraz z wikarym tutejszej parafii i 
nauczycielem religii w SP 1 ks. Michałem Pierzem. Do turnieju  
zgłosiło się 65 zawodników z całej Polski oraz z Ukrainy, w tym 
ok. 20 osób ze Szczawnicy. Wśród uczestników znaleźli się m.in.: 
Arcymistrz Mirosław Grabarczyk, Mistrz krajowy Jerzy Kyć i 
Mistrz międzynarodowy – 81.letni Evgenij Piankov z Ukrainy. 

Turniej rozgrywany był w siedmiu rundach, w trzech katego-
riach: Open, Juniorzy i Najlepszy bez kategorii szachowej. 

W kategorii Open:
I m.  - puchar i 500zł nagrody zdobył Jerzy Kyć
II m. – puchar i 300zł – Mirosław Grabarczyk
III m. – puchar i 200zł – Evgenij Piankov
W kategorii Juniorzy do 18 roku życia:
I m. – puchar i 200zł – Kacper Pulit
II m. – puchar – Florian Wrona
III m. – puchar – Julia Bartoszek
W kategorii Najlepszy bez kategorii:
I m.  – 100zł – Michał Kurzydło
II m. – Jan Kalata
III m. – Grzegorz Staniucha

Ponadto każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom. Dla 
wszystkich biorących udział w turnieju były także przygotowane 
pyszne przekąski, desery i napoje.

Podczas turnieju” O Pienińską Basztę” można było zdobyć V 
i IV kategorię. Wszyscy mistrzowie zapowiedzieli swój udział w 
przyszłorocznym turnieju. Wielu zawodników zachwyciło się uro-
kiem Szczawnicy oraz pięknem Pienin, dlatego organizatorzy pla-
nują przekształcić  wydarzenie w imprezę cykliczną, promującą 
nasze miasto i cały Region Pieniny. 

W organizacji turnieju „O Basztę Pienińską” pomogli sponso-
rzy: firma CHYSZBUD Krzysztofa Chalcarza, Miejski Ośrodek 
Kultury w Szczawnicy, w jego sprawnym przebiegu - pracowni-
cy SzewczykTravel, Eglander Caffe, Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy, Thermaleo Szczawnica 
i Szczawnica Uzdrowisko oraz prowadzący imprezę – Bogdan 
Szewczyk i ks. Michał Pierz. Nad przygotowaniem i profesjo-
nalnym przebiegiem zawodów czuwał sędzia Piotr Widła.

Alina Lelito

P.S. – od Organizatora I Szachowego Turnieju Klasyfika-
cyjnego „O Pienińską Basztę”.

Po zorganizowanym w sobotę 19 marca turnieju szacho-
wym wiele osób uwidoczniło swoje zamiłowanie do tej nie-
zwykłej gry. 

W odpowiedzi na liczne telefony, jak również ogłoszenia 
zainteresowanych osób, organizowane będą dla chętnych coty-
godniowe „Szachowe Środy” w Eglander Caffe ul. Zdrojowa 
2 Szczawnica o godz. 20 .

Zapraszamy na rozgrywki. 
Info Bogdan Szewczyk tel. 604 992 235

Partnerstwo dla Książki
Miejska Biblioteka 

Publiczna w Szczawni-
cy otrzymała dotację z 
Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowe-
go na zadanie „Między 
słowiańszczyzną a gó-
ralszczyzną” w ramach 
programu „Partnerstwo dla Książki” 2022 
w wysokości 8.000 zł. Całkowity koszt za-
dania to 10.000 zł

Projekt ma za zadanie prowadzenie 
działań animujących czytelnictwo i pro-
mujących biblioteki publiczne. Zajęcia od-
bywać się będą od kwietnia do listopada 
2022 roku. W tym czasie zamierzamy zor-

ganizować cykl spotkań i warsztatów dla 
dzieci, młodzieży i seniorów. Wszystkie 
spotkania poprowadzić będą członkowie 
Słowiańskiej Drużyny Łuczniczej „Dzikie 
Gęsi”, których pasją jest historia słowiań-
ska. Zaproszone przez nas osoby,  będą 
się dzielić swoją wiedzą oraz przedstawią 
nam, skąd czerpią inspiracje, jednocześnie 
przy tym będą promować publikacje do-
stępne w naszym księgozbiorze.

Poprzez organizację cyklu spotkań, 
mamy nadzieję na pozyskanie nowych 
czytelników i zachęcenie obecnych do 
lektury książek popularno-naukowych. 
Pokażemy, że biblioteka jest miejscem 
atrakcyjnym i interesującym. Chcemy, aby 
biblioteka wywoływała pozytywne skoja-
rzenia, zwłaszcza wśród dzieci i młodzie-

ży. By stała  się miejscem edukacji, nauki 
i zabawy, miejscem atrakcyjnym łączącym 
różne pokolenia.

Projekt jest zgodny z celem strategicz-
nym programu jakim jest „poprawa dostę-
pu do książki w jej wszystkich formatach, 
jak wzmocnienie kulturotwórczej roli bi-
blioteki w środowisku lokalnym.

Info Biblioteka
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Turniej Highlandera
Szczawnicki Klub Sztuk Walki „HIGHLANDER” 

19.03.2022 organizował klubowy turniej kick boxingu w for-
mule low kick.

W bardzo przyjemnej atmosferze i pełnej koncentracji adep-
ci losowali swoich przeciwników. Rozpoczęcie walk poprzedził 
trening rozgrzewkowy poprowadzony przez zaproszonego utytu-
łowanego gościa - Sensei Sebastiana Westrycha.

Pojedynki były bardzo zacięte, pełne zaangażowania, ale zara-
zem w dobrej koleżeńskiej atmosferze. Dla adeptów był to spraw-
dzian przed egzaminami, które odbędą się w kwietniu.

Zwycięzcy:
W kategorii dziewcząt - Anna Salamon / puchar/
Junior - Patryk Dudka /puchar/
młodzików - Dariusz Zachwieja /puchar/
najmłodsi Adrian Westrych /medal/ 

 Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i okolicz-
nościowymi medalami.

ZL
fot. JD

Dnia 2 marca br. w schro-
nisku „Orlica” doszło do pod-
pisania porozumienie pomię-
dzy Powiatem Nowotarskim, 
Polskim Towarzystwem Tu-
rystyczno-Krajoznawczym, 
Oddziałem Pienińskim Pol-
skiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego w 
Szczawnicy oraz Liceum Ogól-
nokształcącym im. Stefana 
Żeromskiego w Krościenku 
n.D. Porozumienie to dotyczy 
objęciem patronatem PTTK 
szkoły –  bliskiego nam sercem  
i położeniem Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stefana Że-
romskiego w Krościenku nad 
Dunajcem - czego efektem jest 
stworzenie pierwszej w Polsce 
klasy patronackiej o profilu tu-
rystyczno – krajoznawczym już 
w roku szkolnym 2022/2023. 
W preambule Porozumienia 
pojawił się zapis, iż: intencją 
stron zawierających Porozu-

mienie jest współdziałanie w 
celu stworzenia warunków 
do rozwijania wśród uczniów 
Szkoły szczególnego umiłowa-
nia regionu Pienin, Beskidu 
Sądeckiego, Gorców i Spisza, 
poznawania historii, folkloru, 
tradycji, przyrody i geografii 
tego regionu, zachęcania do 
bezpiecznego uprawiania tu-
rystyki oraz sportów górskich, 
rozwijania pasji krajoznaw-
czych, a także tworzenie pod-
staw umożliwiających uczniom 
w przyszłości pełnienie ról w 
szeroko rozumianej działalno-
ści turystycznej – przy wyko-
rzystaniu tradycji oraz dorob-
ku merytorycznego i ideowego 
Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego.

Zanim jednak doszło do 
złożenia podpisów (podpisania 
ww. porozumienia), okolicz-
ności sfinalizowania tego pro-
jektu przedstawił jego pomy-

słodawca, dyrektor LO Robert 
Dębski. Powodem stało się pi-
smo ze strony Starostwa Powia-
towego w Nowym Targu  z dn. 
19 marca 2021, o konieczności 
wypracowania długookresowej 
koncepcji dalszego funkcjono-
wania i rozwoju szkoły. Dy-
rektor Dębski przyznał się, że 
natchnieniem do jego pomysłu 
stało się wyjście w góry. Połą-
czenie atutów położenia szkoły 
znajdującej się na Głównym 
Szlaku Beskidzkim - na styku 
trzech pięknych regionów: Pie-
nin, Gorców i Beskidu Sądec-
kiego, dodatkowych uprawnień 
przewodnickich, przodownic-
kich i instruktorskich jej na-
uczycieli, sympatii górskich 
patrona LO Stefana Żerom-
skiego z celem edukacyjnym, 
zaowocowało wykrystalizowa-
niem się idei. Po uzgodnieniu 
stanowiska zainteresowanych 
stron i  aspektów prawnych, 
można się było spotkać w go-
ścinnym schronisku. Szkolne 
Koło Turystyczno – Krajo-
znawcze działające przy liceum 
od 2015r. przedstawiło także 

w prezentacji multimedialnej 
swoje dotychczasowe doświad-
czenia w dziedzinie zdobywa-
nia szczytów i organizowania 
wycieczek oraz rajdów.

