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KOLĘDUJMY, KOLĘDUJMY MAŁEMU... KOLĘDUJMY, KOLĘDUJMY MAŁEMU...
Koncert kolęd 

w szczawnickim kinoteatrze
W piątkowy wieczór 26 stycznia w szczawnickim Kino-

teatrze „Pieniny” miał miejsce koncert kolęd w wykonaniu 
Zespołów: „Juhasy”, „Lullabay” oraz „Pienińskie Perły” 
składającego się z uczestników Warsztatów Terapii Zaję-

ciowej „Perła”. Wzięli w nim również udział solistki - absol-
wentki Szkoły Muzycznej i Ewa Walkowska – śpiewaczka, 
mezzosopran, prowadząca zespół „Lullabay”.

Młodzi zdolni artyści zaśpiewali znane i mniej znane polskie 
kolędy i pastorałki orz piosenki o tematyce bożonarodzenio-
wej. W koncertowym repertuarze znalazły się m.in. takie utwo-
ry, jak .: „Mario, czy Ty wiesz”, „Idą Trzej Królowie”, „Złota 
Jerozolima i biedne Betlejem”, „Mizerna cicha” oraz „Wśród 
nocnej ciszy”.

 Nie mogło zabraknąć żywej szopki, w którą wcielili się 
członkowie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz najlepszych 
życzeń noworocznych dla wszystkich zebranych.

 Koncert był wspaniałym przedłużeniem okresu kolędowa-
nia. Dostarczył licznie zgromadzonym w kinoteatrze wielu ra-
dości oraz wzruszeń.

 Koncert został przygotowany przez Ewę Zachwieję akom-
paniująca  na fortepianie oraz Ewę Walkowską. 

Weronika Błażusiak

Kolędowanie z „Juhasami”
7 stycznia br. oprawę muzyczną niedzielnych Mszy św. w Ja-

workach i Szlachtowej przygotował Zespół „Juhasy”, uczniowie 
Szkoły Muzycznej i jej absolwenci. 

Po Mszy św. zebrani mieli możliwość wysłuchania krótkiego 
koncertu. Zabrzmiały kolędy znane i mniej znane, śpiewane ze-
społowo i solowo. Bardzo podobały się indywidualne występy 
solistek, zarówno śpiewających, jak i grających.

Koncert przygotowała p. Ewa Zachwieja  
A.L

„SPOTKANIE Z KOLĘDĄ”
- taki tytuł nosił koncert, który odbył się przed południem 26 

stycznia w sali kinoteatru „Pieniny” Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry” w Szczawnicy. Organizatorem „Spotkania” były Warsztaty 
Terapii Zajęciowej „Perła”, których kierownik, Wiesława Saj-
dak- Tokarczyk, przywitała wszystkich zebranych: rodziców, 
prezes i pracowników PSO z NI „Perła”, przedstawicieli za-
przyjaźnionej Pienińskiej Szkoły Zawodowej oraz nauczycieli i 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej, 
którzy wystąpili w drugiej części koncertu.

W programie występu przygotowanego wspólnie przez 
uczestników WTZ, zespół „Juhasy”, absolwentki Szkoły Mu-
zycznej, pod kierownictwem Ewy Zachwiei, znalazły się znane 
i lubiane polskie kolędy, góralskie pastorałki oraz bożonarodze-
niowe piosenki. Koncert uświetniła swoim śpiewem także Ewa 
Walkowska. Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Szlachto-
wej zaprezentowała z kolei swój program jasełkowy, pełen 
współczesnych piosenek, nawiązujących do tematyki Bożego 
Narodzenia, z akompaniamentem dzwonków, cymbałków, in-
strumentów perkusyjnych oraz z wizytą... grupy kolędniczej z 
gwiazdą. 

Takie spotkania służą nawiązaniu przyjacielskich więzi, in-
tegracji lokalnego społeczeństwa, są okazją do przełamania się 
opłatkiem, złożenia życzeń, wręczenia prezentów i przedłużają 
okres świąteczny w naszych sercach, jak powiedziała Wiesława 
Sajdak - Tokarczyk. Są na pewno bardzo wzruszającym mo-
mentem, powodującym radość i dającym uśmiech.

Alina Lelito
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KOLĘDUJMY, KOLĘDUJMY MAŁEMU...

Trzykroć szczęśliwi królowie…
VI Szczawnicki Orszak Trzech Króli przemaszerował 6 

stycznia 2018r. ulicami miasta. Z minuty na minutę przy altanie 
Parku Dolnego przybywało koron i... króli. Prezes Parafialne-
go Oddziału Akcji Katolickiej Aleksander Majerczak rozdawał 
hojnie stosowne na głowę insygnia władzy królewskiej i ...sło-
dycze. Przybyły dzieci z ochronki sióstr służebniczek NMP na 
Skałce, aktorzy Teatru Amatorskiego działającego przy MOK, 
którzy wcielili się w role Kacpra, Melchiora i Baltazara, człon-
kowie Akcji Katolickiej i wszyscy, którzy uroczyście pragnę-
li uczcić święto Objawienia Pańskiego. Za przewodnictwem 
ks. Grzegorza Gila i Scholi parafialnej, śpiewający kolędy or-
szak udał się w stronę kościoła parafialnego, by wziąć udział w 
Mszy św. o godz. 12. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz 
Tadeusz Kudroń w asyście ks. Jacka Słowika. Po Mszy św. Or-
kiestra Dęta OSP wraz ze Scholą, które uświetniły liturgię, 
wystąpiły wspólnie w krótkim koncercie kolęd. Bóg zapłać! 
Organizatorem VI Szczawnickiego Orszaku Trzech Króli była Pa-
rafia p.w. św. Wojciecha, szczawnicki oddział Akcji Katolickiej, 
Miejski Ośrodek Kultury i Teatr Amatorski działający przy MOK.

A.L.

,,Polska Stajenka’’, czyli XIV Koncert 
Kolęd i Pastorałek. 

Żyć jak pies z kotem?! 

Niekoniecznie, narodziny Bożego Dziecięcia 
zmieniają tę utartą formułę.

 14 stycznia 2018 r. w kościele św. Jana Chrzciciela w Jawor-
kach, a 21 stycznia w Szlachtowej odbył się XIV Koncert Kolęd 
i Pastorałek. Wydarzenie, które od dawna wpisane jest w tradycję 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej i wtopiło 
się w naturalny sposób w obyczajowość Jaworek i Szlachtowej, 
podobnie jak przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju przez 
harcerzy. W koncercie wystąpiło 40 uczestników, uczniów szko-
ły z klas I-VII. Scenografia, akompaniament na gitarze to dzieło 
P.  Teresy Topolskiej. Od strony recytatorskiej oraz zadań aktor-
skich uczniów przygotowała Agnieszka Sobierska. Dzieci  miały  
wspaniałą okazję do zaprezentowania swoich wszechstronnych ta-
lentów: wokalnych, recytatorskich, aktorskich, instrumentalnych. 
Uczniowie występujący w przedstawieniu: Maryja (Aleksandra 
Błażusiak), Józef  (Wojciech Salamon), mieszkańcy Betlejem, 
pasterze i chór aniołów zachwycili licznie zgromadzoną publicz-
ność grą aktorską, dobrą dykcją, spontanicznością oraz piękny-
mi strojami. Podczas Koncertu w niedzielny śnieżny wieczór w 
kościele p.w. Matki Bożej Pośredniczki Łask dzieci dedykowały 
swoje Jasełka Babciom i Dziadkom, okazując im swoje serca i 

„Hej kolęda,  kolęda”- kolędowanie  
w Szkole Podstawowej nr 1 

W czwartkowy wieczór 11 stycznia w Szkole Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy miał miejsce koncert kolęd. 
Wzięli w nim udział:  Orkiestr Dęta OSP, członkowie Szczawnic-
kiego Oddziału Związku Podhalan, uczniowie szkoły podstawo-
wej oraz nauczyciele i reprezentanci Rady Rodziców. 

Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły  podstawowej Paweł Sy-
pek , który przywitał zaproszonych gości, wśród których znalazł 
się m.in. burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgo-
da.  Muzyczną ucztę rozpoczęła szczawnicka Orkiestra Dęta OSP, 
która zagrała kilka znanych polskich kolęd. Następnie na scenie 
zaprezentowali się uczniowie wszystkich klas oraz nauczyciele i 
reprezentanci Rady Rodziców. Koncert zakończył występ człon-
ków Oddziału Związku Podhalan, którzy złożyli wszystkim góral-
skie życzenia. Po każdym występie była mierzona moc braw. Na 
tej podstawie wyłoniono  najlepsze wykonania. 

Weronika Błażusiak

wdzięczność za wsparcie oraz wyjątkową miłość. Jak co roku było 
pięknie, wzruszająco, spontanicznie. Kolejny raz z radością prze-
żyliśmy historię narodzin Bożej Dzieciny w Betlejem i wyszliśmy 
z tych pięknych świątyń mocniejsi i pełni nadziei.

 Koncert Kolęd i Pastorałek to wspaniały przykład współpracy 
szkoły z Parafią a w szczególności z proboszczem ks. Tadeuszem 
Wojciechowskim  oraz z rodzicami uczniów. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i zaszczycili nas 
swoją obecnością.
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100.letnia historia 
pewnego drzewa

Rok 2018 jest rokiem 100.lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości po czasach 
zaborów i I wojny światowej. W całej Polsce 
z tej okazji będą się odbywać uroczystości 
mające na celu uczczenie tej jakże ważnej 
rocznicy. Także Miasto i Gmina Szczawnica 
wraz ze szkołami, instytucjami i stowarzy-
szeniami działającymi na jej terenie szyku-
je się do świętowania, a związane ze 100.
leciem wydarzenia odbywać się będę przez 
cały rok.

Szczawnica ma swój udział w wyda-
rzeniach, które doprowadziły w 1918r. do 
niepodległości naszego kraju. Postaramy się 
w następnych numerach gazety przybliżyć 
okoliczności poprzedzające to wydarzenie, 
w kontekście losów mieszkańców naszego 
miasta. 

Jan Mastalski w opracowaniu przygo-
towanym na stulecie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Szczawnicy (1885-1985) pt. Pa-
miątka jubileuszu tak wspomina: Wybuchła 
I wojna światowa. Mężczyźni wyruszyli na 
front. Przerzedziły się szeregi naszych stra-
żaków. Na wojnę poszli moi bracia (Józef 
i Stanisław Mastalscy – dop. red.). W OSP 
został naczelnik Łukasz Malinowski i garst-
ka druhów. Miałem szansę zaciągnięcia 
się do straży, bo liczyły się wówczas każ-
de ręce. Wstąpiłem do fajermanów mając 
czternaście lat. Był wtedy rok 1916. Wprowadzał mnie mój szwagier Wojciech 
Malinowski „Purdzia”, który pełnił w tym czasie funkcję gospodarza w straży. 
Naczelnik i on uczyli nas nie tylko gaszenia pożarów, ale przysposabiali nas do 
walki. Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały tajny rozkaz przygotowywania 
młodych ludzi do walki o wolność narodową.

W 1918 roku zaczęli wracać z wojny strażacy. Wrócił i Jan Malinowski, 
którego powołano na naczelnika. Zaczynała się praca u podstaw. Do OSP 
wstąpiło wielu młodych ludzi. Wszystkich ogarnął zapał do pracy już w Nie-
podległej Polsce.

A jak wyglądał sam moment ogłoszenia wyzwolenia Polski i jego świętowa-
nie w Szczawnicy? Czy wiemy coś na ten temat?

Częściową odpowiedź możemy znaleźć w pracy  magisterskiej ks. Grze-
gorza Salamona pt. Duszpasterstwo na terenie Szczawnicy do odzyskania 
niepodległości w 1918r. Tarnów 2000. W rozdziale IV zatytułowanym Ludność, 
duszpasterze i formy duszpasterzowania, podrozdziale 5. – Życie religijno – 
moralne parafii, na str. 128 - 129 czytamy: Tuż przed odzyskaniem niepodle-
głości przez Polskę wystawiano w Szczawnicy przedstawienie patriotyczne 
pt.: „Karpaccy górale”, proboszcz nie tylko zezwalał na nie iść, ale też gorąco 
zachęcał. Odbywano zebrania w sali szkolnej członków gmin szczawnickich, 
wszystkich obywateli i parafian Szczawnicy, które ogłaszano w ramach ogło-
szeń parafialnych. Wreszcie uroczyście obchodzono „Zmartwychwstanie Oj-
czyzny”. W ogłoszeniach parafialnych z 10.XI.1918r. ks. Put (proboszcz parafii 
szczawnickiej – dop. red.) zgodnie z poleceniem biskupów obchodzenia tego 
dnia w sposób uroczysty w każdej parafii, wyznaczył w Szczawnicy uroczy-
stość „Zmartwychwstania Ojczyzny” na czwartek 14.XI. Parafianie w tym 
dniu o godz. 8.00 zgromadzili się w ochronce, w sali czytelni. Gdy o godz.8.30 
rozległy się wszystkie dzwony kościelne, zgromadzeni udali się w pochodzie 
do kościoła, gdzie o godz. 9.00 uczestniczyli w uroczystej sumie „na podzię-
kowanie Panu Bogu za cud Zmartwychwstania Polski”. Po sumie odśpiewano 
„Te Deum” i „Boże coś Polskę”, której słowa zgodnie z wskazaniem proboszcza 
miały brzmieć: „przed twe ołtarze zanosim błaganie; Ojczyznę wolną pobło-
gosław Panie”. Ks. proboszcz Józef Put nakazał, aby ten dzień był świętem 
w parafii, aby były pozamykane wszystkie sklepy, ustrojone wszystkie domy 
orzełkami, choćby z papieru, tak by ten dzień zapisał się mocno w pamięci 
wszystkich, zwłaszcza młodego pokolenia. Proboszcz zalecał popalić obrazy 

austriackie i zaopatrzyć się w obrazy patriotyczne, godło Polski, obrazy pol-
skich patriotów.(Informacje na podstawie APS, Ogłoszenia Parafialne 1905-
1923, k. 27, k.77-79)

Z pewnością w Kronice szkoły ludowej, noszącej od 1912r. imię Henryka 
Sienkiewicza znalazł się stosowny zapis, informujący czy i w jakim zakresie w 

uroczystości brała udział młodzież szkolna. 
Niestety, Kronika z tego okresu zaginęła 
podczas II wojny światowej. Pozostała tyl-
ko w formie odtworzonej, szczątkowej. Na 
szczęście wydarzenia tego okresu pozostały 
w pamięci uczniów szkoły i w ich wspomnie-
niach. Znalazły się one w książce pt. Szkoła 
imienia Henryka Sienkiewicza w Szczawni-
cy, Tuchów 2006, opracowanej przez byłą 
jej nauczycielkę, długoletnią opiekunkę Sa-
morządu Szkolnego, która ze szkoły odeszła 
w 1992r. – nieżyjącą już Józefę Salamon.  Na 
str. 138 -  139 cytowana jest opowieść Sta-
nisława Tomali (rocznik 1909), który naukę 
w szkole ludowej rozpoczął po ukończeniu 
5 lat życia, w 1914 roku. Stanisław Toma-
la opowiada:  Prawdziwa euforia radości 
zapanowała w Szczawnicy od Święta Nie-
podległości 11 listopada 1918 roku. Z dumą 
nosiliśmy na czapkach orzełki, na piersiach 
kokardki biało – czerwone i znaczki z po-
dobizną Kościuszki z podniesioną szablą. 
Występy sceniczne organizowane przez 
wojsko i nauczycieli w Dworku Gościnnym 
bardzo nas angażowały sposób patriotycz-
ny. Występowałem w sztuce jako żołnierz 
polski z Tadeuszem Kochmańskim, oj duma 
mnie rozpierała. W innych występach kilka 
razy deklamowałem „Redutę Ordona”, któ-
rej nauczyła mnie pani Czerewko.  Mając 9 

lat potrafiłem wyuczyć się długiego i niełatwego utworu poetyckiego. Za tę 
deklamację za kulisami otrzymałem od hrabiego Adama Stadnickiego parę 
koron (wtedy kursowała ta waluta) i paczkę cukierków.

Na stronie 179 ww. książki, w rozdziale pt. Wychowawcy!, poświęconym 
sylwetkom wybitnych nauczycieli szkoły, znajduje się informacja z życiorysu 
zasłużonego dyrektora szkoły Wincentego Zguta, wychowawcy wielu poko-
leń szczawniczan i wielkiego patrioty oraz przyjaciela Henryka Sienkiewicza, 
dotycząca momentu uzyskania przez Polskę niepodległości: Niewoli nie mógł 
znosić, przekazywał z przekonaniem, że powstanie Polska, sam mocno wie-
rzył, że Polacy odzyskają wolność. Doczekał się tego szczęścia, kiedy Ojczyzna 
została wolna, w ten pamiętny dzień 11 listopada 1918 roku sadził z młodzieżą 
ogrodzie szkolnym, przed szkołą „Dąb Wolności”.