Następnie w imieniu czte-
rech instytucji porozumienie 
podpisali: Krzysztof Faber – 
Starosta Powiatu Nowotarskie-
go, Bogusław Waksmundzki 
– wicestarosta Powiatu Nowo-
tarskiego, Jerzy Kapłon - pre-
zes Zarządu Głównego PTTK, 
Adam Jędras - sekretarz ge-
neralny Zarządu Głównego 
PTTK, Marek Misztal – pre-
zes Zarządu Oddziału Pieniń-
skiego PTTK w Szczawnicy, 
Przemysław Gabryś – skarbnik 
Zarządu i Robert Dębski - dy-
rektor Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Stefana Żeromskiego 
w Krościenku nad Dunajcem.

Pozostaje mieć nadzieję, że 
ten świetny pomysł spotka się 
ze zrozumieniem młodzieży 
i coraz więcej młodych ludzi 
będzie można spotkać na szla-
kach Pienin, Beskidów, Gor-
ców i Spisza.

Alina Lelito

Pierwsi w Polsce 
pod patronatem PTTK!
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ŻYĆ W ZGODZIE Z PORAMI ROKU
Koniec marca 2022 

roku to czas na podsumo-
wanie kwartalnej pracy 
Beneficjentów dofinan-
sowanego przez PFRON 
projektu W ZGODZIE Z 
PORAMI ROKU. Bene-
ficjentami projektu są 24 
dorosłe osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną 
i ruchową – uczestnicy 
ŚDS „PERŁA” przy PSO-
NI Koło w Szczawnicy. 
Przez trzy miesiące brali 
oni udział w warsztatach 
botanicznych, fotogra-
ficznych oraz zdrowego 
stylu życia. 

Podczas warsztatów botanicznych powstawały przeróżne ko-
smetyki – perfumy, mgiełki i toniki na bazie olejków eterycznych 
oraz naturalnych olejów pozyskiwanych z roślin; kremy i maści z 
dodatkiem m.in. witamin, lawendy, tymianku, goździków, euka-
liptusa. Ponadto w okresie zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
Beneficjenci wykonywali stroiki świąteczne wykorzystując mate-
riały naturalne – gałęzie, suszone liście, kwiaty i owoce; piórka, 
ozdobne trawy i zboża.

Warsztaty fotograficzne zaowocowały ciekawymi zdjęciami 
dokumentującymi świat w zimowej odsłonie. Na zdjęciach moż-
na zobaczyć przymarznięte górskie potoki, które w niektórych 

miejscach tworzą lodowe wodospady. Beneficjenci fotografowali 
przeróżne ślady na śniegu, miejscową architekturę oraz drzewa i 
krzewy w zimowej szacie. Poszukiwano również różnych kolorów 
wybijających się na tle białego śniegu. Robiono zdjęcia łabędziom, 
mewom oraz kaczkom, których jest dużo w naszej okolicy. Poza 
tym dokumentowano wydarzenia z życia palcówki – prowadzoną 
terapię, wyjścia na spacery, wycieczki, do parku. 

W ramach warsztatów zdrowego stylu życia Beneficjenci ko-
rzystali z wyjść w plener, podczas których wykonywali różne ele-
menty ćwiczeń ruchowych oraz korzystali z plenerowej siłowni. 
Ponadto aktywnie spędzali czas, relaksowali się i regenerowali 
swoje siły na świeżym powietrzu. Oprócz tego Beneficjenci do-
świadczyli wszechstronnych oddziaływań światłolecznictwa oraz 
muzykoterapii. Podejmowano również temat higieny osobistej 
oraz otoczenia. Na zakończenie kwartału odbył się quiz dotyczą-
cy aktywności ruchowej, zasad higieny oraz nawyków zdrowego 
stylu życia.

Zakończeniu kwartalnej realizacji projektu towarzyszyła wy-
stawa powstałych od stycznia prac. Prezentacja wydrukowanych 
zdjęć, testowanie zapachów, kremów i maści odbywało się w at-
mosferze zachwytu nad unoszącym się w powietrzu aromatem po-
marańczy, cynamonu, lawendy, paczuli czy drzewa herbacianego. 
Wszystkimi więc zmysłami powitana została wiosna!

Na zakończenie I okresu finansowania beneficjentom zostały 
wręczone dyplomy, medale oraz nagrody. Bardzo miło było nam 
gościć Kierownik MGOPS w Szczawnicy Panią Monikę Czajkę, 
Przewodniczącą Zarządu Koła Panią Janinę Zachwieja. Podzięko-
wania dla Tomasza Mastalskiego oraz Wojtka Zaziąbło za przy-
grywanie do naszej uroczystości.

Koordynator projektu
Agata Zachwieja

PIENINY DLA UKRAINY
Grupa Thermaleo (obecnie Pieniny SPA Resort) w skład, któ-

rego wchodzą obiekty położone na terenie Szczawnicy tj. m.in. 
Modrzewie Park Hotel & SPA *****, aktywnie włączyła się w po-
moc ukraińskim obywatelom przebywającym na terenie Szczaw-
nicy. Nie możemy być obojętni na los naszych sąsiadów – którzy 
w dużej mierze stanowią także część naszej załogi pracowników.

W Szczawnicy obecnie przebywa około 500 osób z Ukrainy 
uciekających przed wojną. Są to głównie matki z dziećmi. 

Zarówno Pan Andrzej Mańkowski, który wspiera finansowo 
uchodźców, także we współpracy z Zakonem Maltańskim, jak 
i cała  Rodzina Mańkowskich (właściciele grupy Thermaleo) 
bezpośrednio angażują się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy, 
oferując bezpłatny pobyt i wyżywienie w swoich obiektach w 
Szczawnicy oraz prowadząc zbiórki darów i organizowanie akcji 
wspomagających.

Ne terenie Krakowa wspieraliśmy zbiórkę darów (najbardziej 
potrzebnych dla matek z dziećmi) i transportowaliśmy je do 
Szczawnicy, aby przydały się przebywającym na terenie Szczaw-
nicy obywatelom Ukrainy. 

Budynek Willi Danusia został 
całkowicie oddany dla Ukraińskich 
rodzin, które znalazły tam doskona-
łe schronienie przed wojną. Zapew-
niamy im także posiłki w naszych 
pozostałych obiektach tj. Hotel Nawi-
gator, czy Willa Marta (Restauracja 
Bohema). Wierzymy, że Szczawnica 
to doskonałe miejsce, z dala od du-
żych miast i zgiełku, które pozwoli 

zapomnieć i oderwać się od tragicznej rzeczywistości, jaka ma 
miejsce na Ukrainie.

W naszych obiektach gastronomicznych na terenie Szczawnicy 
turyści i mieszkańcy mogą wykupić tzw. posiłek „zawieszony”. 
Idea ta wykorzystywana już była w dużych miastach jako pomoc 
potrzebującym. Dziś w Szczawnicy np. w Willi Marta (Restaura-
cja Bohema) wykupić można „zawieszoną” zupę lub cały obiad, a 
w Café Helenka „zawieszoną” kawę lub zestaw z deserem. Dzięki 
temu wykupując taki posiłek niejako „zawieszamy go” dla osoby 
potrzebującej z Ukrainy, która w każdym momencie może przy-
chodząc do naszych restauracji „odwiesić go” i wykorzystać je-
śli tylko tego potrzebuje. Taki posiłki są dostępne w restauracji 
Bohema i Café Helenka. Kupony na nie dystrybuowane są także 
do miejsc, gdzie przebywają rodziny z Ukrainy.

W Centrum Kongresowym Szczawnica – Dworek Goscinny i 
mieszczącej się w nim restauracji Jazz Bar co piątek popołudniu 
organizowane są seanse bajek dla dzieci przy herbacie i domo-
wych ciasteczkach – ta idea powstała po to, aby dzieci z Ukrainy 
przebywające na terenie Szczawnicy znalazły miejsce, w którym 
mogą się poznać, wymienić znajomościami i spędzić czas we 
wspólnym gronie.

Wszystkie działania prowadzone 
przez grupę Thermaleo w obiektach 
Pieniny SPA Resort mają na celu spra-
wić aby rodziny z Ukrainy przebywa-
jące obecnie w Szczawnicy czuły się 
zaopiekowane i bezpieczne. Myślimy o 
długofalowej pomocy w tym trudnym 
czasie dla obywateli Ukrainy.

Całość akcji brandowana jest #pieni-
nydlaukrainy – zapraszamy wszystkich 
do przyłączania się do naszych działań.



strona  17

Nr 355  -  KWIECIEŃ  2022MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

PRAWDZIWIE 
ZMARTWYCHWSTAŁ
Chrystus przyszedł na świat, aby z nami 

umrzeć i zmartwychwstać. Swym zmar-
twychwstaniem dopełnił dzieła zbawienia. 
Wykonał wszystko, co Mu zlecił Ojciec i 
co sam pragnął wykonać. W zmartwych-
wstaniu jeszcze raz, i jakże dobitnie, uka-
zał nam miłosierdzie Ojca – Boga żywych, 
a nie umarłych. Obudził naszą największą 
nadzieję – nadzieję na życie wieczne. Dał 
nam poznać, że zmartwychwstanie umarłych 
nie jest marzeniem, ale faktem. I tak jak On 
zmartwychwstał pierwszy, dzięki Niemu, 
my wszyscy zmartwychwstaniemy: w Nim 
zmartwychwstaniemy; w Nim już dziś żyje-
my na wieki. On jest sprawcą i początkiem 
naszego zmartwychwstania. Tryumf Jego 
życia nad śmiercią w zmartwychwstaniu stał 
się naszym udziałem. W Nim – Zmartwych-
wstałym – nasze ciało doznało przeistocze-

nia. Stało się ciałem nowym, niecierpiętli-
wym, doskonałym, pełnym chwały.

Jego grób stał się grobem dla wszystkich 
grobów; Jego śmierć stała się śmiercią naszej 
śmierci. Jego grób w poranek wielkanocny 
okazał się pusty. Jezus porzucił w grobie 
zbędne, ziemskie okrycie i wyszedł odziany 
blaskiem chwały Ojca. Taka jest również na-
sza droga – i my mamy pozostawić w gro-
bach to, co na ziemi służyło nam za okrycie, 
a przyodziać się w nową postać przemienio-
nego człowieczeństwa. W Jego Misterium 
Paschalnym odnajdujemy siebie na nowo i 
w pełni. Z niego czerpiemy żywotne soki, 
konieczne do prawdziwego życia – teraz i w 
wieczności. W Chrystusie: „Zwycięstwo po-
chłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, two-
je zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój 
oścień?” (1 Kor 15, 56). 

Wielki tryumf okupiony wielkim cierpie-
niem naszego Zbawcy, Jego własną Krwią 
wylaną dla nas z serdecznej miłości. Dobro-

wolna ofiara miłości Niepokalanego Baran-
ka; dobrowolny dar miłosierdzia Ojca dla ro-
dzaju ludzkiego. W Misterium Paschalnym 
życie starło się ze śmiercią, dobro ze złem 
– zwycięstwo Chrystusa pochłonęło całą pie-
kielną moc zła. Zwycięski, tryumfujący Ba-
ranek nosi na zawsze znamiona męki – znak 
swego zwycięstwa. On wciąż przywołuje 
nas, byśmy kontemplując Jego tryumf, do-
tknęli także ran i przekonali się, że tak jak 
one, również Jego zwycięstwo jest prawdzi-
we; byśmy przestali być niedowiarkami, a 
stali się wierzącymi. A więc, byśmy promie-
niowali Jego zwycięstwem i radością, Jego 
chwałą. Byśmy się stali ludźmi prawdziwie 
paschalnymi: odnoszącymi już dziś tryumf 
zwycięstwa nad grzechem mieszkającym w 
nas – mocą żyjącego z nas Chrystusa. Mocą 
tego życia, które Chrystus w nas wszczepił. 
Entuzjazm i nadzieja paschalna ma nas pro-
wadzić ku ostatecznemu zwycięstwu.

Danuta Mastalska

Ósma klasa i co dalej? 
U nas znajdziesz odpowiedź!

Co robić po ósmej 
klasie? Każdy absolwent 
szkoły podstawowej staje 
przed tym pytaniem. To 
trudna i ważna decyzja w 
życiu. Trzeba mądrze wy-
brać swoją dalszą drogę.

Jak dobrze wybrać? Czym się kiero-
wać? Spróbuj się tego dowiedzieć! Weź 
udział w mini-quizie! Odpowiedz sobie 
na poniższe pytania:
1. Czy chcesz być na bieżąco z trendami 

w życiu społecznym?
2. Czy chcesz znaleźć dobrą pracę?
3. Czy lubisz realizować swoje pomy-

sły?
4. Czy chcesz mieć dobrze płatną pracę?
5. Czy lubisz kontakty z innymi ludźmi?
6. Czy chcesz pracować sam na własny 

rachunek albo mieć własną firmę?
7. Czy posiadasz wrażliwość na smaki, 

kolory, zapachy?
8. Czy świat wirtualny to Twoja prze-

strzeń?
9. Czy chodzisz po górach lub lubisz jaką-

kolwiek aktywność ruchową?
10. Czy jesteś ciekawy świata?

Jeśli odpowiedziałeś „TAK” na przy-
najmniej cztery pytania, to znaczy, że 
swoje miejsce odnajdziesz w naszej Szko-
le! W bogatej ofercie klas pierwszych 
znajdziesz tę, która odpowiada Twoim 
predyspozycjom.

Na rok szkolny 2022/2023 przygotowa-
liśmy ofertę, która odpowiada aktualnym 
potrzebom młodych ludzi oraz oczekiwań 
pracodawców. Proponujemy następujące 
szkoły i kierunki:

w Technikum:
• technik żywienia i usług gastrono-

micznych
• technik informatyk
• technik hotelarstwa
• technik organizacji turystyki

w Szkole Branżowej I Stopnia:
• kucharz
oraz
• klasę wielozawodową

Gdy staniesz przed 
koniecznością 

podjęcia decyzji „Co da-
lej robić” - pamiętaj:

Nasza szkoła to gwarancja jakości 
kształcenia!

Od wielu lat zespół nauczycieli – spe-
cjalistów w swoich dziedzinach przekazu-
je swoją wiedzę i umiejętności kolejnym 
rocznikom młodzieży. Od wielu też lat 
cieszymy się wysoką zdawalnością egza-
minów maturalnych i zawodowych. Uczy-
my w dobrze wyposażonych pracowniach 
zawodowych, a w realizacji praktyk zawo-
dowych współpracujemy z największymi 
pracodawcami naszego regionu.

Nasza szkoła to gwarancja zatrud-
nienia!

Pamiętaj, że nasza szkoła to również 
gwarancja znalezienia pracy po szkole, a 
nawet już w trakcie nauki! Tylko po ukoń-
czeniu nauki w Technikum lub w Szkole 
Branżowej, w wieku 21 lat, możesz mieć 
już zawód i niezależność finansową!

Zapoznaj się z naszą ofertą. Zespół 
Szkół Zawodowych i Placówek w Kro-
ścienku nad Dunajcem to Twoja szkoła!

Poezja sp
od kape

lusza

Poezja sp
od kape

lusza

Andrzej Dziedzina Wiwer
- ZWODZICIEL -

Zwiód mie kwiecioń zwiód
Sedef sobie w przód
Teros przes totó psiaduso
Do tyłu sie cofać muso

Pondziłef na het
Kójca blisko wnet
Juzef mioł i maj na łoku
A tu muso strzomać kroku

Juzef myśloł jus
Ze lato tus tus
Ze sie prondzy przyblizyło
Tu - blizy zimy wróciło

Cały - miesiónc zaś
Znowu deptoj łaź
A wsytkiw kopotów wiela
Przes kwietnego Zwodziciela
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SOLIDARNI Z UKRAINĄ 
Nie możemy pozostać obo-

jętni wobec wydarzeń, które 
mają miejsce na Ukrainie.  In-
formacje o potrzebach ludzi 

w dotkniętej wojną Ukrainie skłoniły 
wszystkich do wsparcia zorganizowanej 
akcji zbiórki potrzebnych rzeczy. Czynnie 
włączyliśmy się w pomoc niesioną przez 
Polski Czerwony Krzyż.