Potwierdzenie tej informacji znalazło się także we wspomnieniach innego 
ucznia szkoły, znanego poety ludowego, pisarza i dramatopisarza oraz regio-
nalisty i założyciela Muzeum Pienińskiego, a także jego pracownika - Michała 
Słowika – Dzwona (rocznik 1907). Na str. 109 czytamy: Gdy nadeszła wolność, 
powstała Polska to dopiero była radość, cieszyliśmy się na widok polskiego 
sztandaru, białego orła, bardzo uroczyście obchodziliśmy święta narodowe. 
Młodzież szkolna w roku 1918 posadziła dęba, brałem w tej akcji udział. Na 
cześć wolności i niepodległości nazwaliśmy go „Drzewem wolności”, rośnie 
po dzień dzisiejszy w ogrodzie szkolnym, w rogu ogrodzenia, jako potężne 
drzewo.

Na pewno Szczawnica, jej władze i mieszkańcy, zaznaczą 100.lecie odzy-
skania niepodległości Polski znaczącymi wydarzeniami i może pamiątkowym 
pomnikiem. Nie możemy jednak zapomnieć, że na terenie miasta mamy „żywy 
pomnik” tamtego czasu – 100. letni Dąb Niepodległości rosnący przy budynku 
dawnej Szkoły Podstawowej, później Szkoły Muzycznej przy ul. Jana Wiktora. 
Przetrwał czasy II wojny światowej, lata PRL- u i doczekał się ponownie wolnej 
Polski. Czy nie należałoby go zaznaczyć w szczególny sposób, np. specjalną 
tablicą opisującą jego wiek i okoliczności posadzenia? Rośnie on obecnie na 
terenie posesji sprzedanej nowemu właścicielowi. Czy uda nam się zaapelować 
do jego uczuć patriotycznych, by planując renowację stojącego tam budynku i 
jego otoczenia zachował to szlachetne drzewo i pozwolił mu świadczyć o pięk-
nej historii Szczawnicy i Polski?

Alina Lelito



STRONA   5

Nr 305  -  LUTY 2018MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

Tomasz Hurkała Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe

Foto Archiwum 
Muzeum Pienińskiego 

w Szczawnicy Szlachtowej

Fotografia Władysława Wojakowskiego - legionisty, syna Wojciecha Wo-
jakowskiego powstańca styczniowego, ogrodnika w uzdrowisku, właścicie-
la willi ”Szarotka” na ul. Kowalczyk. 

Miejsce 
w województwie

Miejsce 
w kraju Nazwa szkoły Miejscowość Punkty

28 354 I LO im. Seweryna Goszczyńskiego Nowy Targ 42.53

39 467 II LO im. ks. prof. Józefa Tischnera Rabka-Zdrój 39.87

56 500+ II LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 
im. Św. Jadwigi Królowej Nowy Targ 35.35

62 500+ I LO im. E. Romera Rabka-Zdrój 34.53

77 500+ LO w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte Jabłonka 30.34

84 500+ LO im. Stefana Żeromskiego Krościenko 
nad Dunajcem 29.49

Wśród techników:
Miejsce 

w województwie
Miejsce 
w kraju Nazwa szkoły Miejscowość Punkty

8 56 Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych Nowy Targ 64.23

18 146 Technikum w Zespole Szkół Zawodowych 
i Placówek

Krościenko 
nad Dunajcem 57.64

50 300+ Technikum w Zespole Szkół im. Bohaterów 
Westerplatte Jabłonka 49.84

56 300+ Technikum w Zespole Szkół Technicznych 
i Placówek im. St. Staszica Nowy Targ 48.76

68 300+ Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana Nowy Targ 46.51

88 300+ Technikum Informatyczne im. ks. prof. Józefa 
Tischnera w Zespole Szkół Rabka-Zdrój 41.77

Egzamin dla szkół średnich

Doroczny ogólnopolski ranking szkół średnich „Perspektyw” 
został przeprowadzony już po raz dwudziesty. Z tabel, które są 
publikowane, można odczytać która szkoła od lat utrzymuje wy-
soką formę, a która wspina się coraz wyżej w zestawieniu. Gdzie 
najlepiej wypada matura z matematyki, a gdzie jest najwięcej lau-
reatów olimpiad. Ranking tworzony jest osobno dla techników 
(300 najlepszych w Polsce) i liceów (500 najlepszych w Polsce) i 
uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2017 r. zdawało mi-

nimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z j. polskiego i matema-
tyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej 
krajowej w liceach. Jak wypadły w nim szkoły średnie powiatu 
nowotarskiego? 

W tegorocznym rankingu liceów, który obejmuje 499 szkół z 
całej Polski, znalazły się: I Liceum Ogólnokształcące im. Sewery-
na Goszczyńskiego w Nowym Targu, które uplasowało się na 354 
miejscu (wskaźnik 42.53) oraz II Liceum Ogólnokształcące im. 
ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju na 467 miejscu (wskaź-
nik 39.87). „Perspektywy” przygotowały również ranking techni-
ków. Wysoko, bo na 56 pozycji, uplasowało się Technikum w Ze-
spole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu (wskaźnik 64.23), 
na miejscu 146 jest Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i 
Placówek w Krościenku nad Dunajcem (wskaźnik 57.64).

Spośród nowotarskich szkół w gronie najlepszych znalazły się 
licea:

Z wykazu legionistów polskich 1914-1918 Muzeum Jó-
zefa Piłsudskiego w Sulejówku:
Nazwisko Wojakowski
Imię / Imiona Władysław Teodor
Pseudonim 
Data urodzenia 17 - V - 1887
Miejsce urodzenia (przynależy) Szczawnica
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacji p p o r .
piech.
Przydział 1.pp LP
Imię matki Katarzyna z d. Biernacka  
Imię ojca Wojciech 
Zawód konstruktor techniczny
Stan 
Wyznanie rzymskokatolickie 
Sygnatura CAW 120.63.746; CAW 120.63.1028; Li-
sta Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warsza-
wa 1917; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 
1914-1917. Słownik Biograficzny, t.V, Ś-Ż; R.O.1923; 
R.O.1924; R.O.1928; R..O.1932.
Przebieg służby Przed wojna był członkiem 
Związku Strzeleckiego. W sierpniu 1914 zgłosił się do Le-
gionów, 20 IX tego roku objął komendę nad 3.plutonem 
4.komp. III baonu w 1.pp LP. 9 X 1914 mianowany ppor.

piech. (Komenda LP mianowała go chorążym (XII ranga) 
rozkazem nr 135 z 2 VII 1915). Jesienią 1914 prowadził 
akcję agitacyjno-werbunkową na rzecz LP w Królestwie, 
po bitwie pod Łowczówkiem (22-26 XII 1914) został do-
wódcą 2.plutonu 1.komp. III baonu 1.pp LP. Ranny pod 
Konarami (22 V 1915) leczył się w Szpitalu Twierdzy nr 
9 w Krakowie. Po powrocie do pułku, służył w nim aż do 
kryzysu przysięgowego. We wrześniu 1917 został wcielo-
ny do austriackiego 20.pp i odesłany na front włoski. W 
listopadzie 1918 roku zasilił szeregi WP. W 1923 odnoto-
wany w 1.psp, po awansie na ppłk.piech. w dniu 1 I 1928, 
został zastępcą dowódcy 5.psp. Od 14 IX 1931 do VI 1935 
dowodził 15.pp. Odznaczony VM 5.klasy, KN, Polonią Re-
stituta 5.klasy, KW 2x., Złotym Krzyżem Zasługi.

Z pamiętnika Władysława Wojakowskiego: 2 sierpnia 
1914 zgłosiłem się do Legionów. Przez Rysia Troja-
nowskiego zostałem wysłany na Podhale, celem zmo-
bilizowania górali. Po zmobilizowaniu jednej kompanii, 
wróciłem wraz z nią, jako jej dowódca dn. 12.VIII.14r. do 
Krakowa na Oleandry. 10.IX.14r. odszedłem na front do 
1 komp. Kadrowej III Baonu 1pp Leg. 
Wśród zmobilizowanych górali, wspomnianych przez 
Wojakowskiego było wielu mieszkańców Szczawnicy. 
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM

W dniu 19.01. 2018r. przedszkole  gościło w swoich murach  
ok. 250  Seniorów. (Przepraszam za to  określenie młodsze Bab-
cie). Dzień Babci i Dziadka obchodzimy corocznie, ale każdy na-
stępny rok przynosi nowe doświadczenia, emocje i przeżycia. Na 
uroczystość Dnia Babci dzieci przygotowały papierowe pudełecz-
ka z niespodzianką -  breloczki, wisiorki  i kalendarz ze zdjęciem 
wnuczka.   

 W tym dniu, zaproszeni  goście usiedli na niezbyt wygod-
nych malutkich krzesełkach i oddali się atmosferze  uroczystości. 
Przy skromnym poczęstunku Babcia i Dziadek ze łzami w oczach 
wpatrywali się w ukochanych wnuków. Słuchali wierszyków, 
piosenek, życzeń. Bardzo podobał się układ taneczny do utworu 
„Babuszki – Staruszki, Rock and roll dla Babci’’ wykonany przez 
6 – latków. Było dużo śmiechu, życzliwych komentarzy i  braw 
pod adresem małych  wykonawców. Goście zostali zaproszeni na 
parkiet do wspólnej zabawy. Tańczyli  Dziadek z Babcią i wnuk. 
Takie chwile tworzą międzypokoleniową więź, budują bliskie re-
lacje, wyzwalają dobre emocje. Dzieci uwielbiają dziadków, bo to 
Oni zazwyczaj stają się sprzymierzeńcami nie tylko w zabawie, ale 
i codziennych problemach, zwykle przymykają oko na figle zabro-
nione przez rodziców. Nie tylko rozpieszczają, ale i wychowują. 
To Oni są skarbnicą mądrości i wartości, scalają więzi rodzinne, 
dając tym samym dziecku  poczucie tożsamości, bezpieczeństwa 
i stabilności. Dziadkowie obdarzają wnuki bezwarunkową miło-
ścią. Dziękujemy Im za to. Sto lat Babciu, sto lat Dziadku.

A.Ł

Dla kochanych 
Babć i Dziadków

31 stycznia br. na scenie kinoteatru „Pie-
niny” Miejskiego Ośrodka Kultury dzieci ze 

szczawnickiej ochronki Sióstr Służebniczek NMP świętowały 
Dzień Babci i Dzień Dziadka. Najmłodsi, przygotowani przez Sio-
stry Wychowawczynie i Panie Opiekunki, zaprezentowały piękne 
przedstawienie jasełkowe, z dużą ilością tańców, śpiewów i ele-
mentami regionalnymi. 

Na zakończenie dyrektor przedszkola siostra Anna Klisiewicz 
złożyła najlepsze życzenia wszystkim Babciom i Dziadkom, a 
dzieci przesłały im swoje błogosławieństwo i obdarowały skrom-
nymi upominkami. Nie zabrakło tego dnia miłych słów i serdecz-
nych podziękowań.

A.L.

Spotkanie Opłatkowe 
Stowarzyszenia 60+ w Zbójnickiej

Tegoroczny Opłatek Stowarzyszenia Mło-
dzi Inaczej 60+ odbył się w poniedziałek 15 

stycznia i został zorganizowany w Piwnicy Zbójnickiej na Placu 
Dietla w Szczawnicy. Było to drugie spotkanie opłatkowe aktyw-
nej grupy, która pogodą ducha i umiejętnością dobrej zabawy mo-
głaby obdzielić niejednego młodego człowieka. Pierwsze zorgani-
zowano w zeszłym roku, również w Zbójnickiej. Stowarzyszenie 
60+ działa w Szczawnicy od kilku lat. Jego prezesem jest Barbara 
Fiołkowska.

Również w tym roku członkowie grupy nie zawiedli i jak zwy-
kle pozytywnie nastawieni przybyli na wspólne kolędowanie. 
Świątecznych i góralskich akcentów nie zabrakło. Do biesiadu-
jących członków Stowarzyszenia z tradycyjnym kolędowaniem 
dołączyła Kapela Jaśka Kubika z Krościenka nad Dunajcem. Był 
turoń, gwiazda, niezawodne skrzypce pana Jaśka, śpiew starodaw-
nych pastorałek i kolęd. 

Imprezę swoją obecnością zaszczycili burmistrz Miasta i Gmi-
ny Szczawnica Grzegorz Niezgoda oraz sekretarz Tomasz Ciesiel-
ka. Dzielono się opłatkiem, składano sobie nawzajem życzenia a 
„Sto lat” odśpiewano Janowi Kubikowi z okazji urodzin. Później 
łącznie około 40 osób bawiło się w Zbójnickiej przy dźwiękach 
muzyki góralskiej. Przygrywała kapela Zbójnicka. Śpiewano ra-
zem głównie nuty szczawnickie, które znali członkowie 60+. Nie 
zabrakło też dobrego poczęstunku i mocniejszych trunków na roz-
grzewkę. Pozostałym gościom - odwiedzającym tego wieczoru 
Zbójnicką - podobała się atmosfera panująca w lokalu.

Agnieszka Stopka
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V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 
PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ OBCOJĘ-
ZYCZNEJ

CHRISTMASlieder 
& WEIHNACHTSsongs

W środę 24.01.2018 roku w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Szczawnicy w sali 
kinowej odbyła się V edycja Międzysz-
kolnego Konkursu Piosenki Świątecznej 
Obcojęzycznej „ Christmaslieder & Weih-
nachtssongs” organizowanego cyklicznie 
przez Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. 
J. Tischnera w Szczawnicy, a od 1 wrze-
śnia 2017 r. Szkołę Podstawową nr 2 im. 
ks. prof. J. Tischnera.

Pomysłodawcami i organizatorami kon-
kursu są nauczyciele języków obcych na-
szej szkoły: mgr Danuta Urban- nauczyciel 
języka niemieckiego i muzyki, mgr Małgo-
rzata Oleś-Gagatek- nauczyciel języka nie-
mieckiego i angielskiego, mgr Anna Mar-
cińska- nauczyciel języka angielskiego. W 
konkursie tegorocznej edycji wzięło udział 
7 szkół z terenu powiatu nowotarskiego 
i nowosądeckiego: z Ochotnicy Dolnej, 
Krościenka, Szczawnicy, Tylmanowej i 
Łącka. Jak w poprzednich edycjach uczest-
nicy konkursu zaprezentowali dwie pio-
senki świąteczne- jedną w języku niemiec-
kim i jedną w języku angielskim. Nagrody 
zostały przyznane w dwóch kategoriach: 
dla solistów i duetów.

Głównym celem przyświecającym 
organizatorom jest promowanie aktyw-
ności twórczej oraz propagowanie nauki 
języków obcych wśród gimnazjalistów, a 
od tego roku, także wśród uczniów szkół 
podstawowych. Cieszy nas fakt, że nasz 
konkurs cieszy się coraz większą popular-
nością. Niezależne Jury w składzie: mgr 
Agata Werner- nauczycielka języka an-
gielskiego w Zespole Szkół Zawodowych 
w Krościenku- ekspert języka angielskie-
go, mgr Janina Batko- nauczycielka języ-
ka niemieckiego w Szkole Podstawowej w 
Barcicach- ekspert języka niemieckiego, 
mgr Józef Pańszczyk- Kierownik Państwo-
wej Szkoły Muzycznej w Nowym Tar-

gu- filia w Szczawnicy- ekspert od strony 
muzyczno-wokalnej, mgr Tomasz Hurka-
ła- Dyrektor miejscowego MOK-u, ocenia-
ło poprawność językową, stronę muzycz-
no-wokalną, interpretację wykonywanych 
utworów oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Wartościowe nagrody dla zwycięzców zo-
stały ufundowane przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Szczawnica- Grzegorza Niezgodę. 

Wyniki konkursu w kategorii soliści:
Miejsce I: Bartłomiej Trzeszczoń – 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawnicy 
Miejsce II: Natalia Szczepaniak- Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotni-
cy Dolnej

Miejsce III: Łucja Jasiurkowska- Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Łącku

Wyróżnienie: Justyna Mrówka- Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Łącku

Julia Zachwieja- Szkoła Podstawowa 
im. Adama Mickiewicza w Krościenku

 
Wyniki konkursu w kategorii duety:

Miejsce I: Joanna Surowiec i Remigiusz 
Kaczorowski- Szkoła Podstawowa nr 2 
im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy.  
   Nagrodą specjalną obecnej edycji kon-
kursu było ufundowanie przez organizato-
rów warsztatów muzycznych w „Muzycz-
nej Owczarni” tygodniowego bezpłatnego 
udziału w letnich warsztatach 2018 dla Ga-
brieli Gierczyk - uczennicy Zespołu Szkol-
no- Przedszkolnego im. majora H. Suchar-
skiego w Tylmanowej.

Nagrody laureatom wręczyli Pan Grze-
gorz Niezgoda- Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Szczawnica, Pani Anna Szczepaniak- 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
ks. prof. J.Tischnera w Szczawnicy oraz 
Pan Leszek Ciężobka- wizytator Małopol-
skiego Kuratorium Oświaty i Wychowania 
w Krakowie- Delegatura w Nowym Targu.

Pani Dyrektor Anna Szczepaniak po-
gratulowała zwycięzcom i podziękowała 
wszystkim za pomoc i zaangażowanie w 
organizację konkursu: Panu Burmistrzowi 
oraz organizatorom warsztatów muzycz-
nych w „Muzycznej Owczarni” za ufun-
dowanie nagród, Panu Wizytatorowi za 
dyspozycyjność i obecność na konkursie, 
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury za udo-

stępnienie sali i pro-
fesjonalnego sprzętu. 
Podziękowała również 
naszemu szanownemu 
Jury, przedstawicielom 
prasy oraz nauczycie-
lom, którzy przygo-
towali młodzież do 
występów. Mamy na-
dzieję, że kolejne edy-
cje konkursu będą się 
cieszyły jeszcze więk-
szą popularnością. 

Dzień babci i dziadka
Mimo, że styczeń jest zimowym mie-

siącem, pełnym chłodnych dni, są takie 
dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się 
cieplej na sercu, bo przecież jest to świę-
to naszych kochanych babć i dziadków. 
To dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, 
ale przede wszystkim dla babć i dziadków. 
To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń  i ra-
dości. Dnia 22 stycznia, w udekorowanej 
na tę uroczystość sali świetlicy szkolnej, 
uczniowie kl. I i kl. IV wraz z wychowaw-
cami, p. A. Wójcik i p. J. Zachwieją, przy-
gotowali  program artystyczny dla zapro-
szonych gości, którzy licznie przybyli na 
tę uroczystość. Na zaproszonych seniorów 
czekał słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców. Na wstępie p. dyrektor, A. 
Szczepaniak, przywitała wszystkich gości 
ciepłymi słowami i złożyła serdeczne ży-
czenia wszystkim babciom i dziadkom. 
Potem dzieci w formie wierszy składały 
dziadkom i babciom życzenia, śpiewały 
piosenki i tańczyli. Młodzi artyści z prze-
jęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni 
goście ze wzruszeniem odbierali czułe sło-
wa, kierowane pod ich adresem. Na zakoń-
czenie występu, Dominik Tokarczyk z kl. 
I , Paulina Słowik i Julia Urban z kl. IV 
zaprezentowali utwór „Sto lat” wykonany 
na instrumentach muzycznych a następnie 
dzieci obdarowały swoich dziadków upo-
minkami przygotowanymi własnoręcznie. 
Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć 
i dziadków ukazały nam, jak ważne są ta-
kie spotkania i wspólnie spędzone chwile 
z wnukami.

WOŚP w naszej szkole!!!  „Raz do 
roku wielkie granie, wielkie granie w 

pomaganie”
W niedzielę 14 stycznia w Szczawnicy 

odbył się 26 finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. W akcję zaangażowali 
się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2.  
Dwudziestu ośmiu wolontariuszy z naszej 
szkoły oraz dziesięciu z Pienińskiej Szkoły 
Zawodowej w niedzielny poranek, pomi-
mo mroźnej aury, wyruszyło kwestować na 
ulice Szczawnicy, Szlachtowej oraz Jawo-
rek. Gdy zimno dawało się we znaki wo-
lontariusze mogli skorzystać z gościnności 
naszej szkoły, gdzie działał sztab WOŚP. 
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W szkolnej świetlicy na kwestujących czekała gorąca herbata, cie-
pła przekąska i ciasto.  Podczas finału zebrano kwotę 10609,55 zł. 
Pieniądze te będą przeznaczone na sprzęt medyczny dla oddzia-
łów neonatologicznych. Wolontariusze składają podziękowania za 
życzliwość i serce jakie okazali Państwo w czasie zbiórki.  

Nasze sukcesy 
Uczniowie naszej szkoły rozwijali swoje zainteresowania, 

uczestnicząc w zajęciach dodatkowych z różnych przedmiotów, 
dzięki czemu wykazali się rozległą wiedzą na szkolnym etapie 
konkursów przedmiotowych i wezmą udział w rejonowym eta-
pie olimpiad i konkursów. 

Gratulujemy!!!!

Przedmiot/ Konkurs Uczeń Opiekun Szkoła
Matematyka

Małopolski Konkurs Matematyczny dla uczniów klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 Michał Słowik III a
Mateusz Hurkała III a mgr Dominika Smolarska Gimnazjum

Fizyka
Małopolski Konkurs z Fizyki dla uczniów klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 Mateusz Hurkała III a mgr Małgorzata Gabryś Gimnazjum

Chemia
Małopolski Konkurs Chemiczny dla uczniów klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 Mateusz Hurkała III a mgr Małgorzata Gabryś Gimnazjum

Informatyka
“Od algorytmu do programu” – konkurs informatyczny dla uczniów klas gimnazjalnych w roku 

szkolnym 2017/2018 Mateusz Hurkała III a mgr Renata Zachwieja Gimnazjum

Język angielski
Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas gimnazjalnych w roku szkolnym 

2017/2018
Jakub Cabała II c

Bartłomiej Majerczak III a mgr Anna Marcińska Gimnazjum

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 
2017/2018 Joanna Olszyna mgr Anna Marcińska Szkoła 

Podstawowa nr 2

Dzień Otwarty w naszej Szkole…

Jednym ze szczególnych dni w życiu 
każdej szkoły jest Dzień Otwarty. To wła-
śnie wtedy odwiedza ją  najwięcej gości, 
wtedy też istnieje doskonała okazja do 
zaprezentowania swoich atutów. W życiu 
naszej społeczności dzień ten przypadł w 
tym roku w piątek, 18 stycznia 2017 roku.  
Już na wstępie możemy pochwalić się 
dużą liczba zainteresowanych, bowiem w 
tym roku odwiedziło nas aż 221 uczniów. 
Oczywiście jak co roku czekało na nich 
wiele atrakcji, związanych głównie  z bran-
żami, w których  można kształcić się w na-
szej szkole.

Na początek gastronomia…  Dla gości 
sala obsługi konsumenta została zaaranżo-
wana na kawiarnię „Kawa czy herbata” . 
Można było tam posmakować kawy espres-
so z dodatkami, smakowych herbat oraz 
bezalkoholowych napojów sporządzanych 
na bazie soków i syropów owocowych oraz 
śmietanki. W największym asortymencie 

do degustacji dla gości zostały przygoto-
wane babeczki z kremem śmietankowym i 
owocami, tartaletki z owocami i galaretką, 
muffinki z jabłkami i gruszkami w pole-
wie czekoladowej lub z cukrem pudrem, 
kruche ciasteczka. Atrakcją kawiarni była 
przygotowana fontanna czekoladowa. Do 
płynnej czekolady jako dodatki wykorzy-
stano różnorodne owoce, biszkopty, pian-
ki oraz wafelki. W sali podczas obsługi 
gości prezentowały swoje umiejętności 
uczennice technikum hotelarstwa: Ewelina 
Majkrzak, Gabriela Waruś z klasy trzeciej, 
technikum żywienia i usług gastronomicz-
nych: Dominika Bielska, Katarzyna Czajka 
z klasy trzeciej, Kinga Pawłowska, Kami-
la Wyrostek z klasy pierwszej oraz Karol 
Bukowski i Bartłomiej Mendrala z pierw-
szej klasy branżowej I stopnia kształcący 
się w zawodzie kucharz. 

Z racji okresu karnawałowego w pra-
cowni technologii gastronomicznej wiele 
sie działo. Było głośno i smacznie, a typo-
wy zapach smażonych wyrobów cukierni-
czych zachęcał każdego, by tam zajrzeć. W 
tym roku zespół nauczycieli przedmiotów 
zawodowych gastronomicznych wraz z 
uczniami klasy 2 a ZSZ  przygotował słodki 
poczęstunek złożony z typowych wyrobów 
karnawałowych. Każdy ze zwiedzających 
mógł najeść się tradycyjnymi faworka-
mi z ciasta zbijanego, różami karnawało-
wymi, oponkami serowymi, rozetkami i 
wreszcie, najbardziej lubianymi i znanymi 
pączkami z dużą ilością konfitury i lukru. 
Na szczególnie zainteresowanych czekały 
stanowiska z produkcją rozetek i róż kar-
nawałowych „na żywo”. Można tam było 
uformować wyrób, usmażyć go, a następ-

nie jeszcze gorący skosztować. W pracow-
ni zorganizowana była również ekspozycja 
nietypowego  sprzętu gastronomicznego 
oraz przykładowa aranżacja stołu karna-
wałowego. Można więc było zasiąść przy 
stylowo nakrytym stole i przymierzyć ma-
ski i pióra karnawałowe. Skusiło to nawet 
nauczycieli…   Gimnazjaliści  najedzeni, 
uśmiechnięci, z nową wiedzą i obszerny-
mi informacjami dotyczącymi zdobywania 
zawodu kucharz czy technika żywienia i 
usług gastronomicznych wychodzili z sali 
z zapewnieniem o szybkim powrocie w 
progi naszej szkoły. 

Ciekawą ofertę przygotowała także 
branża turystyczno – hotelarska. Gimna-
zjaliści mogli obejrzeć  filmy prezentują-
ce oba kierunki, cykl nauki, formy prak-
tyk zawodowych, które odbywają się w 
szkole oraz hotelach, m.in. w Kołobrzegu 
i biurach podróży. W części praktycznej 
zaprezentowano technikę składania ręcz-
ników, procedurę przyjmowania rezer-
wacji i meldowania gościa hotelowego w 
profesjonalnej recepcji. Uczniowie, któ-
rych gościliśmy, brali czynny udział w 
dwóch konkursach: Traveliada 2018 oraz 
Hoteliada 2018. Dla uczestników przewi-
dziano nagrody i upominki. Nasi goście 
mieli  możliwość obejrzenia nowo otwar-
tej pracowni turystycznej, w której naukę 
być może niektórzy z nich rozpoczną już 
od września. Sala ta wyposażona jest  w 
16 stanowisk komputerowych ze specjali-
stycznym oprogramowaniem stosowanym 
w branży hotelarsko-turystycznej, rzutnik, 
tablicę multimedialną, sejf depozytowy, 
drukarkę fiskalną, faks, czytnik kart płatni-
czych. Warto zwrócić uwagę, że pracownia 

JEST TAKA SZKOŁA
Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku
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Andrzej 
Dziedzina 
Wiwer

Poezja spod kapelusza

posiada także  zaplecze do nauki ścielenia 
łóżek hotelowych. 

Ciekawie prezentowała się także branża 
informatyczna. Uczniowie klasy 2i przygo-
towali dla odwiedzających gości stanowi-
ska z grami komputerowymi, zarówno tymi 
retro jak i współczesnymi. Dobra muzyka 
i obraz wyświetlany z projektorów multi-
medialnych stworzyły bardzo dobry kli-
mat i świetną atmosferę. Można było także 
sprawdzić szybkość pisania na klawiatu-
rze. W sali 209, oprócz niecodziennej pre-
zentacji kierunku, zwiedzający podziwiali 
działający komputer zanurzony w cieczy. 
Projekt ten przygotowała klasa 4i. Dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu uczniów klasy 
2i oraz 4i udało się zaprezentować naukę w 
naszym technikum z jak najlepszej strony!

Atrakcje czekały także na miłośników 
języków obcych. Gimnazjaliści mogli roz-
wiązać łamigłówki językowe, zapoznać się 
ze specyfiką kulturową krajów niemieckie-
go i angielskiego obszaru językowego oraz  
tradycjami i zwyczajami w nich panujący-
mi. 

A na koniec oferta zajęć dodatkowych… 
Oprócz tradycyjnych lekcji nasi uczniowie 
mogą rozwijać swoje zainteresowania i po-
głębiać zdobytą wiedzę, uczestnicząc w za-
jęciach organizowanych w ramach projek-
tu pn. „Rozwój Kompetencji Zawodowych 
w branży turystyczno - gastronomicznej 
w powiecie nowotarskim” współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej. 
W latach 2017 - 2021 w szkole zostanie 
przeprowadzonych wiele form wsparcia 
dla uczniów w formie kursów. Wśród nich 
m.in. na kursy prawa jazdy kat. B, języka 
angielskiego branżowego, barmana, ba-
risty, carvingu, florysty, animatora czasu 

wolnego, kuchni świata, kelnera. Ponadto 
odbędą się kursy: bezpieczeństwo syste-
mów komputerowych, C# i Java, php (za-
awansowany), systemy informatyczne tu-
rystyce   i hotelarstwie. Udział w nich jest 
bezpłatny.

Wszystkich, którzy swój wolny czas 
chcieliby poświęcić innym, zapraszał do 
współpracy szkolny wolontariat. Jego 
członkowie wraz z opiekunem prezento-
wali swoją  działalność poprzez film, a tak-
że bogatą kolekcję rożnych wyrobów.

Mamy nadzieję, że każdy z odwie-
dzających znalazł u nas coś dla siebie. 
Wszystkich, którzy chcieliby kształcić się 
w prezentowanych branżach,  serdecznie 
zapraszamy w mury naszej szkoły. 

                      oprac. R.K.

Wyróżnienie dla Naszej Szkoły…

19 grudnia 2017 roku w dowód uznania 
za długoletnie i systematyczne oddawanie 
krwi  (od 2003 roku) przez uczniów i na-
uczycieli ZSZiP z Krościenka n/D na ręce 
dyrektora ZSZiP, Pana mgr Leszka Wołka 
przekazany został przez założyciela Koła 
Honorowych Krwio-
dawców „Kropla” 
przy Międzynarodo-
wym Stowarzysze-
niu Policji w Nowym 
Targu Pana Mateusza 
Kapolkę Dyplom 
Uznania za szlachetny 
gest dobroci i zaanga-
żowania w Akcji Ho-
norowego Krwiodaw-
stwa.

Miło nam, że do-

ceniono Naszą placówkę, Uczniów, Na-
uczycieli, którzy regularnie od 15 lat od-
dają honorowo krew. Trzeba nadmienić, że 
powyższą chwalebną inicjatywę w Naszej 
Szkole zapoczątkowała Pani mgr Danuta 
Śniegoń. Zachęcanie uczniów do hono-
rowego oddawania krwi jest regularnie 
kontynuowane przez Panią mgr Danutę 
Śniegoń oraz Pana mgr Michała Moraw-
czyńskiego.

D.Ś,M.M

Sparing z uczniami Gimnazjum 
Krościenka n/D w piłce siatkowej

Jak co roku, tradycyjnie dnia 8 stycz-
nia 2018 roku o godzinie 14.00 na hali 
sportowej  gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Krościenku n/D rozegrany został spa-
ring naszych reprezentantów z uczniami 
gimnazjum z Krościenka n/D. Opiekunem 
gimnazjalistów był mgr Piotr Krążek. Spa-
ring został rozegrany w miłej, przyjemnej 
atmosferze z wykorzystaniem różnych wa-
riantów ustawień, rozegrań, kombinacyj-
nych akcji i zaskakujących zagrywek.

M.M.

- 

CHOŃCI -
Jakie wielkie zamiysonie
Wtedy kied to zygor stonie
Kiedy stonó mu skazówki
Potracó sie ludzkie gówki

Prawie wsyćka co do joty
Spóźniajó sie do roboty
Nic inne nie wymyślajónc
Wine na zygor zwolajónc

Co by dzie sie co nie stało
Cy to duzo - cyto mało
Zaros wina jest zygara
Ino wej łod siebie wara

Bo nie bocy cłowiek tego
Ze to przecio wiria jego
Co zabocył ło ty chońci
Ze sie jesce zygor krońci

   



10   STRONA  

LUTY 2018  -  Nr 305 MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

Oby było nas więcej
(Rozmowa z p. Elżbietą Wiercioch, prezes Oddziału Pienińskie-

go Związku Podhalan w Szczawnicy)

- Podczas wyborów 
26 listopada 2017r., 
została Pani wybra-
na prezesem Oddziału 
Pienińskiego Związku 
Podhalan w Szczawnicy 
na drugą kadencję, czyli 
została doceniona Pani 
praca za poprzedniej ka-
dencji. Z jakich działań 
jest Pani szczególnie za-
dowolona?