  Dziękujemy także wszystkim dar-
czyńcom, którzy odpowiedzieli na nasz 
apel zbiórki wyprawek i plecaków na rzecz 
ukraińskich dzieci, najbardziej poszkodo-
wanych w tej wojnie. Dzięki hojnie wspar-

tej akcji możemy zapewnić konkretną po-
moc dzieciom, które zostały przyjęte do 
naszej szkoły. Jest to z pewnością wyraz 
solidarności szczawnickiej społeczności z 
narodem ukraińskim w tym, tak trudnym 
dla nich czasie. 

Pomysłowość i kreatywność, to ce-
chy, którymi wykazać się mogli ucznio-
wie w zorganizowanym przez Samorząd 
Uczniowski „DNIU BEZ PLECAKA”

W czym przynieść książki do szkoły, 
jeśli nie w plecaku? Wielu uczniów wy-
kazało się wyjątkową kreatywnością. Nie 
zabrakło dzięki temu radości i dobrej za-
bawy. 

Nagrodą dla pomysło-
wych uczniów i uczennic 
był brak pytania ze strony 
nauczycieli. 

19 marca gościliśmy w 
szkole pierwszy Turniej 
Szachowy „O Pienińską 
Basztę”, na który zgłosiło 
się bardzo wielu miłośni-
ków „królewskiej gry” z 
całej Polski oraz z Ukrainy. 
Cieszymy się z licznego 
udziału naszych uczniów, 
również przyjętych ostatnio 
kolegów z Ukrainy.

VII Rajd Turystyczno - Historyczny na 
Przysłop „Śladami Partyzantów” i uczcze-
nie 78 rocznicy wydarzeń na przełęczy 
Przysłop rozpoczęły cykl szkolnych i kla-
sowych, wiosennych wycieczek w plener.  
Kolejne wyprawy terenowe dla klas pią-
tych zorganizowane zostały tradycyjnie 
przez Pieniński Park Narodowy. Odbyły 
się one przy przepięknej pogodzie, w tere-
nie oraz na zamku w Czorsztynie.

Niebawem czekają nas kolejne inspiru-
jące wydarzenia, które planujemy i przy-
gotowujemy w naszej szkole.

 

RAJD ŚLADAMI PARTYZANTÓW

W piątek 18 marca odbył się kolejny” Rajd Śladami 
Partyzantów”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie 
klas siódmych należący do Szkolnego Koła Krajoznaw-
czego - Turystycznego pod opieką p.D.Smolarskiej i 

M.Styrylskiej. Celem rajdu było upamiętnienie wydarzeń na Przy-
słopie, gdzie w czasie II wojny światowej zginęli partyzanci. Do-
datkowym walorem dzisiejszej wyprawy była piękna, słoneczna 
pogoda.

DZIEŃ GÓRALSKI 
W przeddzień imienin Patrona 

naszej szkoły ks. prof. Józefa Ti-
schnera, odbył się Dzień Góralski. 
Uczniowie i nauczyciele przyszli 
w strojach góralskich lub założyli 
jakiś jego element. Było napraw-
dę pięknie i kolorowo. Celem tego 
cyklicznie odbywającego się dnia 
jest propagowanie wśród dzieci i 
młodzieży tradycji i kultury pie-
nińskiej. 

Honorowymi gośćmi dzisiej-
szego święta byli: Pani Stanisława 
Wiercioch i Pan Władysław Cie-
sielka - rodowici szczawniczanie 
i zasłużeni członkowie Związku 
Podhalan. Gości serdecznie po-
witała w imieniu całej społeczności szkolnej Pani Dyrektor Anna 
Szczepaniak. Dzień góralski przygotowała Pani Katarzyna Ciesiel-
ka.

 WARSZTATY  KULINARNE 
Uczniowie klasy 8 w ramach doradztwa zawodowego wybrali 

się na warsztaty kulinarne do Zespołu Szkół Zawodowych im. W. 
Szafera w Krościenku n/D.

Na początku spotkania zostali zapoznani z bogatą ofertą szko-
ły. Następnie pod bacznym okiem nauczycieli zawodu i starszych 
kolegów mieli okazję przygotować smaczne przekąski i ciasteczka. 

Składamy serdeczne podziękowania za zaproszenie na warsztaty 
Dyrekcji szkoły oraz nauczycielom zawodu: Pani Stanisławie Kwia-
tek, Pani Teresie Ptak oraz Panu Maciejowi Czai.

KLASY PRZYGOTOWAWCZE W NASZEJ SZKOLE
W zespołach przygotowawczych odbyły się pierwsze zajęcia dla 

uczniów z Ukrainy.
Dyrekcja SP2 oraz młodzież z Ukrainy, która uczy się w na-

szej szkole serdecznie dziękują Radzie Rodziców przy szkole SP2, 
wszystkim sponsorom oraz ludziom dobrej woli, a także dyrektor 
Banku PKO BP Pani Dominice Stasiowskiej za okazane serce oraz 
wsparcie podczas stawiania pierwszych kroków w polskiej szkole.
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Miejskie Przedszkole  

Publiczne

Pomoc dla Ukrainy
Harcerze z drużyny „Skalni” zakończyli zbiór-

kę darów dla uchodźców z Ukrainy. 4.03.2022r. 
wszystkie dary dotarły do Hufca ZHP w Nowym 

Sączu. Dziękujemy Rodzicom i Mieszkańcom Szlachtowej oraz 
Jaworek za otwarte serca. 
Szczególnie dziękujemy 
Państwu Sylwii i Krzysz-
tofowi Symela za transport 
darów do Nowego Sącza. 
Bardzo dziękujemy również 
wszystkim harcerzom zaan-
gażowanym w akcję pomo-
cy. Z harcerskim pozdrowie-
niem: Czuwaj! 

Śladami Partyzantów
VII Rajd Turystyczno Historyczny na Przysłop ,,Śladami Party-

zantów” już za nami. Kolejny raz wędrowaliśmy na Przysłop, aby 
pod pomnikiem upamiętniającym poległych partyzantów uczcić 
wydarzenia, które miały miejsce 21 lutego 1944 roku. Nasza wę-
drówka rozpoczęła się na Placu Dietla, gdzie spotkaliśmy się z 
pozostałymi uczestnikami rajdu. Pierwszy etap wędrówki to trasa 
przez Bryjarkę do schroniska pod Bereśnikiem, potem dalej przez 
Dzwonkówkę (983m) aż do Przełęczy Przysłop. Pod pomnikiem 
zapaliliśmy symboliczne znicze, oddając część tym, którzy stra-
cili życie walcząc o wolność. Korzystając z uroków słonecznej, 
zimowo - wiosennej pogody kontynuowaliśmy naszą wędrówkę 
aż do Zajazdu Czarda, gdzie czekał na nas ciepły posiłek. Na za-
kończenie rajdu wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów 
podziękowania i pamiątkowe plakietki.

Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty...” 
Tradycyjnie powitaliśmy wiosnę, 

poszukując jej pierwszych zwiastunów, 
spacerowaliśmy ciesząc się pięknem 
słonecznego krajobrazu, który gdzie-
niegdzie odsłaniał przed nami pierwsze 
odznaki przyrody budzącej się do życia. 
Plastycznie uzdolnieni uczniowie stwo-
rzyli na tę okazję piękna galerię prac.

Segregacja na piątkę
30.03.2022 r. uczniowie klas I-III  

uczestniczyli w spotkaniu  z Panem Bartłomiejem Ziębą, przed-
stawicielem Wydziału Ochrony Środowiska i Zasobów Natural-
nych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Tematem była pra-
widłowa segregacja odpadów. Szybko okazało się, że uczniowie 
naszej szkoły doskonale znali problem i potrafili odpowiedzieć 
na każde pytanie prowadzącego. W ramach prowadzonej akcji w 
naszej szkole stanie kosz do segregacji odpadów.

21 marca dzieci z Miejskiego Przed-
szkola Publicznego w Szczawnicy z ra-
dością świętowały powitanie Wiosny. 
Jest to doskonała okazja, aby uzmysło-

wić dzieciom bogactwo, które niesie za sobą budząca się do życia 
przyroda. 

W przedszkolu przygotowania do powitania wiosny zaczęły się 
już kilka dni wcześniej- sale i korytarze zaczęły zmieniać wystrój 
i zazieleniły się a dzieci wspólnie z nauczycielkami stworzyły 
„EKO Marzannę” z szarego papieru i bibuły, która później zna-
lazła się w pudle z makulaturą. Jednym z naszych priorytetów na 
rok szkolny 2021/2022 jest edukacja ekologiczna. Takie imprezy 
powitanie Wiosny dają nam okazję do uzmysłowienia dzieciom 
jak ważne jest dbanie o przyrodę. Aktywność naszej placówki w 
tej dziedzinie przejawia się też poprzez udział w projekcie eduka-
cyjnym „Ekokulturalne przedszkole”. 

Aby tradycji stało się zadość Marzanna została uroczyście po-
żegnana przed budynkiem 
przedszkola głośnym okrzy-
kiem: „Marzanno, Marzan-
no, ty zimowa panno, Ciebie 
pożegnamy, Wiosnę przywi-
tamy!”. Dzieci piosenkami, 
zabawami oraz wspólnym, 
radosnym tańcem przywita-
ły najpiękniejszą porę roku- 
wiosnę!

Mamy nadzieję, że stara-
nia naszych przedszkolaków 
sprawią, że wiosna zagości u 
nas na dobre. 

K.W.

Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają 
wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecz-
nym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Wycią-
gają ręce i proponują swoją pomoc

 (Phil Bosmans). 

Nagle z dnia na dzień stanęliśmy bezpośrednio, oko w oko, 
z ludźmi dotkniętymi okrucieństwem wojny, doświadczając 
współczucia, poniekąd też części ich bólu i cierpienia. Bezin-
teresowna pomoc potrzebującemu  to najlepszy przejaw czło-
wieczeństwa. Zrozumienie i wsłuchanie się w potrzeby dru-
giego człowieka pozwalają nam dowiedzieć się czegoś o nas 
samych i poznać siebie. Jeśli wyślemy dobro, czas, uwagę - na 
pewno zaprocentują. Nigdy nie wiadomo, kiedy sami będzie-
my potrzebowali pomocy...

W imieniu Zarządu Pienińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
serdecznie dziękuję wszystkim,

którzy tak licznie odpowiedzieli na nasz 
apel o pomoc ofiarom wojny na Ukrainie.

Czasem wdzięczność trudno jest ubrać 
w słowa - wtedy proste dziękuję,  

zawiera wszystko co chcemy wyrazić

Zofia Krępa
Prezes Zarządu Pienińskiego UTW
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Ukraińskie 
marcowe migawki
Wobec nowej, tragicznej sytuacji, któ-

ra zapanował w Europie po 24 lutego br., 
Szczawnica zareagowała jak i cała Polska. 
Od razu z otwartymi ramionami przyjęła 
uchodźców z Ukrainy, nie wiedząc jesz-
cze, jakie będą regulacje prawne i finanso-
we. Zareagowała sercem. 

Jedna z mieszkanek naszego miasta 
pojechała po swoich ukraińskich gości 
na granicę do Przemyśla. To rodzina jej 
dobrego znajomego – kobiety z dziećmi. 
Tego, co zobaczyła na granicy, nigdy nie 
zapomni. Tłumy kobiet, młodszych, star-
szych, z dziećmi, z małym bagażem, nie-
pewne tego, co ich czeka. Na szczęście, na 
dzień dobry  - miłe powitanie, ciepły posi-
łek, picie, słodycze dla dzieci.

Na koniec marca br., wg danych z Urzę-
du Miasta i Gminy Szczawnica na terenie 
naszej gminy znajdowało się ok. 520 osób 
z całej Ukrainy, z Charkowa, Kijowa, Ka-
mieńca Podolskiego, nawet z Mariupola i z 
innych okolicznych miejscowości. Trudno 
jest podać pewną liczbę, bo jedni przy-
jeżdżają, inni wyjeżdżają, a nie wszyscy 
zgłaszają decyzję o zmianie miejsca za-
mieszkania w tutejszym urzędzie. Stąd 
prośba Burmistrza Miasta o zgłaszanie 
pobytu uchodźców pod danym adresem, 
co ułatwi zapanowanie nad sytuacją. 

Dwie Ukrainki, piękne i zadbane młode 
kobiety, z perfekcyjnym manicurem, dobrze 
obcięte, w pełnym makijażu, które przybyły 
do Polski z czwórką małych dzieci, szybko 
nawiązują kontakt. Po rosyjsku. Spytane, 
czy nie przeszkadza im używanie języka 
wroga odpowiadają, że nie. Przecież to był 
język naszych braci, tak jak i białoruski, bo 
było trzech braci: Rosjanin, Białorusin i 
Ukrainiec. I co się to podziało???

W Urzędzie goście zza wschodniej gra-
nicy otrzymają PESEL UKR, który jest 
potrzebny do załatwienia różnych spraw w 
Polsce, m.in. uzyskania porady lekarskiej, 
zapisania dziecka do szkoły, uzyskania 
świadczenia 500+, o które można się sta-
rać przez Internet, a będzie ono realizowa-
ne przez ZUS. W naszym Urzędzie można 

natomiast uzyskać jednorazową pomoc fi-
nansową w wysokości 300 zł na osobę, re-
gulowaną specustawą z dn.12.03.2022r. o 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa. Zdjęcie, które trzeba dołączyć do 
formularza o uzyskanie numeru PESEL 
UKR można zrobić bezpłatnie u fotogra-
fa Pawła Zachwiei, na podstawie zawartej 
umowy między nim a naszym urzędem. 
Dzięki temu zdjęcie trafia bezpośrednio 
do prowadzących ewidencję urzędników.

Zwłaszcza na początku miesiąca  - by 
się zarejestrować - do Urzędu Miasta przy-
chodziły mamy z dziećmi. Ale załatwianie 
formalności, którymi zajmowali się doro-
śli, długo trwało, a dzieci czekały… Żeby 
się im nie nudziło, na stoliku czekały przy-
gotowane kredki, kolorowanki, samocho-
dziki, układanki. Była też maskotka – ko-
tek. Każde dziecko chciało go zabrać ze 
sobą po zabawie. Ale kotek był jeden, a 
dzieci dużo. Z oporami,  kotek wracał na 
swoje miejsce na stoliczku. Odkąd pojawił 
się misiu, kotek miał już lżej… Za to cze-
koladek, cukierków, jajek niespodzianek i 
soczków była wystarczająca ilość. Żadne-
mu dziecku nie brakło. Pracownicy Urzę-
du Miasta spisali się na medal. 

W załatwianiu formalności pomocni 
byli gospodarze domów, którzy przyjęli 
Ukraińców w potrzebie. Swoje podwoje 
otwarło przed nimi 25 pensjonatów, któ-
re zakwaterowali ok. 420 osób, od kil-
ku po…70 oraz właściciele prywatnych 
mieszkań, którzy pod swój dach przyjęli 
ok.100 osób.

Ludzie są różni, jak wszędzie. Jedni 
chętnie się włączają do pomocy gospoda-
rzom, szykują pierogi dla całej ukraińsko 
– polskiej rodziny, a nawet produkują zup-
ki na sprzedaż; bardzo też pragną podję-
cia pracy. Mają przecież dwie zdrowe ręce 
i mnóstwo czasu oraz dobrej woli. Inni 
dobrze się czują z tym, że ci, którzy ich 
przyjęli, szykują im śniadania, obiady, ko-
lacje. Nawet nie poczuwają się do tego, by 
po sobie posprzątać… Cóż, w takim przy-
padku trzeba wyraźnie określić granice 
gościnności. W tej niezręcznej czynności 
pomagają Panie z Ukrainy, które tu miesz-
kały już wcześniej i chętnie podejmują się 
roli tłumacza, czasem nawet wyjaśniają co 

trzeba w prostych, 
żołnierskich sło-
wach.

Chęć niesienia 
pomocy i narodowa 
gościnność skon-
frontowały się z 
możliwościami port-
fela. Po zapewnie-
niu podstawowych 
wygód,  trzeba było 

pomyśleć, by wyżywienia wystarczyło 
na kolejne dni oraz doposażyć osoby w 
niezbędne rzeczy. Niektórzy wszak przy-
jechali z jedną, pospiesznie zapakowaną 
walizką. Tu rozwiązał się worek obfito-
ści i zaczęły płynąć dary szeroką strugą. 
Zbiórki finansowe i rzeczowe na potrze-
by gości z Ukrainy organizowali niemal 
wszyscy: parafialny oddział Caritas, ko-
ścioły w Jaworkach i Szlachtowej, kobiety 
z Pienin dla kobiet z Ukrainy, Strażacy i 
Miasto – dla miasta partnerskiego Chmiel-
nik na Ukrainie, mieszkańcy Jaworek i 
Szlachtowej, szkoły i harcerze – na wy-
prawki dla uczniów i niezbędne rzeczy, 
Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Region Pieniny, PKL… aż do połączenia 
sił w Miejskim Magazynie, znajdującym 
się w budynku remizy OSP Szczawnica, 
w którym ciągle trwa zbiórka żywności, 
środków czystości i higieny osobistej oraz 
ubrań i obuwia. Zwłaszcza magazyn żyw-
ności cieszy się dużą frekwencją. Ale też 
i potrzebne były grubsze kurtki i ciepłe 
buty; mleko dla dzieci i pampersy.