Najbardziej cieszę się 
z włączenia się w Świa-
towe Dni Młodzieży w 
2016r., w rocznicowe 
obchody 1050 Chrztu 
Polski, uroczystości 
Roku Szalayowskiegow 
2016r. oraz  kościelne - 100.lecia objawień fatimskich w 2017r. 
a także z kolejnego włączenia się w świętowanie Dni Przyjaźni 
Polsko – Węgierskiej. Nasza rola polega na uczestnictwie w uro-
czystych Mszach Świętych i Nabożeństwach np. drogi krzyżowej 
wokół kościoła czy ulicami miasta w Wielkim Poście, bądź na 
Bryjarkę w rocznicę  postawienia na jej szczycie krzyża lub śmier-
ci św. Jana Pawła II, adoracji Grobu Pańskiego i przybyciu nań w 
regionalnych strojach ludowych, ze sztandarem, włączeniu się w 
oprawę liturgiczną np. poprzez czytania Modlitwy Wiernych lub 
też przygotowanie rozważań. Od szeregu lat organizujemy przy 
szczawnickich kapliczkach, jednego roku w Szczawnicy Wyżnej, 
a drugiego – w Niżnej, plenerowe majówki. W zeszłym roku mia-
ły szczególnie uroczysty charakter, gdyż oprócz majówek, z racji 
100. rocznicy objawień fatimskich, przy kapliczkach była także 
sprawowana Msza św. W kaplicy na Sewerynówce mamy zakoń-
czenie letniego sezonu, za który dziękujemy modląc się podczas 
Mszy św,. a po niej urządzamy ognisko, bądź posiady.

Corocznie uczestniczymy w strojach regionalnych i z pocztem 
sztandarowym w obchodach świąt państwowych – 3 maja na 
Przysłopie, 11 listopada na dawnym placu przykościelnym przy 
pomniku, prowadząc Apel Poległych. Zaznaczamy także swoją 
obecność podczas świąt i imprez miejskich czy np. będąc zapro-
szeni na uroczystości zorganizowane przez szkoły, stowarzysze-
nia, organizacje pozarządowe poprzez pokazanie się z własno-
ręcznie przygotowanymi potrawami regionalnymi, znanymi już w 
całej Polsce, wspólne śpiewanie, zabawę. Aktorzy Teatru Amator-
skiego działającego przy MOK, a złożonego z naszych członków, 
uświetniają też szereg uroczystości przychodząc w strojach z epoki 
Szalayowskiej, np. biorąc udział w nocnych spływach Dunajcem.

- Kulminacją prezentacji Oddziału Pienińskiego Związku 
Podhalan jest doroczny Festyn Rodzinny.

Tak, to nasza wisienka na torcie. W połowie sierpnia organi-
zujemy nasz Festyn Rodzinny, przy finansowej pomocy Miasta 
i Gminy Szczawnica. Rozpoczynamy go barwnym przemarszem 
korowodu złożonego z członków Związku Podhalan, zespołów lu-
dowych, kapel góralskich, w strojach ludowych, od Dworku Go-

ścinnego przez Plac Dietla, ul. Zdrojową, placyk przy DT. „Halka”, 
ulicą Główną pod kolejkę lub na plac przy Promechatce. Podczas 
tego przemarszu gra muzyka, śpiewamy, tańczymy i prezentuje-
my folklor różnych regionów. Docelowo na scenie odbywają się 
występy wielu zespołów foklorystycznych, nie tylko ze Szczaw-
nicy, organizowane są konkursy dla dzieci – w biegach, rzucie 
ziemniakiem do celu, sprawnościowe, a dla dorosłych – wyścigi w 
taczkach, mistrzostwa świata w jedzeniu kulasy na czas, rżnięciu 
drzewa metodą „moja – twoja”. Jest przy tym dużo zabawy, we-
sołości, dopingu. Podczas festynu serwujemy swoje wyroby, np. 
moskole, smalec, kapustę z grochem, kwaśnicę i pyszne domowe 
wypieki. Atrakcją każdego festynu jest występ gwiazdy wieczoru 
i loteria fantowa z cennymi nagrodami, podczas której każdy los 
wygrywa, a dochód  jest przeznaczony na cele statutowe Związku.

 - Podczas Pani kadencji została wybudowana i oddana do 
użytku nowa siedziba  przy ul. Kunie. Czy prace są już w 100 % 
skończone?

Budynek już stoi, odbywają się w nim różnego rodzaju spotka-
nia, np. ostatnio w grudniu wigilia dla samotnych członków ZP i 
osób starszych. Jest tam doprowadzony prąd, woda do zaplecza 
kuchennego, zostały wybudowane toalety, jest kominek, który 
ogrzewa całość, ale jeszcze pozostała kosmetyka. Mam tu na my-
śli wykończenie poddasza, gdzie się będzie znajdować zaplecze 
gospodarcze oraz wyposażenia - zakup nowych stołów, ław, krze-
seł. Z założenia siedziba ma być miejscem naszych spotkań, gdzie 
będą się odbywać zebrania zarządu,  i imprezy związane z naszym 
planem działań – wigilia dla członków, kiszenie kapusty, posiady 
na św. Łucję, opłatek itp.

- Jaki plan działania przygotowała Pani na najbliższy rok? Co 
OP ZP będzie organizować?

Pierwszą taką imprezą, ze względu na krótki karnawał  - w 
pierwszej połowie lutego, będzie Bal Karnawałowy, nawiązują-
cy do tradycyjnych bali przebierańców.  O ile dopisze pogoda i 
będzie śnieg, odbędą się jeszcze w lutym  kolejne Zawody w Nar-
ciarstwie Alpejskim o Puchar Prezesa Związku Podhalan w Jawor-
kach na Bukowinkach. Chciałabym także zorganizować, podobnie 
jak było to po raz pierwszy w ubiegłym roku, wyjazd do Kalwarii 
Zebrzydowskiej na drogę krzyżową – 11 marca. W Wielkim Po-
ście corocznie bierzemy udział w drodze krzyżowej na Bryjarkę , 
urządzamy także adorację w Wielki Piątek przy Grobie Pańskim. 
Oczywiście będą także wszystkie imprezy cykliczne, jak co roku. 
Z pewnością też będziemy się włączać w uroczystości związane z 
obchodami 100. rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości, 
a w roku 2019 w obchody 100. lecia Związku Podhalan.

- Troską główną ZP jest utrwalanie i przekazywanie dalej spu-
ścizny góralskiej przodków. Czy OP ZP przewiduje jakieś zajęcia 
edukacyjne dla najmłodszych? 

Co roku służymy swoją wiedzą i doświadczeniem pełniąc rolę 
jurorów w konkursach poezji regionalnej, tj. podczas miejskie-
go etapu Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. A. 
Skupnia – Florka, a potem podczas finału w Białym Dunajcu oraz 
lokalnego Konkursy poezji regionalnej im. M. Słowika - Dzwo-
na. Chcemy odnowić zaniechaną ostatnimi czasy współpracę ze 
szkołami; ze szkołą Podstawową nr 1 i nr  2 oraz Pienińską Szkołą 
Zawodową. Chcemy także przekazać przedszkolakom nasze tra-
dycje, muzykę, stroje i gwarę, by od małego uczyć ich kultury 
naszej małej, góralskiej ojczyzny.
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- Oddział Pieniński ZP jest także otwarty na świat. Czy wyciecz-
ki pomagające zapoznać się z kulturą innych krain będą kontynu-
owane?

Jak najbardziej. Dwa razy do roku mamy zwyczaj wyjeżdżać 
na wycieczki; jedna z nich jest krótsza, do ciekawych miejsc w 
Polsce, a druga, kilkudniowa za granicę. Zwiedziliśmy już w ten 
sposób wiele krajów i mało znanych zakątków, poznając lokalną 
kulturę, tamtejsze tradycje, muzykę, stroje, potrawy, np. Włoch, 
Rumunii, Ukrainy, Litwy i innych interesujących regionów. 
Mamy także możność zwiedzenia słynnych sanktuariów i pięk-
nych architektonicznie obiektów sakralnych, uczestnicząc tam w 
Mszy św. To także okazja do integracji, obchodzenia wspólnie 
urodzin czy imienin, śpiewania. Przy okazji powstają wiersze, 
tworzą się wspomnienia.

- Jakie są Pani największe marzenia  i potrzeby związane z pro-
wadzeniem Oddziału Pienińskiego?

Największa potrzeba to na pewno dokończenie i wyposażenie 
naszej siedziby, a marzenie, żeby jak najwięcej osób młodych za-
raziło się ideą kultywowania tradycji przodków, chciało pokazy-
wać się w stroju góralskim i mówić gwarą, zapisało się w nasze 
szeregi i wyrażało chęć działania. Jeśli będzie nas więcej, aktyw-
nych, działających, czynnych, na których można polegać, to kul-
tura góralska nie zaginie. A może w przyszłości powstanie przy 
naszym oddziale zespół regionalny z własną muzyką? Tak, to by 
było wspaniałe!

Rozmawiała Alina Lelito

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Szczawnicy

Idea zorganizowania w Szczawnicy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku trafiła w Szczawnicy na podatny grunt. Po listopadowym 
spotkaniu, mającym  na celu dać odpowiedź na pytanie, czy jest na 
naszym terenie zainteresowanie tą formą poszerzania wiedzy (pi-
saliśmy o tym w nr 303 ZDG), przyszła pora na dalsze działania.

28 grudnia 2017 roku odbyło się zebranie założycielskie Stowa-
rzyszenia „Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Szczawni-
cy. Po podjęciu uchwały o założeniu Stowarzyszenia, zapoznaniu 
się z projektem Statutu, dokonano wyboru Zarządu. Prezesem 
Zarządu została p. Anna Ziemiańczyk z Krościenka, a członkami 
Zofia Krępa i Bożena Nowak. Wybrano również komisję rewizyj-
ną, w skład której weszły: przewodnicząca – Maria Malinowska, 
członkowie – Maria Barbara Szela i Irena Salamon – Ciszkowska.

15 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa śródmie-
ścia w Krakowie zarejestrował Stowarzyszenie oraz  wpisał je do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000713239 i od tej 
daty rozpoczęła się działalność  Stowarzyszenia PUTW.

W tej chwili prowadzony jest nabór „studentów” do PUTW 
(słuchaczem uniwersytetu może zostać każda osoba, która ukoń-
czyła 50 rok życia). Mogą to być osoby nie tylko ze Szczawnicy i 
Krościenka n/D, ale również z sąsiednich  gmin. Stowarzyszenie 
serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Ochotnica, Czorsztyn, 
Maniowy do skorzystania z oferty PUTW. Trwają prace nad przy-
gotowaniem programu działalności nowej pienińskiej wszechnicy 
oraz pozyskaniem interesujących wykładowców do współpracy. 
W najbliższych dniach zostanie podpisane porozumienie między 
Podhalańską  Państwową Wyższą Szkołą Zawodową a PUTW w 
Szczawnicy.

W Polsce istnieją dwa typy uniwersytetów trzeciego wieku. 
Jeden typ to uniwersytety stanowiące integralną część wyższej 
uczelni i kierowane przez pełnomocnika rektora wyższej uczelni. 
Drugi - stanowią uniwersytety luźno związane z wyższą uczelnią, 
powołane przez stowarzyszenie i prowadzące działalność popu-
larnonaukową i kulturalno – rekreacyjną. PUTW będzie uniwer-
sytetem drugiego typu. Słuchacze otrzymają legitymacje, nie będą 
zdawać żadnych egzaminów, tylko uczestniczyć w wykładach, 
warsztatach, zajęciach rekreacyjno-sportowych itp. Wykłady będą 
się odbywać dwa razy w miesiącu, a warsztaty  zostaną  zorga-
nizowane po rozeznaniu zainteresowań słuchaczy. Wiedzy o tym 
dostarczą ankiety wypełnione przez przyszłych studentów. Przed-
stawiciele władz miasta i instytucji zapewniają o swoim popar-
ciu dla tego przedsięwzięcia, z czego zarząd PUTW nie omieszka 
skorzystać.

Wszystkich zainteresowanych taką formą rozwijania swoich 
zainteresowań i zdobywania wiedzy z różnych dziedzin zachęca 
się do wstąpienia na PUTW. Zapisu można dokonać w MOK-u w 
Szczawnicy. 

Planowana inauguracja Pienińskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku ma nastąpić już 24 lutego br. (sobota) o godz. 11. 00. 
Wykład inauguracyjny wygłosi profesor Anna Mlekodaj z Podha-
lańskiej  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Spotkanie 
uświetni Szczawnicki Chór Kameralny. Zapraszamy wszystkich 
Seniorów, którzy pragną atrakcyjnie spędzić jesień swego życia i 
wciąż uczyć się go na nowo!

B. N. i A.L.

Jasełka
7 i 22 stycznia br., w kinoteatrze „Pieniny”, z „Jaseł-

kami” w reżyserii Marka Ciesielki wystąpił Teatr Ama-
torski działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w 
Szczawnicy. Wszystkich przybyłych przywitał dyrektor 
MOK Tomasz Hurkała, życząc dobrej zabawy. Spektakl 
bardzo spodobał się widzom, którzy nie szczędzili akto-
rom braw, także w trakcie występu. Oprócz przypomnie-
nia sobie wzruszającej historii betlejemskiej, była okazja 
do śmiechu i radości ze scen komediowych oraz wspól-
nego pośpiewania kolęd przy wtórze kapeli Jaśka Kubika 
z Krościenka.

A.L.
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Miêdzy nami, gó ra la mi... 06.01. Był to dla nas bardzo pracowity dzień. Nasi członko-
wie z Teatru Amatorskiego włączyli się w organizację  Orszaku 
Trzech Króli. Mimo mroźnej pogody Królowie razem z miesz-
kańcami miasta i gośćmi przemaszerowali z Parku Dolnego do 
Kościoła Parafialnego, gdzie odbyła się Msza Święta. 

W tym samym dniu przedstawiciele szczawnickiego Oddziału 
wzięli udział w Mszy Św. na  Krzeptówkach, a po niej w uroczy-
stym opłatku  Zarządu Głównego Związku Podhalan.

Inni delegaci pojechali na opłatek Związku Podhalan do  Od-
działu w Nowym Targu.

   Wieczorem, podtrzymując tradycję kolędowania w Trzech 
Króli, nasza grupa kolędnicza odwiedzała mieszkańców Szczaw-
nicy Niżnej.

  11.01. w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawnicy odbyło się 
„Szkolne kolędowanie”, podczas którego, pod przewodnictwem 
Prezes Elżbiety Wiercioch,  zaśpiewaliśmy tradycyjne góralskie 
kolędy.

Odpowiadając na zaproszenie zaprzyjaźnionych Oddziałów 
nasi delegaci uczestniczyli w następujących spotkaniach opłatko-
wych :

13.01.  w Łopusznej
14.01. w Ochotnicy Górnej
20.01. w Łącku
21.01. w niedzielę Pieniński Oddział Związku Podhalan w 

Szczawnicy zorganizował swoją uroczystość opłatkową, którą 
rozpoczął w Kościele Parafialnym Mszą Św. o godz. 1200. Prze-
wodniczył jej kapelan Szczawnickiego Oddziału ksiądz Grzegorz 
Salamon wraz z proboszczem szczawnickiej Parafii księdzem To-
maszem Kudroniem oraz księdzem Jackiem Słowikiem, który wy-
głosił  kazanie. Zebranych powitała Prezes Elżbieta Wiercioch sło-
wami: „Dziękuję wszystkim, którzy znaleźli czas, żeby pochylić 
się nad tajemnicą Bożego Narodzenia i wspólnie poświętować.”

Podziękowała również przybyłym pocztom sztandarowym z 
zaprzyjaźnionych Oddziałów z Łącka, Obidzy, Jazowska, Ochot-
nicy Dolnej, Ochotnicy Górnej , Nowego Targu i Oświęcimia. 
W Liturgię włączyli się nasi członkowie, a śpiewem i muzyką 
uroczystość uświetnili zespół „Mali Szlachtowianie” i Kapela 
Zbójnicka. Podczas Mszy Św. ślubowanie złożyli  nowi członko-
wie. Do naszego Pienińskiego Oddziału dołączyli: Joanna i Piotr 
Szczepaniak, Klaudia i Hubert Makowscy, Jadwiga Śpiewak, Mi-
chał Polaczyk „Koncol” ,Marek Słowik, Grażyna Wiercioch. Po 
Mszy członkowie i zaproszeni goście udali się do restauracji „Hal-
ka”, by połamać się opłatkiem ,złożyć sobie życzenia i wspólnie 
kolędować przy wtórze szczawnickiej Orkiestry Dętej. 