Jurii ma 24 lata. Jest hydraulikiem. 
Przyjechał do Polski z Kijowa wraz z 
dziewczyną. Nie objął go obowiązek obro-
ny kraju, bo jest opiekunem swojej mamy 
z I grupą inwalidzką, chorej na serce, 
poruszającej się na wózku inwalidzkim, 
korzystającej z pampersów. Mama ma 62 
lata. Jurii jak zobaczył mem z Putinem 
to powiedział – to nie człowiek, to czart. 
Szczęśliwie znalazł pracę i może lepiej za-
troszczyć się o potrzeby swojej rodziny.

 Potrzeby materialne to nie wszystko. 
Na terenie gminy znalazło się sporo dzieci 
i ważną sprawą stało się ułatwienie mło-
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Hiszpanie z pomocną dłonią
Po połowie marca do szczawnickiej Parafii p.w. św. Wojcie-

cha BM dwukrotnie przybyły z Hiszpanii konwoje z pomocą 
humanitarną dla Ukrainy. Ich przyjazd był możliwy dzięki oso-
bistym kontaktom naszego proboszcza ks. dr Tomasza Kudro-
nia z hiszpańskimi katolickimi środowiskami, które poprosiły 
księdza o pośrednictwo i pomoc organizacyjną. Udało nam się, 
podczas pobytu pierwszego konwoju, spotkać się z Gośćmi z 
Zachodu i – dzięki pomocy Księdza Proboszcza jako tłumacza 
- dowiedzieć się czegoś więcej o powodach ich wizyty w Polsce.

 - Kim  są Nasi Goście i skąd przyjechali?
Ks. Tomasz Kudroń: Hiszpanie to piętnastu wolontariuszy z 

miasta Alicante na południu Hiszpanii, współpracujących z tam-
tejszą Caritas. Reprezentują różne zawody; wśród nich znaleźli się:  
prawnicy, żołnierze, strażak,  taksówkarz, właściciel firmy, inży-
nier, agronom… Słysząc, jaka jest sytuacja na Ukrainie i w Polsce, 
która przyjęła rzeszę uchodźców, postanowili pomóc i także przyjąć 
rodziny ukraińskie do siebie.

- Na pewno ktoś był inicjatorem…
 Ks. T.K.: Zaczęło się od trojga studentów prawa jednej z kato-

lickich uczelni, tu obecnych, którzy między sobą się umówili,  że 
chcą pomóc. Zgłosili się do lokalnego radia, gdzie została z nimi 
nagrana audycja. Skierowali się wcześniej do parafialnego oddzia-
łu Caritas, który zgodził się zorganizować logistykę przyjęcia kilku 
rodzin ukraińskich, o ile takie się znajdą. I tak – po wysłuchaniu 
program radiowego - zgłosiło się kilka rodzin hiszpańskich, chęt-
nych do przyjęcia uchodźców. 

Przyjechali więc do Polski na własny koszt, swoimi samochoda-
mi, a przy okazji przywieźli dary, czyli to, co udało im się zebrać, 
bądź kupić za pozyskane pieniądze. Wzięli ze sobą żywność dłu-
goterminową, także dla dzieci, słodycze, leki oraz opatrunki, które 
można by użyć na froncie, chemię gospodarczą, kosmetyki, środki 
czystości, artykuły higieniczne, zwłaszcza pampersy. W sumie ok. 
czterech ton przeznaczonych dla ludności ukraińskiej. 

- Jak się to stało, że pozostawili transport w Szczawnicy?
Ks. T.K: Z troski o ich bezpieczeństwo i ze względu na brak 

znajomości realiów ukraińskiego życia i panującej tam wojny, za-
proponowałem złożenie darów  dla Ukrainy w Szczawnicy. Część 
z nich, zwłaszcza lekarstwa i opatrunki, zostanie przekazana do 
miasta partnerskiego Chmielnika na Ukrainie, organizowanym 
przez Miasto transportem, a część posłuży uchodźcom ukraińskim, 
przybyłym do Szczawnicy. Jednocześnie goście zadeklarowali się 
zabrać stąd 25 osób do Hiszpanii, tj. matki z dziećmi, którym za-
gwarantują bezpieczny dom. Ostatecznie zabrali 32 osoby - 26 ze 
Szczawnicy, 2 z Dębicy i 4 z Krakowa. 

- Czy Hiszpanie mieli okazję zwiedzić Szczawnicę, poznać Pol-
skę? 

Ks. T.K. : Przyjechali tylko na trzy noce, a to zbyt krótki czas, 
by wiele zobaczyć. Zaraz po przyjeździe, przy pomocy druhów 
szczawnickiej OSP, rozpakowali dary, następnego dnia przespace-
rowali się przez Szczawnicę, a bardzo im też zależało, by poznać i 
nawiązać kontakt z osobami z Ukrainy, które mieli zabrać ze sobą. 
Ważne było nabranie zaufania przez ludzi, którzy przeżyli wojenną 
traumę, odbyły się więc spotkania zapoznawcze i integracyjne. Wo-
lontariusze z Hiszpanii na jednej z niedzielnych Mszy św. w naszym 
kościele włączyli się również w liturgię. Śpiewali pieśni, grali na 
gitarze, dzielili się świadectwem wiary.

 Ponieważ nasi goście są pod ogromnym wrażeniem osoby pa-
pieża Jana Pawła II, a swoją wyprawę do Polski nazwali „Akcja 
Wojtyła” i tak też okleili swoje samochody, bardzo zależało im 
na zobaczeniu miejsca urodzenia Wielkiego Polskiego Świętego. 
Udało nam się więc w sobotę pojechać do Wadowic.  Dla nich Jan 
Paweł II to Człowiek pojednania Wschodu z Zachodem, Człowiek 
szerzący pokój na świecie. 

- A jak odbierają wydarzenia na Ukrainie, a także nas, Polaków?
Ks. T.K.: Podziwiają Ukraińców za hart ducha, siłę, determina-

cję, za to że mężczyźni dzielnie walczą, a kobiety wytrwale opiekują 
się dziećmi i dlatego bardzo pragną im pomóc. Cieszą się, że mogli 
mieć w Szczawnicy bezpieczną bazę, dach nad głową, nocleg i go-
ścinę. Poczuli się  u nas zaopiekowani i są wdzięczni za kontakt z 
osobami z Ukrainy potrzebującymi pomocy.  Bardzo pozytywnie 
zaskoczyła ich też otwartość, serce i rozmiar pomocy, jaką Polacy 
udzielili potrzebującym sąsiadom, zwłaszcza że w Hiszpanii się o 
tym w ogóle nie mówi.

Drugi konwój z hiszpańską pomocą humanitarną przyjechał 
do Szczawnicy z Sevilli. Przywiózł kolejną porcję darów, wy-
ładowanymi po sam dach samochodami, podobnie rozładowa-
nych przez strażaków OSP. Tym razem Hiszpanie dali schro-
nienie kilku rodzinom ukraińskim odebranym z Warszawy. 
Caritas łączy narody.

Alina Lelito

dzieży szkolnej realizowania obowiązku 
nauki. Tu dyrektorzy szkół bardzo szyb-
ko stanęli na wysokości zadania i zaczęli 
przyjmować uczniów do klas. Na tej za-
sadzie w Szkole Podstawowej nr 1 uczy 
się obecnie czterdzieści dwoje uczniów, w 
Szkole Podstawowej nr 2 – jedenaścioro, 
a w Szkole Podstawowej w Szlachtowej – 
czternaścioro. Od 28 marca w Szkole Pod-
stawowej nr 2 działają też Międzyszkolne 
Oddziały Przygotowawcze, na które skła-
dają się trzy oddziały: klasy I – III, liczą-
cy obecnie czternaścioro uczniów, IV- VI, 

złożony z siedemnaściorga uczniów oraz 
VII – VIII, do którego uczęszcza jedena-
ścioro uczniów; młodzi Ukraińcy są tam 
uczeni przez przeszkolonych nauczycieli i 
pobierają m.in. naukę języka polskiego. W 
sumie z edukacji w naszych szkołach ko-
rzysta ok. stu ukraińskich dzieci. Liczba ta 
wciąż ulega zmianie, ze względu na ruch 
migracyjny.

Bo dzieci jest dużo i są w różnym wieku, 
szkolnym, przedszkolnym, niemowlęcym. 
Najmłodsze, które przyjechało do Szczaw-
nicy ma rok. Ale są też i seniorzy. Najstar-

sza pani, rocznik 1935, pamięta jeszcze II 
wojnę światową. A teraz, w wieku 87 lat, 
musiała opuścić swoją ojczyznę ze wzglę-
du na kolejną wojnę. Nie do uwierzenia.