Serdeczne podziękowania składamy Orkiestrze Dętej przy OSP 

WYCIECZKA - Warszawa i okolice 
12.04.18 do 15.04.18

1 dzień 12.04 (czwartek)
Wyjazd ze Szczawnicy ok. godz. 2.oo (w nocy).
Przyjazd do Warszawy, spotkanie z przewodnikiem miejskim.
Zwiedzanie: Starego i Nowego Miasta -Zamku Królewskiego, 

Łazienek Królewskich, spacer po parku, zwiedzanie Pałacu na 
Wodzie (z zewnątrz). Przejazd na Stadion Narodowy -

zwiedzanie stadionu trasą piłkarza.
Ok.godz.18 przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokola-

cja.
2 dzień 13.04 (piątek)
Śniadanie, przejazd do Sejmu - wykład połączony ze zwiedza-

niem wybranych budynków rządowych.
Przejazd do Muzeum Powstania Warszawskiego.
Przejazd i zwiedzanie Cmentarza na Powązkach. Powrót do ho-

telu obiadokolacja, nocleg.
3 dzień 14.04 (sobota)
Śniadanie, przejazd do Wilanowa i zwiedzanie Pałacu Jana 

III Sobieskiego, następnie przejazd do Arkadii (park powstały w 
latach 1968-1970 w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego za-
łożenia pałacowo-ogrodowego Królikarnia).Przejazd do Czerwiń-
ska nad Wisłą.

Powrót so hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień 15.04 (niedziela)
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Czarnolasu, zwiedza-

nie muzeum Jana Kochanowskiego, przejazd do Kielc - zwiedza-
nie dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich. Powrót do Szczaw-
nicy ok.godz.22

 
Cena wycieczki (przy grupie min.45 osób) 490 zł
(przy mniejszej grupie) 540 zł
Dodatkowo na wstępy do zwiedzanych obiektów ok.200 zł
Zapisy do 31 marca wraz z wpłatą całej kwoty do kol. Janiny 

Wójcik tel. 603-567-610
Z A P R A S Z A M Y

w Szczawnicy, zespołowi „Szlachtowianie” ,Ka-
peli Zbójnickiej, przedstawicielom poszczególnych komisji, a tak-
że wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości 
opłatkowych.

 
     28.01. odbył się opłatek Związku Podhalan w Ochotnicy Dol-
nej, w którym też uczestniczyliśmy.

Zapraszamy naszych członków na „Ostatki”, które odbędą się 
10. 02. 2018 r. w Karczmie Pienińskiej.  Mile widziane będą prze-
brania.

18.02. 2018r. odbędą się (o ile będzie sprzyjała pogoda) za-
wody narciarskie o Puchar Prezesa Związku Podhalan na Arenie 
Narciarskiej Jaworki .   

11.03.2018r. organizujemy wyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej 
na Drogę Krzyżową. Zapraszamy chętnych (koszt  około  25 zł).

   Wszystkim solenizantom składamy serdeczne życzenia 
zdrowia, wszystkiego co w życiu najpiękniejsze, szczęścia i po-
gody ducha.

Zarząd Pienińskiego Oddziału 
Związku Podhalan w Szczawnicy
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Wiadomości z Parafii Św. Wojciecha 
w Szczawnicy

Sakrament chrztu świętego przyjął
14.01.2018 r.

Marcel Franciszek Kolkowicz, s. Mate-
usza i Anny Blacheckiej, ur. 4.10.2017r. 

Odeszli do wieczności
Helena Kociołek ur. 5.02.1927r. zam. 

Nowy Sącz ul. Broniewskiego 2/13 zm. 
17.01.2018r.  

Danuta Nieć ur. 23.08.1960r. zam. ul. 
Brzeg 17, zm. 19.01.2018r. 

Zofia Jankowska-Bańkosz ur. 
12.10.1952r. zam. ul. Szalaya 43, zm. 
23.01.2018r. 

Zofia Słowik ur. 15.01.1928r. zam. ul. 
Główna 37, zm. 24.01.2018r. 

Ewa Kacwin ur. 13.03.1932r. zam. ul. Ję-
zyki 12, zm. 26.01.2018r. 

Stanisława Bukowska, ur. 27.10.1935r. 
zam. ul. Skotnicka 71, zm. 26.01.2018r. 

Wiadomości z Parafii Matki Bożej  
Pośredniczki Łask w Szlachtowej

Sakrament chrztu św. przyjął:

14.01.2018r:
Alicja Ciesielka, c. Arkadiusza i Doroty, 

ur. 12.04.2017r., zam. Szlachtowa

Tańczyli w szczytnym celu
To już po raz piąty zorganizowany został bal charytatywny na 

rzecz szkół podstawowych, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka 
Sienkiewicza, Szkoły nr 2 oraz Publicznego Gimnazjum im ks. prof. 
Józefa Tischnera w Szczawnicy pod hasłem „Razem możemy wię-
cej”.

Nie zabrakło wyjątkowych fantów i nagród fotobudki, pysznego 
jedzonka i zabawy do samego rana przy dobrej muzyce. Pierwszy raz 
w historii główna nagroda została przekazana na rzecz szkół, zabawa 
trwała do białego rana. Gości powitali dyrektor Szkoły Podstawowej 
numer 1 Paweł Sypek, dyrektor Szkoły nr 2 i Gimnazjum Publiczne-
go Anna Szczepaniak oraz przewodniczący Rady Rodziców Szkoły 
Podstawowej nr 1 Joanna Oleksy oraz Szkoły Podstawowej nr 2 Mał-
gorzata Piszczek.

Joanna Oleksy
Fot. Barbara Zachwieja

Przyjmujemy dzieci od 2,5 – 6 lat
Przedszkole czynne od godziny 6.30 

– 17.00
Przedszkole zapewnia odpłatne wy-

żywienie:
- śniadanie
- pełny obiad
- podwieczorek 
* otaczamy opieką żywieniową 

dzieci alergiczne. 
* odpisy za każdy dzień nieobecno-

ści dziecka w przedszkolu 
Oferujemy nieodpłatne zajęcia do-

datkowe:
język angielski w ramach realizacji 

podstawy programowej 
religia w ramach realizacji podstawy 

programowej 

logopedia
rewalidacja
wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka
terapia pedagogiczna
gimnastyka korekcyjna
zajęcia taneczne
aerobik dla dzieci
warsztaty muzyczne, pokazy sokol-

nicze, teatrzyki dla dzieci.  
W roku szkolnym 2018/2019 otwie-

ramy dodatkowy oddział ze środków 
unijnych.

Kontakt: 
tel. 18 262 23 27  
e-mail: przedszkole.szczawnica.iap.pl

Miejskie Przedszkole Publiczne w Szczawnicy ogłasza 
zapisy dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2018/2019.

Zapisy rozpoczynają się od 1 marca 2018r. 
i trwają do dnia 31 marca 2018r. 

Karty zapisu dziecka do przedszkola 
do pobrania na stronie internetowej 

przedszkola: www.przedszkole.szczawnica.iap.pl. 
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Rodzice, gdy tylko dowiedzieli się o 
jego dysfunkcjach, podjęli desperacką wal-
kę o usprawnienie synka. Najpierw wymu-
szona czy wyżebrana wizyta u profesora 
Skarżyńskiego w warszawskim Instytucie 
Fizjologii i Patologii Słuchu. Kilkakrotne 
wyjazdy do Warszawy z kilkumiesięcz-
nym maluszkiem. Ale cel osiągnięty. Im-
plant ślimakowy wszczepiony w uszko 
Wojtusia. Ponieważ nerwów słuchowych 
prawie nie ma, implant nie może przewo-
dzić dźwięków. Jedynie te bardzo wysokie 
– ale to zawsze coś! 

   Wciąż trwa walka o usprawnienie 
ruchowe synka: regularne, dwa razy w ty-
godniu, wyjazdy na rehabilitację metodą 
Vojty do Nowego Targu, okresowe bada-
nia i ćwiczenia w Krakowie, turnusy reha-
bilitacyjne – konieczne cztery razy do roku 
– w  Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji 
„Zabajka” w Stawnicy koło Złotowa (woj. 
wielkopolskie). Aż tak daleko!

   Przede wszystkim zaś wielka troska 
całej rodziny o usprawnienie Wojtusia. 
Mama Agnieszka, polonistka, dodatkowo 
podjęła i ukończyła drugi kierunek studiów 
– logopedię, babcia Ania zrobiła surdope-
dagogikę, akurat taki specjalista potrzebny 
był w SP1, więc zdobytą wiedzę może wy-
korzystywać w pracy, a także przysłużyć 
się Wojtusiowi w domu. Tata Marcin, z 
wykształcenia inżynier, zrezygnował z pra-
cy zawodowej i zajął się rehabilitacją syn-
ka. Obserwując pracę rehabilitantów, sam 
wiele się nauczył. Wie, które punkty ciała, 
w jakiej kolejności, w jakich kierunkach i 
w jakiej pozycji ciała dziecka  należy na-
ciskać, by wywołać odpowiednie odruchy 

i utrwalić wypraco-
wane umiejętności. 
Ćwiczenia w domu 
muszą być wykony-
wane 4 razy dzien-
nie. Efekty pracy 
taty są widoczne: 
Wojtuś prościutko 
siedzi, lekko pod-
party – stoi, umie 
się wdrapywać na 
drabinkę, raczkuje 
sprawnie i prze-
mieszcza się szyb-
ko. Tata, mama i 
babcia zdobyli (w 
różnym stopniu) 

umiejętność posługiwania się językiem 
migowym. Wojtuś też dwie godziny w ty-
godniu ma zajęcia z migania. Dzięki temu 
mogą się porozumiewać. Mama ćwiczy z 
nim mówienie i uczy pisać na komputerze. 
Nawet czteroletnia Łucja ma swój sposób 
na usprawnianie brata. Na przykład poko-
nuje kilka schodków i z tej wysokości miga 
na niego. Wojtuś gramoli się ku niej. Ale 
siostrzyczka jest już wyżej i znów go ku 
sobie przywołuje. Razem się bawią i lubią 
swoje towarzystwo.

W pomoc dla Wojtusia angażuje się nie 
tylko jego najbliższa rodzina. Wiele serca i 
wsparcia okazali mu koledzy jego mamy z 
krościeńskiego liceum: Bartosz Ciesielka, 
Jakub Dyda i Bartosz Mężyk. Zainicjowa-
li oni imprezy charytatywne dla dzielnego 
synka koleżanki. Pierwszy był pomysło-
dawcą i realizatorem „Nocnego biegu dla 
Wojtusia” drugi – meczu zawodników 
obecnej drużyny „Sokolica” z ich poprzed-
nikami sprzed dziesięciu lat. Obie imprezy 
miały już kilka edycji. Bartosz Mężyk w 
ubiegłym roku aż sto razy wszedł na Soko-
licę, a setną wyprawę połączył ze zbiórką 
pieniędzy na rehabilitację Wojtusia.

Dużą pomoc okazuje swojemu pupil-
kowi ciocia Marzenka 
Oleś, prowadząca ho-
tel w Piwnicznej. Każ-
dego roku organizuje 
ona spływ na deskach 
surfingowych po Po-
pradzie, połączony ze 
zbiórką pieniędzy na 
rehabilitację Wojtusia.

O Wojtusiu pamiętają przedstawiciele 
władz miasta. W biegach zawsze uczestni-
czy wiceburmistrz Tomasz Moskalik oraz 
sekretarz Tomasz Ciesielka. Loteria fanto-
wa jest organizowana przez Miejski Ośro-
dek Kultury przy udziale jego dyrektora 
Tomasza Hurkały. 

Część mieszkańców Szczawnicy prze-
kazuje dla Wojtusia 1% podatku w rozli-
czeniach z Urzędem Skarbowym, a inni, 
zwłaszcza dzieci szkolne, zbierają dla nie-
go nakrętki i zużyte baterie. 

Coraz dokładniej widać, że po prostu 
Wojtuś jest nasz. Jego los jest coraz bliższy 
naszemu sercu. Niedawno cała Polska sta-
ła się jedną wielką rodziną Zuzi Machety. 
Aby mogła się leczyć, wsparło ją ponad 
80 000 ludzi. Nasz Wojtuś nie może liczyć 
na aż taki rozgłos, o nim nie mówią i nie 
piszą najpopularniejsze media. Możemy go 
wesprzeć tylko my – mieszkańcy wspólne-
go miasta, jednej gminy, tej samej parafii i 
diecezji. Wojtuś nie jest mniej dzielny niż 
Zuzia –  to on od początku życia jest pod-
dawany licznym zabiegom, wędruje po kli-
nikach, przychodniach, ośrodkach rehabili-
tacyjnych. Trudzi się nad każdym gestem, 
ruchem, nad każdą wystukaną na klawiatu-
rze literą. I przy tym jest radosny! Już nie-
długo podejmie wielki trud przygotowania 
się do Pierwszej Komunii Świętej – w ję-
zyku migowym i obrazkowym. Pomóżmy 
mu. Jak? Gdy wpiszemy do internetowej 
wyszukiwarki hasło: „Trudna droga do 
samodzielności Wojtusia Sobierskiego”, 
dowiemy się wiele i poznamy propozycje. 
Inne niech podyktuje serce. 

Całkiem świeży jest pomysł babci Woj-
tusia, Anny Oleś – akcja modlitewna pod 
hasłem: „Szturmujemy niebo dla Wojtu-
sia”.  Prośmy:

Panie Jezu, w swoim ziemskim życiu 
troszczyłeś się o cierpiących, wiele razy 
uzdrawiałeś chorych, przywracałeś ro-
dzinom radość. Wierząc w moc modlitwy 
wspólnotowej, prosimy Cię, okaż swoje 
miłosierdzie Wojtusiowi. Niech, doświad-
czony licznymi cierpieniami, otrzyma od 
Ciebie łaskę samodzielnego poruszania się 
i samodzielnego życia w przyszłości. Miło-
sierny Jezu, ufamy Tobie.

Razem mamy wielką moc!

Halina Mastalska

Nasz Wojtuś 
O Wojtusiu Sobierskim słyszało w naszym mieście, a nawet w naszej gminie wiele 

osób. W październiku Wojtuś skończył 7 lat. Uczęszcza do zerówki w Szkole Podsta-
wowej w Szlachtowej. Odznacza się cierpliwością, wytrwałością i uporem. Te cechy 
są mu niezbędne do pokonywania trudności dnia codziennego. Na skutek mózgowe-
go porażenia dziecięcego spowodowanego niedotlenieniem okołoporodowym Wojtuś 
nie słyszy i nie chodzi.
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Luty
Rajd przewodników PTTK i uroczystości na Przysłopie 

(współorganizator PTTK- o. Szczawnica) Termin 9 lutego  

Marzec
Bieg Tropem Wilczym w rejonie Sewerynówki (orga-

nizator CKiW – OHP – Szczawnica)  
Termin 4 marca
Wystawa plenerowa IPN „Ojcowie Niepodległości” 

(organizator Muzeum Pienińskie ) 
Termin 15 marca- 25 kwietnia - wystawa w Parku 

Dolnym
Międzyszkolny konkurs historyczno – literacki (or-

ganizator Szkoła Podstawowa nr 2 – Szczawnica )

Kwiecień
Kontynuacja wystawy IPN „Ojcowie Niepodległości”  

- Termin do 25 kwietnia

Maj
Msza na Przysłopie (Związek Podhalan, Urząd Mia-

sta, Szkoły)
Termin 3 maja 
Międzyszkolne zawody w grze planszowej Semper 

Fidelis „Bitwa o Lwów 1918-1919”  (organizator Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Szczawnicy) - Termin maj/czerwiec

Czerwiec 
Gra terenowa 
Warsztaty plastyczne …. (organizator PSO z NI 

Koło w Szczawnicy „Perła”)

Lipiec
Wytrwale wzwyż….. cykl wycieczek niedzielnych do 

miejsc związanych z historycznymi wydarzeniami (orga-
nizator Akcja Katolicka) 

Piosenki z Polską w tytule – koncert autorskich 
utworów J.J. Stadnickiego – Altana Park Dolny

15 lipca (organizator MOK)

Sierpień 
Wytrwale wzwyż….. cykl wycieczek niedzielnych do 

miejsc związanych z historycznymi wydarzeniami (orga-
nizator Akcja Katolicka) 

Korowód z Piłsudskim (organizator Związek Podha-
lan)

Termin 12 sierpnia
Piosenki z Polską w tytule – koncert autorskich 

utworów J.J. Stadnickiego – Altana Park Dolny
15 sierpnia (organizator MOK)

Wrzesień 
Happening w Parku Dolnym, wspólne śpiewanie 

pieśni patriotycznych (organizator MOK), Orkiestra Dęta 
OSP, Zespół „Juhasy”?) 

Konkurs wokalny piosenki patriotycznej i turystycz-
nej na Prehybie (organizator PTTK) 

Międzyszkolny konkurs poezji patriotycznej (organi-
zator Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawnicy)

Termin wrzesień/październik

Październik 
Sprzątanie na cmentarzu grobów żołnierzy walczą-

cych o niepodległość Polski  (organizator PERŁA)

Listopad
Wystawa  w Muzeum Pienińskim „Szczawniczanie w 

walce o niepodległość 1914 - 1920” (organizator Mu-
zeum Pienińskie)  - Termin 9 listopada

Przegląd pieśni patriotycznej i religijnej w sali kina 
w Szczawnicy  (organizator Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Szlachtowej) - Termin 10 listopada 

Uroczystości przy pomniku, przemarsz ulicami 
miasta,  Msza św. w Kościele Parafialnym, odsłonięcie 
Pomnika Niepodległości na cmentarzu (PTTK)   (organi-
zator Urząd Miasta)

Termin 11 listopada
Bieg Niepodległości (organizator Szkoła Podstawowa 

nr 1 w Szczawnicy)  - Termin 11 listopada

Grudzień 
Uroczysta gala (sesja) podsumowująca 100 lecie od-

zyskania niepodległości, wystawa pokonkursowych prac 
plastycznych, montaż słowno-muzyczny pt. „Dzieje Pol-
ski” – przygotowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w 
Szczawnicy (Organizator – Urząd Miasta, MOK, szkoły, 
organizacje pozarządowe, Muzeum Pienińskie) 

Ramowy Kalendarz  szczawnickich obchodów 
100.lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

7 mln zł dla 
Szczawnicy

Kinoteatr „Pieniny” był miejscem spo-
tkania mieszkańców Szczawnicy z Mar-
szałkiem Województwa Małopolskiego 
Stanisławem Sorysem oraz Radnym Wo-
jewództwa Małopolskiego Stanisławem 
Barnasiem. W dniu 10 stycznia odbyło się 
spotkanie, w ramach którego zostały prze-
kazane Burmistrzowi Szczawnicy Grze-
gorzowi Niezgodzie trzy umowy dofi-
nansowania projektów, o które aplikował 
ostatnio szczawnicki samorząd. 

Licznie zgromadzeni mieszkańcy 
Szczawnicy byli świadkami przekazania 
umów o łącznej wartości 7 mln zł zwią-
zanych z rewitalizacją Szczawnicy oraz z 
ograniczaniem niskiej emisji.

Bardzo wysoka frekwencja była 
efektem zainteresowania mieszkańców 
wnioskami związanymi z wymianą do-
tychczasowych źródeł energii na bar-
dziej ekologiczne. Pierwszy z projektów 
„Ograniczanie niskiej emisji na terenie 
Miasta – biomasa i paliwa gazowe” prze-
widuje wymianę 126 szt. źródeł ciepła w 
indywidualnych gospodarstwach domo-
wych na kotły na biomasę, paliwa gazowe 
oraz pompy ciepła. Łączna wartość pro-

jektu to 1 mln 830 tys. zł.
Kolejna umowa przewiduje wsparcie 

finansowe w wysokości 1 mln 817 tys. zł 
dla 199 gospodarstw domowych. Projekt 
pn. „Ograniczanie niskiej emisji na tere-
nie Miasta Szczawnica – paliwa stałe” 
polega na wymianie dotychczasowych 
źródeł energii na kotły V klasy.

Prezentacja Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Szczawnica nakreśliła dalszy tryb 
postępowania z beneficjentami uczest-
niczącymi w projekcie i miała na celu 
zaspokojenie podstawowych informacji 
niezbędnych na tym etapie. Do marszałka 
województwa została 
wystosowana rów-
nież prośba o osobi-
ste zainteresowanie 
pojawiającym się 
aktualnie problemem 
związanym z tempem 
wykonywania audy-
tów energetycznych 
przez wykonawców 
działających na zlece-
nie Urzędu Marszał-
kowskiego. Jest to 
niezbędne do podjęcia 
przez Miasto Szczaw-
nica dalszych kroków 
związanych z tymi 
projektami.

Ostatnim projektem, na który Bur-
mistrz odebrał umowę dofinansowania 
jest „Rewitalizacja uzdrowiska” związa-
na z przebudową kilku miejsc w centrum 
Szczawnicy. Projekt o łącznej wartości 5 
mln 416 tys. zł przewiduje przebudowę 
centrum Szczawnicy, ulicy Zdrojowej, 
Alei Parkowej, ul. Jana Wiktora, alejek 
przylegających do Parku Dolnego i łączą-
cych park z ulicą Zdrojową oraz z prome-
nadą spacerową nad Grajcarkiem.

Wszystkie dofinansowane projekty po-
winny być zrealizowane i rozliczone do 
końca 2019 roku.
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Kongres Euroregionu Tatry 

30 stycznia 2018r. we foyer Dworku Gościnnego w Szczawnicy 
odbył się XXIII kongres przygotowany przez Euroregion „Tatry” 
z siedzibą w Nowym Targu, przy współudziale Miasta i Gminy 
Szczawnica. Spotkanie otworzył Pan Bogusław Waksmundzki- 
Przewodniczący Rady Związku Euroregionu „Tatry” oraz Pan Jan 
Ferenčak- Przewodniczący Združenia Eureregión Tatry.

W imieniu mieszkańców oraz szczawnickiego samorządu 
przybyłych gości powitał Pan Grzegorz Niezgoda – Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica, który przedstawił zgromadzonym 
wartości naszego miasta oraz zaprezentował krótki film rekla-
mowy. Następnie kolejni prelegenci prezentowali działalność 
stowarzyszenia w ostatnim roku:

 Pan Michał Stawarski- Dyrektor Biura nakreślił gościom 
realizację projektów parasolowych, podejmowanych w ramach 
Programu Interreg V-A Polska –Słowacja na lata 2014-2020, a 
Pani Agnieszka Pyzowska – Dyrektor EUWT Tatry z.o.o. oraz 
Pan Stefan Bielak – Przewodniczący Zgromadzenia EUWT Ta-
try z o.o. udzielili szerokiej informacji na temat flagowego pro-
jektu Euroregionu „Tatry”, jakim jest „Historyczno-kulturowo-
-przyrodniczy szlak wokół Tatr”.

Kolejnym prelegentem był Pan Jan Golba - Burmistrz Miasta i 
Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, który mówił na temat pętli ro-
werowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu. 
W przedsięwzięciu tym po polskiej stronie wraz z Krynicą, Mu-

szyną, Piwniczną, Rytrem, uczestniczą m.in. Jaworki, Szlachto-
wa i Szczawnica. 

Następnie w podniosłej atmosferze ogłoszono laureatów Kon-
kursu o Nagrodę im. Petera Buriana (o której piszemy poniżej).

Pod koniec spotkania zgromadzeni przejęli uchwałę  w spra-
wie kontynuacji Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana dla naj-
lepiej współpracujących  samorządów – członków Euroregionu 
Tatry.

Nagroda 
im. Petera Buriana
Jednym z punktów Kongres Eurore-

gionu Tatry było ogłoszenie laureatów 
Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana- 
zmarłego w 2012r. wielkiego społecznika 
słowackiego i prekursora transgranicznej 
współpracy miedzy Polską a Słowacją. Na-
grodę tę za wzorową współpracę otrzyma-
ły: Miasto i Gminy Szczawnica oraz nasz 
słowacki partner Obec Leśnica. Burmistrz 
naszego kurortu dziękując za nagrodę, za-
rysował historię współpracy naszych gmin 
oraz zakres wspólnych inwestycji. 

 Podkreślił, że Szczawnica nawiązała z 
Leśnicą współpracę przygraniczną już w 
1996 roku, kiedy uruchomiono graniczne 
przejście turystyczne ze Słowacją.

W ramach podpisanej współpracy 
Szczawnica realizowała projekt dofinan-
sowywany ze środków Phare Credo pt. 

„Przez komunikację rowerową do współ-
pracy transgranicznej - edukacyjna ścieżka 
pieszo - rowerowa Szczawnica Leśnica”. 
Realizowano też wspólnie projekty ze 
środków unijnych zmierzające do promo-
cji regionu Pienin po polskiej i słowackiej 
stronie np. publikacja folderów Szczawni-
ca - Leśnica. 

Współpraca pomiędzy Szczawnicą a 
Leśnicą zaowocowała również przy kolej-
nym programie operacyjnym dużymi pro-
jektami inwestycyjnymi.

Dzięki programowi Współpraca Trans-
graniczna Szczawnica otrzymała dofinan-
sowanie na realizację zadania pod nazwą: 
„Poprawa jakości infrastruktury turystycz-
nej w rejonie Pienińskiego Parku Narodo-
wego”. Projekt zakładał budowę prome-
nady spacerowej wzdłuż prawego brzegu 
Grajcarka z elementami małej architektu-
ry. W dniu 15 września 2009r. Burmistrz 
Szczawnicy Grzegorz Niezgoda podpisał 
umowę na realizację projektu o wartości 
2 412 278,52 EURO. W wyniku realiza-

cji projektu powstała 
po obydwu stronach 
infrastruktura tury-
styczna umożliwiają-
ca organizację wielu 
wspólnych projektów 
kulturalnych, folk-
lorystycznych i tu-
rystycznych. Wzrost 
ruchu turystycznego 
nastąpił zarówno po 
stronie polskiej, jak 
i słowackiej. Orga-
nizowane są imprezy 
folklorystyczno - 

kulturalne wzdłuż promenady spacerowej. 
Roboty zostały zakończone w maju 2011 
roku. W ramach projektu w Leśnicy po-
wstała Izba góralskiej tradycji.

W 2010 roku w ramach funduszy trans-
granicznych Szczawnica i Leśnica złożyły 
wniosek o dofinansowanie projektu Wzrost 
atrakcyjności turystycznej Szczawnicy i 
Leśnicy miast pogranicza polsko – słowac-
kiego poprzez rozbudowę infrastruktury 
turystycznej - budowa parkingu dwupozio-
mowego przy ul. Flisackiej i Pienińskiej 
wraz z obiektami usługowymi do Wspól-
nego Sekretariatu Technicznego w Krako-
wie. Miasto i Gmina Szczawnica było  tzw. 
Partnerem Wiodącym, tj. liderem projektu. 
Przedmiotem projekt po stronie Szczaw-
nicy była budowa wielopoziomowego 
parkingu z zapleczem usługowym w bez-
pośrednim sąsiedztwie przystani flisackiej. 
Przedmiotem projektu po stronie słowac-
kiej jest modernizacja i rozbudowa Chaty 
Pieniny w Leśnicy.

Niezależnie Szczawnica z Leśnicą reali-
zowała pomniejsze projekty:

- „Spotkania miast partnerskich klu-
czem do Europy” 

- „Informacja turystyczna czynnikiem 
rozwoju gmin przygranicznych”

- Opracowanie i wydanie folderu 
„Szczawnica - Leśnica” promującego tere-
ny przygraniczne

- Wykonanie i montaż 8 tablic informa-
cyjnych z uwzględnieniem mapy obszaru 
objętego transgranicznym ruchem tury-
stycznym, 8 drogowskazów informacyj-
nych oraz przewodnika promującego walo-
ry turystyczne i krajobrazowe Szczawnicy 
oraz miejscowości przygranicznych

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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- Poprawa bezpieczeństwa ruchu tury-
stycznego na ścieżce pieszo-rowerowej 
łączącej centrum Uzdrowiska Szczawnica 
ze Słowacją. 

- System międzynarodowej informacji 
turystycznej dla miasta Szczawnica- roz-
budowa infrastruktury turystycznej oraz 
promocja regionu.

- Wydanie 2000 egzemplarzy multime-
dialnych prezentacji komputerowych wy-
konanych w trzech wersjach językowych: 
/polski, słowacki, angielski/

-Wydanie 2000 teczek z kompletem 
sześciu widokówek promujących obszar 
przygraniczny, wydanie 2000 torebek re-
klamowych

- Warsztaty artystyczne przygotowane 
dla grupy polskiej oraz słowackiej mło-
dzieży, zakończone wspólnym dwudnio-
wym plenerem

- Publikacja teczki z widokówkami /

przygotowana na podstawie prac artystycz-
nych wykonanych przez młodzież/ promu-
jąca walory turystyczne, krajobrazowe, 
przyrodnicze i kulturowe obu spokrewnio-
nych ze sobą miejscowości turystycznych.

Odbierając nagrodę Burmistrz Szczaw-
nicy podkreślał autentyczne partnerstwo 
łączące nasze miejscowości.  „Działamy 
na wielu płaszczyznach i promujemy nasz 
pieniński mikroregion w każdy dostępny 
sposób. Jestem pewien, że nasza współpra-
ca przyniesie jeszcze wiele cennych inicja-
tyw, bo dopóki jest obopólna wola, dopóty 
jest satysfakcja ze wspólnej z Leśnicą pra-
cy. I to satysfakcja i udane przedsięwzię-
cia, a nie nagrody, motywują nas do działa-
nia” – podkreślał Grzegorz Niezgoda.

Klasycznie i tanecznie

Wydarzeniem stycznia w Szczawnicy stał się II Koncert No-
woroczny, na który zaprosił burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica Grzegorz Niezgoda 14 stycznia do Dworku Gościnnego. W 
jego imieniu wszystkich przybyłych na koncert przywitał dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury Tomasz Hurkała. A wśród zaproszo-
nych gości znaleźli się m.in. senator RP Jan Hamerski, ks. prałat 
Franciszek Bondek, radni miejscy i pracownicy samorządowi, dy-
rektorzy szkół i placówek samorządowych, przedstawiciele sto-
warzyszeń, różnych organizacji i przedsiębiorstw oraz instytucji 
pozarządowych działających w mieście.

Na scenie wystąpiła Warszawska Orkiestra Kameralna „Im-
pressione” pod batutą Jakuba Zwierza oraz soliści: Milena Lan-
ge- sopran, Adam Szerszeń – baryton, Wiktoria Szubelak – gitara 
klasyczna, w towarzystwie Warszawskiej Grupy Baletowej – Ba-
let Art w składzie: Ewa Budny- Orłowska, kierownik grupy oraz 
Maria Czechowicz, Karol Garczyński i Bartłomiej Marszałek.

 W pierwszej części koncertu, zapowiadanego ze swadą i okra-
szonego licznymi anegdotami muzycznymi przez konferansjera 
Andrzeja Zborowskiego, a rozpoczętego przez orkiestrę wstę-
pem do IV aktu „Carmen” G. Bizeta, licznie zebrana publiczność 

Dworku usłyszała znane przeboje operowe muzyki klasycznej, 
m.in. Arię Figara z „Wesela Figara” W. A. Mozarta w świetnym 
wykonaniu Adama Szerszenia czy Arię Fiordiligi z „Cosi Fan 
Tutte” tego samego kompozytora mistrzowsko zaśpiewaną przez 
Milenę Lange. Wszechstronny pokaz swoich możliwości interpre-
tacyjnych na gitarze klasycznej, w „Concierto de Aranjuez cz.2 
Adagio J. Rodrigo, w pełni zaprezentowała Wiktoria Szubelak. 
Zachwyt widzów wzbudziły słynne duety: duet Papagena i Papa-
geny z „Czarodziejskiego Fletu” Mozarta oraz dowcipny Duet ko-
tów G. Rossiniego, który bardzo spodobał się także najmłodszym 
słuchaczom.

Po przerwie, artyści postawili na lżejszą muzę, ale niemniej 
silne artystycznie przeżycia. Ze sceny popłynęły melodie walca 
D. Szostakowicza w wykonaniu orkiestry „Impressione”, znane 
romanse rosyjskie „To były piękne dni” czy „Oczy czarne” oraz 
przeboje muzyki filmowej E. Morricone i ogniste, latynoskie tan-
ga A. Piazzoli i R.Dyensa. Piękna muzyka, doskonale okraszona 
pełnymi temperamentu, ale i zwiewności układami tanecznymi, 
niezmiernie przypadła do gustu gościom szczawnickiego Koncer-
tu Noworocznego.

Burmistrz Grzegorz Niezgoda podziękował wykonawcom za 
tak wspaniały występ i niezapomniane estetyczne wrażenia bukie-
tami kwiatów, a dyrektor MOK, na pamiątkę tego wieczoru i dla 
zachowania dobrych wspomnień ze Szczawnicy, wręczył solist-
kom góralskie chusty, a artystom słowa, batuty i śpiewu – góral-
skie kapelusze.

Rozemocjonowana publiczność nie chciała wypuścić muzyków 
bez bisu i na zakończenie koncertu zabrzmiała słynna Malaguena 
Salerosa E. Ramireza. Oby cały Nowy Rok był dla Szczawnicy 
tak pomyślny i dostarczył samych pozytywnych, artystycznych 
wzruszeń!