Nasi sąsiedzi z Ukrainy do Szczawnicy 
dotarli uciekając przed wojną. Są bardzo 
wdzięczni mieszkańcom naszego miasta 
za tak serdeczne przyjęcie, za życzliwość 
i konkretną pomoc. Czy zatrzymają się u 
nas na dłużej, czas pokaże. Większość z 
nich deklaruje, że po zakończeniu wojny 
natychmiast wrócą do swojej ojczyzny. 

Alina Lelito
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Anna Kondracka - Wiercioch Anna Kondracka - Wiercioch

Piękna nasza Ziemia cała

Miasteczko i Wąwóz Elora
 
Nadeszła wiosna, a z nią dobra pora na jedno-

dniowe samochodowe wycieczki po naszej okolicy, 
w południowej części kanadyjskiej prowincji Ontario, gdzie wraz 
z moim mężem Januszem zamieszkujemy. Jednym z miejsc, które 
lubimy odwiedzać jest Elora, małe turystyczne miasteczko, któ-
re przypomina nam Szczawnicę, położone jest bowiem nad rzeką 
Grand, a ta z kolei przepływa przez malowniczy wąwóz, i choć 
jest on znacznie mniejszy, to przypomina nam Pieniny i spływ 
Dunajcem. 

Elora to miasteczko w hrabstwie Wellington w prowincji On-
tario, o liczbie mieszkańców około 8 tysięcy. Jest znane z XIX-
-wiecznej architektury wapiennej i ważnego geograficznie pobli-
skiego wąwozu Elora. Jego historia sięga połowy XVII wieku, 
kiedy to rzymskokatoliccy misjonarze po raz pierwszy odwiedzili 
ten teren, próbując chrystianizować zamieszkujące tu rdzenne na-
rody. Wraz z pierwszymi europejskimi osadnikami, w 1796 roku, 
przybył tu szkocki kapitan William Gilkison (1777-1833). W 1832 
roku, Gilkison zakupił 14 tysięcy akrów ziemi, wybrał ten obszar 
na miejsce założenia osady, ze względu na bliskość wodospadów 
na rzece Grand. 

Smith’s Canadian Gazetteer z 1846 roku, opisywał Elorę jako 
posiadającą piękne wodospady i głęboki kanał wyrzeźbiony przez 
rzekę Grand w wapiennej skale. W tym czasie osada liczyła tyl-
ko 100 mieszkańców, ale miała dwa kościoły, trzy młyny i pocz-
tę, oraz jedną karczmę. W latach 50. i 60. XIX wieku Elora była 
głównym targowiskiem rolnym. Młyn i tartak napędzane były 
nurtem rzeki Grand. Miasteczko szybko rosło i w końcu XIX wie-
ku działało już tu kilka innych młynów, dwie destylarnie, fabryka 
dywanów, garbarnia i dwie fabryki mebli. W 1869 roku populacja 
Elory  liczyła 1500 mieszkańców.

Usytuowana na szczycie zapierającego dech w piersiach wą-
wozu, Elora znajduje się u zbiegu rzek Grand i Irvine. To jedno 
z tych malowniczych miasteczek, o wyjątkowym europejskim 
klimacie, które zostało stworzone dla jednodniowych wycieczek. 
Jego okolica jest pełna bujnej przyrody, a same miasteczko jest 
pełne wyjątkowych sklepów i restauracji. Jest to także raj dla ar-
tystów, znajduje się tu wiele galerii, w których można obserwować 
malarzy i rzeźbiarzy, oraz producentów wszelakiego rękodzieła 
podczas pracy oraz zakupić ciekawe obrazy czy też inne wyroby 
artystyczne. 

Ważnym obiektem historycznym, który trzeba koniecznie od-
wiedzić będąc w Elora, jest bardzo dobrze zachowany pięciokon-
dygnacyjny młyn do śruty, zbudowany w 1832 roku. Niegdyś mie-
ścił on tartak, gorzelnię i młyn mączny. W latach 70. XX. wieku, 
stał się hotelem o nazwie Elora Mill Inn, który został zamknięty 
w 2010 roku. Po renowacji o wartości 27 milionów dolarów, Elora 
Mill Hotel and Spa, został ponownie otwarty w lipcu 2018 roku. 
W lutym 2020 roku obiekt otrzymał nagrodę w zakresie dziedzic-

twa kulturowego, Heritage Recognition Award, przyznaną przez 
Heritage Centre Wellington.

Na zachodnim krańcu miasteczka znajduje się Rezerwat Przy-
rody Wąwóz Elora, jeden z najpiękniejszych i najbardziej spekta-
kularnych obszarów przyrodniczych w dolinie rzeki Grand. Po-
wstał on z roztopowych wód polodowcowych z poprzedniej epoki 
lodowcowej. Rzeka Grand przepływa dnem wąwozu obok 22-me-
trowych klifów. Szlaki nadrzeczne, które wiodą po krawędzi ścian 
skalnych, oraz liczne punkty widokowe, zapewniają wędrowcom 
wspaniałe widoki na wąwóz i wodę daleko poniżej. Wąwóz jest 
głęboki, a jego ściany strome. To tu, w swych młodzieńczych 
latach, Janusz pływał na dmuchanym materacu przez bystrza 
spienionych wód rzeki Grand, kiedy przyjeżdżał tu z kolegami 
na kamping. Cała pętla tras ma tylko około pięciu kilometrów, 
prowadzi przez tzw. Hole in the Rock, czyli „otwór w skale”, ze 
schodami wykutymi w kamieniu. Trasa wzdłuż wąwozu jest łatwa 
do przebycia, ale bogata w niezwykłe emocje i piękno.    

W pobliżu wąwozu, na obszarze dawnego kamieniołomu wa-
pienia, znajduje się stary „otwór pływacki”. Ma on powierzchnię 
0,8 hektara i otoczony jest przez strome klify o wysokości do 12 
metrów. Kamieniołom Elora Quarry od 1976 roku jest obszarem 
chronionym, ale już na długo przed tym był popularnym kąpieli-
skiem. Kamieniołom ten służył też jako lokalizacja do filmowa-
nia adaptacji powieści Stephena Kinga „To” w  2017 oraz w 2019 
roku. Natomiast powyżej wąwozu Elora, znajduje się wodospad 
Elora Gorge o wysokości około 7,6 metra. 

Teren w okolicy miasteczka i wąwozu Elora, jest bardzo popu-
larny wśród licznych turystów, którzy spędzają tu czas na pieszych 
wędrówkach, kajakarstwie, pływaniu, wędkarstwie, oraz na rowe-
rowych wycieczkach. Jest wiosna, a zatem- w drogę!

 

Czas Smuty

Powiedział Święty
Nie lękajcie się
A ja się lękam
Swojej Świętości
Czy jest Świętość od święta
Czy  scodzienniała
Gdzie i kiedy
Zatraciłem swoją wiarę
Wiara tłumi rozpacz
Kiedy światło pokona mrok
Ja już nie płaczę
Płaczą matki żony siostry
Nad zabitymi dziećmi
Syreny-Rozpacz
Rozpacz po utraconym spokoju
Nawet zachmurzone niebo
Ma w sobie trochę ciepła
Dobrze wiedzieć że tyle ludzi
Jest gotowych do pomocy
Podróż w czasie
Do tego co było
Jakby zamknęło się koło

         Sławek Słowik Luty/Marzec  2022
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Z notatnika botanika
Ludwik Frey 
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Romans
Bardzo często, gdy mówimy o tzw. eksploz-

jach ekologicznych, mamy na myśli szkody, jakie 
te zjawiska przynoszą. Łączy się to zwykle z wy-
pieraniem roślin rodzimych z siedlisk, na które 
bez pardonu wchodzą gatunki zwane inwazyjny-
mi. Bywa jednak i tak, że takie „wejście smo-
ka” nie prowadzi do katastrofalnych zniszczeń 

miejscowej flory, a nawet można się doszukać niejakich korzyści 
przyrodniczych.

Oto historia „romansu”, w jaki wdały się dwa gatunki całkowi-
cie od siebie oddalone przestrzennie, a do ich spotkania przyczy-
nił się... kto? Oczywiście – człowiek. Było to tak. 