Alina Lelito
fotoreportaż na str. 24

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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O PLANOWANIU I REALIZACJI 
INWESTYCJI W 2018 ROKU

Realizacja inwestycji miejskich zazwyczaj ma charakter perio-
dyczny i tak naprawdę rozpoczyna się już jesienią roku poprzedza-
jącego. Wtedy to samorządy przymierzają się do komponowania 
budżetu na kolejny rok uwzględniając plany zawarte w Wielolet-
nim Planie Inwestycyjnym, a także aktualne potrzeby mieszkań-
ców. Grudzień, początek stycznia, to czas, kiedy uchwalana jest 
uchwała budżetowa. Właśnie ta uchwała, wraz z wieloletnim pla-
nem finansowym oraz wieloletnim planem inwestycyjnym są do-
kumentami, które pozwalają na zaplanowanie inwestycji. 

Zamierzenia realizowane przez samorząd możemy ogólnie po-
dzielić na:

 - jednoroczne i wieloletnie (w zależności od czasu przewidzia-
nego na wykonanie i rozliczenie),

 - jednorazowe i cykliczne (gdzie cyklicznymi robotami są np. 
inwestycje remontowe dróg),

- finansowane ze środków własnych i ze środków zewnętrznych,
- zlecane w oparciu o Prawo zamówień publicznych i w oparciu 

o wewnętrzny regulamin udzielania zamówień (w zależności od 
wartości robót).

Oczywiście można wprowadzać dużo więcej podziałów i roz-
różnień, chociażby ze względu na sposób rozliczania środków 
zewnętrznych (zaliczka, refundacja) itp. Możliwość przyporząd-
kowania zadania do odpowiedniej kategorii pozwala samorządowi 
oszacować ryzyko przy realizacji, które w zależności od zadania 
może być różne. 

Niezmiennie, każde zamierzenie inwestycyjne składa się z 
trzech faz:

- przygotowawczej (w skład której wchodzi m.in. opracowanie 
dokumentacji, oszacowanie kosztów, pozyskanie dofinansowania),

- realizacji (a więc zlecenie robót, ich realizacja wraz ze wszel-
kimi zmianami, które mogą wystąpić w trakcie ich wykonywania),

- odbiór i rozliczenie (potwierdzenie wykonania robót, ostatecz-
ne rozliczenie projektu, otrzymanie dofinansowań).

Gdyby tego było mało, przy ich planowaniu należy uwzględ-
nić czynniki obiektywne, takie jak tegoroczny gwałtowny wzrost 
cen na rynku budowlanym, nakładane się terytorialne inwestycji 
realizowanych przez różne podmioty, czy też sezon turystyczny, 
będący znaczącym źródłem dochodów mieszkańców. 

Jak łatwo wywnioskować – najmniejszym ryzykiem obarczone 
są zamierzenia jednoroczne, wykonywane ze środków własnych, o 
niewielkiej wartości i niewielkim stopniu skomplikowania. Nieste-
ty są to zazwyczaj roboty doraźne, które nie pozwalają zabezpie-
czać potrzeb szerszej grupy społeczeństwa.

I tak, używając omówionej wcześniej klasyfikacji, można przy-
stąpić do przedstawienia planowanych inwestycji:

Zagospodarowanie uzdrowiskowego centrum Szczawnicy – 
szacowana wartość robót: ok. 5 400 000zł, wieloletni, jednorazo-
wy, ze środków zewnętrznych. W 2018 roku planuje się rozstrzy-
gnięcie postępowań przetargowych i rozpoczęcie robót pod koniec 
sezonu turystycznego (projekt realizowany w centrum miasta).

Uzdrowiska pogranicza... – budowa pętli rowerowej – szaco-
wana wartość robót: ok. 2 300 000zł, jednoroczny, jednorazowy, 
ze środków zewnętrznych. W 2018 roku planuje się rozstrzygnięcie 
postępowań przetargowych, wykonanie robót i ich rozliczenie.

Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kulturowej w 
Szczawnicy i Leśnicy – szacowana wartość robót: ok. 380 000zł, 
jednoroczny, jednorazowy, ze środków zewnętrznych. Wniosek 
wciąż w fazie oceny.

Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa 
Jaworki – szacowana wartość robót: ok. 250 000zł, jednoroczny, 
jednorazowy, ze środków zewnętrznych. W 2018 roku planuje się 
rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i wykonanie robót 
przed rozpoczęciem sezonu turystycznego.

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczaw-
nica – biomasa i paliwa gazowe– szacowana wartość robót: ok. 
1 900 000zł, wieloletni, jednorazowy, ze środków zewnętrznych. W 
2018 roku planuje się rozpoczęcie sukcesywnej wymiany pieców w 

zależności od podpisanych umów z mieszkańcami. Koniec projektu 
w 2019 roku.

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczaw-
nica – paliwa stałe– szacowana wartość robót: ok. 1 800 000zł, jed-
noroczny, jednorazowy, ze środków zewnętrznych. W 2018 roku, 
do końca października, planuje się zakończenie wymiany wszyst-
kich źródeł ciepła. Termin  rozliczenia projektu przypada na koniec 
2018 roku.

Zwiększenie atrakcyjności pogranicza polsko - słowackiego - 
przystań kajakowa – szacowana wartość robót: ok. 2 400 000zł, 
wieloletni, jednorazowy, ze środków zewnętrznych. W 2018 roku 
planuje się uzyskanie dofinansowania, rozstrzygnięcie przetargu 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i rozpoczęcie robót po sezo-
nie turystycznym. Termin zakończenia wyznaczono na koniec 2019 
roku.

Fotowoltaika - Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem i 
Szczawnica – szacowana wartość robót: ok. 3 300 000zł, wielolet-
ni, jednorazowy, ze środków zewnętrznych. W 2018 roku planuje 
się uzyskanie dofinansowania i rozpoczęcie zadania w drugiej po-
łowie roku. 

Odbudowa mostu na potoku Sielskim w Szlachtowej – szaco-
wana wartość robót: ok. 720 000zł, jednoroczny, jednorazowy, ze 
środków zewnętrznych. W 2018 roku planuje się uzyskanie dofi-
nansowania, rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i wykona-
nie zadania.

Odbudowa uszkodzonych schodów łączących ulicę Szalaya z 
ulicą Park Górny – szacowana wartość robót: ok. 320 000zł, jed-
noroczny, jednorazowy, ze środków zewnętrznych. W 2018 roku 
planuje się uzyskanie dofinansowania, rozstrzygnięcie postępowań 
przetargowych i wykonanie zadania.

Budowa cmentarza komunalnego w Szlachtowej – szacowana 
wartość robót: ok. 270 000zł, jednoroczny, jednorazowy, ze środ-
ków własnych. W 2018 roku planuje się zakończenie zadania.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Szczawnicy 
ul. Skotnicka – szacowana wartość robót: ok. 250 000zł, jedno-
roczny, jednorazowy, ze środków własnych. W 2018 roku planuje 
się zakończenie zadania.

Przebudowa drogi powiatowej Szczawnica-Krościenko– szaco-
wana wartość robót: ok. 5 000 000zł, wieloletni, jednorazowy, ze 
środków zewnętrznych. W 2018 roku planuje się rozstrzygnięcie 
postępowań przetargowych i rozpoczęcie robót. Na chwilę obecną 
trwają uzgodnienia pomiędzy Starostwem Nowotarskim, Polską 
Spółką Gazownictwa, oraz Zarządem Dróg Wojewódzkim, co do 
sposobu skonsolidowania robót przewidzianych do realizacji na 
tym odcinku, a polegających na przebudowie drogi, wykonaniu 
ścieżek rowerowych w ramach projektu VeloDunajec oraz gazo-
ciągu.

Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi wraz z nawierzchnią 
Aleja Parkowa– szacowana wartość robót: ok. 100 000zł, jed-
noroczny, jednorazowy, ze środków zewnętrznych. W 2018 roku 
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planuje się uzyskanie dofinansowania, rozstrzygnięcie postępowań 
przetargowych i wykonanie zadania.

Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do pól ulica Słona 
Młaka w Szlachtowej  – szacowana wartość robót: ok. 50 000zł, 
jednoroczny, jednorazowy, ze środków zewnętrznych. W 2018 roku 
planuje się uzyskanie dofinansowania, rozstrzygnięcie postępowań 
przetargowych i wykonanie zadania.

Przebudowa drogi ul. Bereśnik wraz z niezbędnym odwodnie-
niem – szacowana wartość robót: ok. 30 000zł, jednoroczny, jed-
norazowy, ze środków własnych. W 2018 roku planuje się wykona-
nie zadania.

Remont drogi na tzw. Bukowinki– szacowana wartość robót: 
ok. 25 000zł, jednoroczny, jednorazowy, ze środków własnych. W 
2018 roku planuje się wykonanie zadania.

Remont kładki na potoku Skotnickim szacowana wartość ro-
bót: ok. 10 000zł, jednoroczny, jednorazowy, ze środków własnych. 
W 2018 roku planuje się wykonanie zadania.

Remont instalacji elektrycznej w UM szacowana wartość robót: 
ok. 15 000zł, jednoroczny, jednorazowy, ze środków własnych. W 
2018 roku planuje się wykonanie zadania.

Odwodnienie ul. Widok szacowana wartość robót: ok. 30 000zł, 
jednoroczny, jednorazowy, ze środków własnych. W 2018 roku pla-
nuje się wykonanie zadania.

Remonty dróg szacowana wartość robót: ok. 35 000zł, cyklicz-
ne, ze środków własnych. 

Wymiana okien w budynkach komunalnych szacowana wartość 
robót: ok. 15 000zł, jednoroczny, jednorazowy, ze środków wła-
snych. W 2018 roku planuje się wykonanie zadania.

Roboty OSP szacowana wartość robót: ok. 12 000zł, jednorocz-
ny, jednorazowy, ze środków zewnętrznych. W 2018 roku planuje 

się uzyskanie dofinansowania, rozstrzygnięcie postępowań prze-
targowych i wykonanie zadania.

Remonty w szkołach szacowana wartość robót: ok. 80 000zł, 
jednoroczny, jednorazowy, ze środków własnych. W 2018 roku pla-
nuje się wykonanie zadania w sezonie wakacyjnym.

Remont ul. Szalaya boczna - wzdłuż Grajcarka szacowana war-
tość robót: ok. 150 000zł, jednoroczny, jednorazowy, ze środków 
własnych. W 2018 roku planuje się wykonanie zadania.

Jak widać plan inwestycyjny na bieżący rok zakłada wykonanie 
25 kluczowych zadań. Większość z nich realizowana jest w opar-
ciu o pozyskane dofinansowania. Inwestycje jednoroczne najczę-
ściej muszą być realizowane w sezonie turystycznym, ponieważ to 
gwarantuje ich ukończenie i rozliczenie w terminie. 

W tegorocznym planie inwestycyjnym w oczy rzucają się trzy 
projekty, które skierowane są bezpośrednio do mieszkańców – 
związane z wymianą starych palenisk na ekologiczne źródła ciepła. 
Prawdopodobnie, pod względem organizacyjnym, to one zdominu-
ją współpracę działu odpowiedzialnego za inwestycje z Państwem, 
jako ostatecznymi beneficjentami. 

Na zakończenie warto podkreślić szczególną tendencję, któ-
ra pojawia się nie tylko w planach i realizacjach Szczawnicy, ale 
większości operatywnych samorządów. Oto uczestniczymy w 
ostatnich rozdaniach środków unijnych przeznaczonych na inwe-
stycje związane z wyrównaniem poziomu życia i dostępu do infra-
struktury w nowych krajach członkowskich. Kto z nich dotychczas 
nie korzystał, nie nadrobi zaległości inwestycyjnych korzystając 
wyłącznie ze środków własnych. Teraz, gdy nabory w ramach 
RPO 2014-2020 dobiegają końca, warto inwestować środki własne 
w te części gmin, które nie miały możliwości być dofinansowane. 
Obecnie należy skupiać się na wyrównywaniu poziomu dostępno-
ści do infrastruktury w obrębie samych gmin. I właśnie początek 
tego trendu (który realizowany powinien być przez kolejne lata), 
jest wyraźnie zauważalny w naszym harmonogramie inwestycji na 
2018 rok.

Tomasz Moskalik
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Uchwały Rady Miejskiej, podjęte na 

sesjach w grudniu 2017 roku i styczniu 
2018 roku: 

Uchwały podjęte na XLII zwyczajnej 
sesji w dniu 21 grudnia 2017 roku:

Nr XLII/292/2017 w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Szczawnica w ob-
rębie obszaru i terenu górniczego Szczaw-
nica I, z poszerzeniem o przyległe tereny 
zainwestowania”, przyjętego Uchwałą Nr 
XVII/100/2004 Rady Miejskiej w Szczaw-
nicy z dnia 26 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego Nr 289 poz. 3146 z 2004 r. 
z późniejszymi zmianami), 

Nr XLII/293/2017 w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji udziela-
nych publicznym i niepublicznym przed-
szkolom, innym formom wychowania 
przedszkolnego, szkołom w tym szkołom 
podstawowym, w których zorganizowa-
no oddział przedszkolny i placówkom 
prowadzonym na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica, trybu kontroli prawidłowości 
pobierania i wykorzystania tych dotacji 
oraz terminu i sposobu rozliczania ich wy-
korzystania,

Nr XLII/294/2017 w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy 

Nr XLI/291/2017 z dnia 27 listopada 2017 
roku. 

Nr XLII/295/2017 w sprawie zmian w 
budżecie Miasta  i Gminy Szczawnica na 
rok 2017,

Nr XLII/296/2017 w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 
i Gminy Szczawnica,

Nr XLII/297/2017 w sprawie zmian w 
Uchwale Nr XIV/103/2015 z dnia 30 listo-
pada 2015 roku w sprawie opłaty miejsco-
wej, 

Nr XLII/298/2017 w sprawie zmian w 
Uchwale Nr XIV/104/2015 z dnia 30 listo-
pada 2015 roku w sprawie opłaty uzdrowi-
skowej,

Nr XLII/299/2017 w sprawie zmian w 
Uchwale Nr XIV/105/2015 z dnia 30 listo-
pada 2015 roku w sprawie opłaty targowej. 

Uchwały podjęte na XLIII zwyczajnej 
sesji, w dniu 28 grudnia 2017 roku:

Nr XLIII/300/2017 Uchwała budżetowa 
Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018,

Nr XLIII/301/2017 w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 
i Gminy Szczawnica, 

Nr XLIII/302/2017 w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Szczawnica,

Nr XLIII/303/2017 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XVIII/88/2011 Rady Miejskiej 
w Szczawnicy z dnia 22 grudnia 2011 roku,

Nr XLIII/304/2017 w sprawie w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej na 
rzecz Miasta Nowy Sącz,

Nr XLIII/305/2017 w sprawie zasad 
udzielania dotacji na wymianę nieekolo-
gicznych źródeł ciepła w gospodarstwach 
domowych w ramach projektów finanso-
wanych ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020.

Uchwała podjęta na XLIV nadzwyczaj-
nej sesji, w dniu 18 stycznia 2018 roku:

Nr XLIV/306/2018 w sprawie podpi-
sania przez Miasto i Gminę Szczawnica 
umowy partnerskiej z Gminą Ochotnica 
Dolna oraz Gminą Krościenko dotyczącej 
realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruk-
tury wykorzystującej OZE do wytwarzania 
energii cieplnej i elektrycznej w gminach 
partnerskich - Ochotnica Dolna, Krościen-
ko nad Dunajcem i Szczawnica” składa-
nego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 - 2020 - Oś 4 
Regionalna polityka energetyczna - Dzia-
łanie 4.1 zwiększenie wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii

Pożegnanie Osiedla XX-lecia
Ustawa z 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komu-

nizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiek-
tów i urządzeń użyteczności publicznej stanowi, że nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mo-
stów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego 
nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symboli-
zujących komunizm lub inny ustrój totalitarny ani w inny sposób ta-
kiego ustroju propagować. Za propagujące komunizm ustawa uzna-
je także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub 
dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system 
władzy w Polsce w latach 1944–1989. 

Zgodnie z ustawą, obowiązek dokonania zmian nazw ulic, spo-
czywa na samorządach. W przypadku, jeśli samorząd (rada gmi-
ny) nie zmieni nazwy ulicy lub innych obiektów, o których mówi 
ustawa, zmiany nazwy dokonuje wojewoda w formie zarządzenia 
zastępczego. 