Na wybrzeżu atlantyckim obydwu Ameryk, rosła sobie trawa 
o polskiej nazwie spartyna, którą po łacinie nazwano najpierw 
Spartina alterniflora, a jakiś czas potem Sporobolus alterni-
florus. Zajmowała tam tereny określane po angielsku jako „salt 
marsh” czyli słone błota, mokradła. Aż tu w XIX w., jej ziarnia-
ki (tak określa się nasiona traw) zostały zawleczone do Europy, 
prawdopodobnie nieświadomie, z wodami balastowymi jakiegoś 
okrętu. Na nowym terenie gatunek poczuł się całkiem dobrze. 
Rozprzestrzeniał się stopniowo, najpierw na południowych wy-
brzeżach Anglii. Niejako po sąsiedzku, na podobnych siedliskach, 
rosła rodzima, angielska spartyna, Spartina maritima (Sporobo-
lus maritimus). Jej zasięg obejmował zachodnie wybrzeża Europy 
i północnej Afryki. Między oboma gatunkami nawiązał się ty-
tułowy romans, a w roli swata wystąpił, rzecz jasna, wiatr, jako 
że trawy to rośliny głównie wiatropylne. A rezultat, to powstanie 
potomka, mieszańca między obydwiema spartynami. Nazwano 
go Spartina townsendii, dla uhonorowania Fredericka Townsen-
da (1822-1905), angielskiego pasjonata botanika (przez kilka lat 
zajmował się czynnie polityką), który za swoje botaniczne zasługi 
został przyjęty do prestiżowych towarzystw naukowych: w Edyn-
burgu i do Towarzystwa Linneuszowskiego. Jak to często bywa z 
mieszańcami, gatunek był początkowo niepłodny, sterylny i roz-
mnażał się jedynie wegetatywnie. Potem dość niespodziewanie, 
trudno powiedzieć co było przyczyną, doszło do spontanicznego, 
czyli bez ingerencji człowieka, podwojenia liczby chromosomów 
i powstał kolejny nowy gatunek, o bardzo wysokiej liczbie chro-
mosomów 2n = 122-124! Jest to jedna z najwyższych liczb chro-
mosomów u traw. Tak powstała roślina ma szanse rozmnażać się 
płciowo, poprzez ziarniaki, przenoszone przez wodę i ptaki. Osza-
cowano, że na jednym hektarze może powstać ok. 5 mln kłosków, 
ale... zaledwie 5% zawiąże płodne owoce. Dlatego naturalnemu 
rozprzestrzenianiu się tej spartyny wciąż sprzyja przede wszyst-
kim wegetatywne rozmnażanie przez kłącza. Ponieważ gatunek 
narodził się na ziemi angielskiej, nazwano go Spartina anglica. 
To zmienna pod względem morfologii i fizjologii, wieloletnia tra-
wa kłączowa o mocnej łodydze podziemnej i głębokim systemie 
korzeniowym. Tworzy duże kępy, a gdy się dobrze poczuje, nawet 
całe łany, złożone z pędów wysokości do 130 cm. Jej pierwsze 
okazy zaobserwowano w Wielkiej Brytanii już w 1892 roku. Jest 

to halofit, niekiedy dodaje 
się obligatoryjny, co znaczy, 
że jest nadzwyczaj wytrzy-
mały na wysokie stężenie 
soli (do 40‰ w wodzie mor-
skiej!) i nie rozwija się poza 
siedliskami słonymi. Z nad-
miarem soli potrafi sobie 
całkiem dobrze i dość prosto 
poradzić, usuwając jej nad-
miar poprzez szparki wodne 
(hydatody), znajdujące się w 
skórce liści.

Obserwując szybkie i sku-
teczne rozprzestrzeniania się 
Spartina anglica, uznano, 
że można z tego wyciągnąć 
korzyść dla człowieka (vide 

– koniec pierwszego akapitu). Zaczęto świadomie sadzić wzdłuż 
wybrzeży Morza Północnego, głównie w okresie międzywojen-
nym, całe rośliny lub ich fragmenty, w celu umocnienia brzegów 
morskich. Ba! Eksportowano ziarniaki i sadzonki z Wielkiej Bry-
tanii do wielu miejsc na świecie, m.in. do USA, Kanady, Chin, 
nawet do Australii i Nowej Zelandii. 

Czy angielska spartyna ma szansę dotrzeć także na polskie 
wybrzeże? Prawdopodobnie nie, gdyż główną barierą, ogranicza-
jącą dalszą ekspansję na wschód (na obrzeża Morza Bałtyckiego) 
jest zbyt niskie zasolenie Bałtyku (2-7 ‰) w stosunku do Morza 
Północnego (34‰), a ponadto malejący w kierunku wschodnim 
wpływ klimatu oceanicznego. Nie ma też informacji o zamierzo-
nym, celowym sadzeniu spartyny angielskiej na polskim odcinku 
bałtyckiego wybrzeża. I chwała Bogu! Lepiej nie kusić licha.

Uśpione wspomnienia

Zawsze uważałam, że należę do pokolenia ludzi szczęśli-
wych. Ludzi, którzy nie zaznali okrucieństwa wojny. Ale 
wojna była udziałem moich rodziców. To oni przybliżali nam 
bolesne wydarzenia i sylwetki bohaterów tamtych lat. Swoje 
wspomnienia mam często kończyła słowami:

- Jak zamknę oczy, mówcie swoim dzieciom.
Traktowałam te słowa jako swoisty testament.
Teraz, kiedy na naszych oczach toczą się walki, kiedy prze-

moc zaczyna brać górę nad rozsądkiem, czas obudzić uśpio-
ne wspomnienia, aby stały się przestrogą i przypomniały jak 
wielką tragedią dla ludzi jest wojna. Bo czas nie oszczędził 
świadków tamtych wydarzeń. Odeszli, zabierając ze sobą bo-
lesne wspomnienia. „Uśpione wspomnienia” to cykl opowia-
dań z okresu II wojny światowej. Pisane są w oparciu o relacje 
świadków.

Zdaję sobie sprawę, że w wielu ludziach drzemią jeszcze 
te bolesne wspomnienia. Chętnie je poznam. Wspólnie wzbo-
gaćmy wiedzę z historii Szczawnicy i okolic.

Stanisława Noworolnik

Pisz¹ do nas...
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Wśród grona twórców zrzeszonych w To-
warzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Szczawnicy na uwa-
gę zasługuje twórczość Eugeniusza Niebylskiego, od niedawna 
aktywnego uczestnika artystycznych wydarzeń naszego oddzia-
łu. W marcu można było obejrzeć wystawę jego prac w kawiar-
ni Eglander Caffe . Rodowity szczawniczanin, swoje artystyczne 
zamiłowania odziedziczył po dziadku Szczepaniaku - przydo-
mek ,,Siwy”. Dopiero w wieku emerytalnym zajął się rzeźbą w 
drewnie. Okazuje się, że odkładane ,,na później” hobby, znalazło 
swoje artystyczne realizacje w ostatnich latach, z wielkim powo-
dzeniem. To najczęściej płaskorzeźba wykonana w lipie, jesionie i 
wszelkim drewnianym materiale. Eugeniusz z upodobaniem rzeź-
bi zwierzęta,  ale jego ulubionym tematem są ptaki: sowy, orły, 
czaple oraz dzikie zwierzęta: wilki, bawoły, słonie.

Dużym zainteresowaniem cieszą się jego formy użytkowe, tj. 
tace, deski do krojenia, ramy na zdjęcia lub do luster, komple-
ty kuchenne, łyżki i deski. Wszystkie te wytwory są ozdabiane 

motywami roślinnymi, często związanymi z regionem Pienin. 
Tworzy także scenki rodzajowe, domek w górach, domek pod roz-
łożystym drzewem, czy też wizerunek Baby Jagi lub twarz Koza-
ka. Próbuje swoich sił w kreowaniu drewnianych bukietów, które 
wprost ,,wychodzą z ram”. Wśród tematów nie zabrakło akcentów 
religijnych, np. stylizowany krzyż z głową cierpiącego Chrystusa. 
Płaskorzeźby Eugeniusza bazują na naturalnym kolorze drewna, 
czasami tylko wzbogacane kolorem, ale bardzo dyskretnie. Fak-
tura drewna widoczna jest pod warstwą lakieru nadającego deli-
katny błysk płaskorzeźbom oraz głębię materiału. Czasami autor 
wydobywa słoje drewna poprzez opalanie i brązowienie konturów 
rzeźbiarskich. Wydaje się, że artystycznym zamierzeniem autora 
jest ukazanie całego piękna materiału oraz wydobycie z drewna 
zamierzonych kształtów. 

Życzymy Eugeniuszowi ciekawych pomysłów oraz inspiracji 
do kolejnych płaskorzeźb i udanych artystycznych realizacji.

Płaskorzeźby Eugeniusza Niebylskiego Płaskorzeźby Eugeniusza Niebylskiego 
w Małej Galerii Eglander Caffew Małej Galerii Eglander Caffe
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