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu - jest organem, który stwierdza czy na-
zwa ulicy jest zgodna czy też niezgodna z ustawą. W stanowisku, 
które zostało przekazane Radzie Miejskiej w Szczawnicy, Instytut 
Pamięci Narodowej jednoznacznie stwierdził, że nazwa „Osiedle 
XX-lecia” musi być zmieniona, ponieważ forma zapisu nazw ulic 
i osiedli z wykorzystaniem cyfr rzymskich była konsekwentnie sto-
sowana przez władze komunistyczne w odniesieniu do kolejnych 
rocznic powstania PRL.

Ponadto, data uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Szczawni-
cy – 19 lipca 1964 roku, w opinii IPN jednoznacznie wskazuje, że 
została ona podjęta dla uczczenia daty stworzenia przez Stalina Pol-
skiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, tj. 22 lipca 1944 roku. 

W piśmie przekazanym Burmistrzowi Miasta i Gminy Woje-

woda Małopolski, opierając się na opinii IPN, poinformował o ko-
nieczności zmiany nazwy Osiedla XX-lecia, wyznaczając termin 
zajęcia stanowiska przez samorząd. 

W przypadku niepodjęcia przez Radę Miejską uchwały zmie-
niającej nazwę Osiedla XX-lecia, w najbliższym czasie Wojewoda 
wyda w tej sprawie zarządzenie zastępcze, a miasto nie będzie mia-
ło żadnego wpływu na brzmienie nowej nazwy Osiedla. 

Mając na uwadze konieczność szybkiego dokonania zmiany 
nazwy Osiedla oraz zbieżność czasową zmiany z obchodzonym 
w bieżącym roku jubileuszem stulecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę, Rada Miejska uznała za zasadne, by nazwa Osiedla 
XX-lecia została utrzymana, lecz uzyskała nowe znaczenie, odwo-
łujące się do ważnych i wspaniale zapisanych w dziejach Polski, 
pierwszych dwudziestu lat odzyskanej niepodległości. 

Dlatego, w uchwale podjętej na XLV zwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej, Osiedle XX-lecia zostało przemianowane na Osiedle 
Dwudziestolecia. Taka forma zapisu nazwy jest zgodna z wytycz-
nymi Instytutu Pamięci Narodowej, jako odnosząca się do dwudzie-
stu lat niepodległego bytu Polski między I a II wojną światową. 

Zyskując nowe znaczenie, nazwa Osiedla w potocznym (słow-
nym) użyciu nie ulegnie zmianie, co pozwoli uniknąć wielu uciąż-
liwości, jakie byłyby konsekwencją nadania Osiedlu całkowicie 
innej, nowej nazwy.  
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Szczawnica,  29 stycznia  2018 r.       
Znak: NPOŚ.6845.1.2018.JP

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I  publiczny przetarg ust-
ny nieograniczony na  dzierżawę  na okres 3 lat nieruchomości 
stanowiącej część działki ewid. nr  1467/10 o powierzchni  630 m 
2 położonej w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności parkingowej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego przedmio-
towej nieruchomości wynosi  45 000,00 zł / czterdzieści pięć ty-
sięcy  złotych / + Vat 

Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2018 r. o godzinie 11.00 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103- 
sala posiedzeń.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :
1.  uiszczenie wadium  w kwocie  9 000,00 zł / słownie dzie-

więć tysięcy złotych/, które należy wpłacić na konto Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica PKO Bank Polski SA ul. Park 
Dolny 17 Nr 54 1020 2892 0000 5802 0646 9961 do dnia 23 
lutego 2018 r. 

Dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości należy oka-
zać Komisji Przetargowej, a w  przypadku osoby prawnej dowód 
wpłaty wadium oraz stosowne dokumenty rejestracyjne.

2.  nie zaleganie z opłatami lub innymi należnościami wobec 
Miasta i Gminy Szczawnica, potwierdzone stosownym zaświad-
czeniem wydanym przez Urząd Miasta i Gminy Szczawnica lub 
oświadczeniem.

Wadium w pieniądzu wpłacone przez osobę, która wygrała 

przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego nie-
ruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od za-
warcia umowy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. 
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników  zostanie zwró-
cone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prze-
targu i prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ze szczegółowymi warunkami przetargu oraz projektem umo-
wy i zasadami prowadzenia parkingu można zapoznać się w Refe-
racie  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzenne-
go Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy 
Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel.1826222-03.

 II OGŁOSZENIE

 Szczawnica,  29 stycznia 2018 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 interneto-
wej www.szczawnica.pl w terminie od 30 stycznia 2018 r. do 20 
lutego 2018 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:

I. Oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograni-
czonego:

część działki ewid. nr 124/8 o powierzchni 0.0015 ha położonej 
w Jaworkach  przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na prowa-
dzenie posadowienie tymczasowego garażu na okres 3 lat.

Podczas zwyczajnej sesji rady 
Miejskiej, która odbyła się w dniu 5 
lutego 2018 r. rozstrzygnięty został 
„Konkurs na Najładniejszą Deko-
rację Świąteczną na terenie Miasta 
i Gminy Szczawnica”. Burmistrz 
Miasta i Gminy – Grzegorz Niezgoda 
wspólnie z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej – Kazimierzem Zachwieją 
wręczyli dyplomy i czeki pieniężne 
dla laureatów konkursu. 

Konkurs skierowany do mieszkańców 
oraz przedsiębiorców działających na tere-
nie miasta, ogłoszony został w trzech kate-
goriach:

I kategoria:
- sanatoria, zakłady pracy, placówki ga-

stronomiczne oraz handlowe
II kategoria:
- właściciele budynków prywatnych (nie 

prowadzący działalności handlowej i ga-
stronomicznej).

III kategoria:
- balkony oraz okna w budynkach wielo-

rodzinnych.
Oceny dekoracji świątecznych dokony-

wała Komisja Konkursowa w składzie:
- jeden przedstawiciel Miejskiego Ośrod-

ka Kultury w Szczawnicy
- dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej 

w Szczawnicy
- oraz dwóch przedstawicieli Urzędu 

Miasta i Gminy Szczawnica.
Członkowie Komisji Konkursowej w 

okresie od 24 grudnia 2017 r. do 09 stycznia 
2018 r. dokonywali oceny dekoracji świą-
tecznych, a w dniu 16 stycznia br. odbyło 
się ustalenie wyników. 

Komisja dokonując oceny poszcze-
gólnych obiektów przydzielała od 1-10 
punktów za: ogólne wrażenie estetyczne, 
różnorodność wykorzystanych elementów 
dekoracji oraz pomysłowość i oryginalność 
kompozycji.

Cykliczna organizacja konkursu świą-
tecznego ma na celu podniesienie atrakcyj-
ności i walorów estetycznych miasta, a w 
szczególności podkreślenie wyjątkowości i 
niepowtarzalnego uroku Świat Bożego Na-
rodzenia i Nowego roku.

LISTA LAUREATÓW
I kategoria:
1 miejsce – Sklep Wielobranżowy „Trzy 

Korony”
2 miejsce – „Restauracja u Zosi” 
3 miejsce – „Restauracja Sami Swoi”
II kategoria:
1 miejsce – Państwo Małgorzata i Ry-

szard Petrykowscy
2 miejsce – Państwo Sylwia i Piotr Ma-

stalscy

3 miejsce – Pan Krzysztof Hurkała
III kategoria:
1 miejsce – Państwo Adrianna i Tomasz 

Berszakiewiczowie
2 miejsce – Państwo Krystyna i Kazi-

mierz Moskalikowie
3 miejsce – Pan Tadeusz Poremba
Ponadto wyróżnienie otrzymali Państwo 

Joanna i Mariusz Kaczorowscy oraz  poza-
konkursowo Państwo Zofia i Jan Dorula. W 
tym roku także przyznano specjalną nagro-
dę Grand Prix, którą otrzymali Państwo He-
lena i Józef Hamerscy.

WS

Nagrodzono najpiękniejsze iluminacje świąteczne
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Anna Malinowska TPSP

Początek roku w Towarzystwie 
Przyjaciół Sztuk Pięknych

Działający w Szczawnicy oddział TPSP 
ma już na sobą 32 lata działalności w zakresie 
propagowania i promowania sztuki rodzimych 

twórców. W ciągu tych lat szeregi członków zasiliło i opuściło 
wielu znanych artystów i kreatorów sztuki. Towarzystwo działa 
dalej i snuje plany na twórcze działania w bieżącym roku, cze-
go dowodem jest ustalony harmonogram wystaw na 2018 rok. Na 
styczniowej  zbiorowej wystawie w Małej Galerii Eglander Caf-
fe  twórcy szczawniccy zaprezentowali różne techniki artystyczne, 
które od lat doskonalą, a efekty tych starań widoczne są na każdo-
razowej wystawie zbiorowej.  Rok 2018  rozpoczęliśmy wspólnie 
od prezentacji prac najaktywniejszych członków oddziału, Anna 
Madei, Joanny Dziubińskiej, Ireny Aksamit, Zofii Drążkie-
wicz, Marii Lizoń-Śliwy, Jadwigi Łuczak, Marka Dziedziny, 
Grzegorza Zachwiei, Janiny Zachwiei, Jana Niezgody i Anny 
Malinowskiej. Grupa szczawnicka to  połączenie tematyki regio-
nu pienińskiego widoczne w pracach Anny Madei(malarstwo na 
szkle), w haftach Zofii Drążkiewicz, w rzeźbach marka Dziedziny 
i Grzegorza Zachwiei oraz w  malarstwie Janiny Zachwiei. To tak-
że tematyka fotografii Jana Niezgody. Jednocześnie widoczne są 
tematy związane z każdorazowym zachwytem nad pięknem , które 
nas otacza bez względu na temat, modę czy technikę artystyczną. 
To piękne pastele Krzysztofa Błażusiaka o tematyce wiejskiej czy 
też krajobrazy  i bukiety kwiatów Anny Malinowskiej i Ireny Ak-
samit. Ciekawą techniką zajmuje się Maria Lizoń-Śliwa prezentu-
jąca barwne kompozycje witrażowe. I

Tradycyjne serwetki i formy użytkowe ( poduszki , bieżniki i 
szydełkowe bibeloty) prezentowała Jadwiga Łuczak. Mamy na-
dzieję, że kolejne wystawy indywidualne będą okazją do cieka-
wych spotkań miłośników sztuki, twórców i przyjaciół szczaw-
nickiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. 

HARMONOGRAM WYSTAW  TPSP/ O  SZCZAWNICA 
W ROKU 2018

Miesiąc Autor wystawy

1. STYCZEŃ WYSTAWA ZBIOROWA

2. LUTY ANNA MADEJA

3. MARZEC JADWIGA ŁUCZAK

4. KWIECIEŃ STANISŁAW GÓRECKI

5. MAJ IRENA AKSAMIT

6. CZERWIEC
MAREK DZIEDZINA 
I GRZEGORZ ZACHWIEJA

7. LIPIEC ZOFIA DRĄŻKIEWICZ

8. SIERPIEŃ JOANNA DZIUBIŃSKA

9. WRZESIEŃ ANNA MALINOWSKA

10. PAŹDZIERNIK ANNA SPODNIK

11. LISTOPAD
JAN PAPIEŻ 
I FRANCISZEK KOLKOWICZ

12. GRUDZIEŃ MARIA LIZOŃ-ŚLIWA

Na wystawie znajdują się 83 czarno-białe oraz kolorowe gra-
fiki przedstawiające w sposób trafny i wesoły wady i przywary 
naszego społeczeństwa. Proste rysunki i zwięzłe komentarze 
śmieszą do łez, ale zmuszają także do zadumy i przemyśleń nad 
własnym życiem.

 Andrzej Mleczko urodził się w 1949 roku w Tarnobrzegu, 
jednak od lat związany jest z Krakowem, gdzie mieszka i pro-
wadzi galerię autorską. Jego artystyczny debiut miał miejsce w 
1971 r. w tygodniku „Student”. Od tamtej pory opublikował na 
łamach różnych czasopism około 20 tysięcy rysunków i ilustra-
cji. Jego prace wystawiano na ponad 120 krajowych wystawach 
indywidualnych i około 30 wystawach za granicą, ukazały się 
one w ponad 40 książkach i albumach. Laureat wielu nagród , w 
2005 roku odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis. Oprócz rysunku satyrycznego zajmuje się również 
plakatem, scenografią, grafiką oraz rysunkiem reklamowym.

 Wystawę można oglądać w Pijalni Wód Mineralnych w 
Szczawnicy na pl. Dietla do 25 lutego, w godz. 10.00-17.30.

JD

Ferie na wesoło – Mleczko w pijalni
W okresie ferii zimowych w Galerii Pijalni Wód Mineralnych w Szczawnicy można obejrzeć wyjątkową wystawę: kolekcję 

rysunków satyrycznych znanego rysownika, trafnego komentatora życia społecznego i politycznego Andrzeja Mleczki.

fot. Jarosław Krajewski

fot. Jarosław Krajewski
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Z notatnika botanika
Ludwik Frey

Tajemniczy autoportret 
z mikołajkiem

Będzie to opowieść o pewnej roślinie, jej zna-
czeniu symbolicznym oraz o sławnym obrazie, któ-
ry stał się inspiracją do powstania tego tekstu. Tak 

więc, zmieszają się wątki przyrodnicze z dotyczącymi sztuki!
 Ta interesująca historia ma swój początek w roku 1493, 

gdy zaledwie 22-letni, a w latach późniejszych sławny przecież nie-
miecki malarz, Albrecht Dürer (1471-1528), namalował autoportret 
(obecnie znajdujący się w Luwrze), drugi z serii kilkunastu swoich 
podobizn. Na obrazie artysta trzyma w prawej ręce roślinę, którą 
najpierw niefrasobliwie nazwano ostem, bez wątpienia z uwagi na 
jej nieco mylący „kolczasty” wygląd. 

W tym miejscu, w celach dydaktycznych, pozwólmy sobie na 
botaniczny wtręt, aby poznać różnicę między kolcem a cierniem, 
ponieważ są to dwa różne twory roślinne, o odmiennym pochodze-
niu. Kolec, to ostro zakończony, zwykle sztywny, wytwór skórki 
oraz warstw tkanek pod nią leżących, łatwo odpadający (np. u róży 
lub jeżyny). Cierń zaś, to silnie zdrewniały, szydlasty, prosty albo 
rozgałęziony, przekształcony liść (np. u berberysu), pęd boczny (np. 
u głogu), a nawet korzeń (jak u niektórych palm).

Po krótkiej lekcji morfologii roślin, wróćmy do naszego opowia-
dania. Otóż, gdy botanicy przyjrzeli się namalowanemu kwiatowi, 
stwierdzili, że nie jest żaden oset, ale jeden z gatunków z rodzaju 
Eryngium (mikołajek) z rodziny selerowatych (Apiaceae), wcze-
śniej zwanych baldachowatymi (Umbelliferae). Eksperci nie po-
przestali na rozpoznaniu rodzaju, ale postanowili określić gatunek. 
W tej sprawie początkowo nie było zgody. Jedni uważali, że jest to 
mikołajek polny (Eryngium campestre), występujący, choć rzadko, 
także w Polsce. Inni twierdzili, że to mikołajek ametystowy (Eryn-
gium amethystinum), niewysoka roślina (30-50 cm), o kolących li-
ściach, zakwitająca późnym latem, na miejscach suchych i bogatych 
w wapń, na obszarze basenu Morza Śródziemnego. I to zdanie w 
końcu przeważyło. 

Gatunki z rodzaju Eryngium posiadają właściwości lecznicze, 
które znane były już w starożytności. Charakteryzują się obecnością 
szeregu grup związków, cennych z medycznego punktu widzenia 
(np. saponiny triterpenowe, flawonoidy, kwasy fenolowe, glikozy-
dy, olejki eteryczne). Niektóre były wykorzystywane w medycynie 
ludowej na całym świecie. Stosuje się ekstrakty z korzeni i części 
nadziemnych, głównie  do leczenia chorób o podłożu zapalnym i 
jako środek przeciwbólowy. Przypisuje się im również działanie 
afrodyzjakalne.

 Co dało asumpt do powstania autoportretu z mikołajkiem? 
Tu też nie ma zgodności opinii. Według niektórych został wykona-
ny i dedykowany pannie Agnes Frey (1475-1539) - córce wytwórcy 
miedzianych i cynowych kotłów Hansa Freya i jego żony Anny - z 
okazji jej zaręczyn z Albrechtem. Ale jest też przypuszczenie, że 
artysta ofiarował autoportret rodzicom, jako podarek wynagradza-

jący im długie, blisko 
czteroletnie oczekiwa-
nie na powrót syna z 
podróży po Europie. 
Dodajmy, że w czasie, 
gdy młody Dürer był 
w Norymberdze nie-
obecny, ojciec zaaran-
żował jego małżeństwo 
z Agnes. Młodzi po-
brali się w  lipcu 1494, 
czyli dwa miesiące po 
jego powrocie, a żona 
wniosła w posagu 200 
złotych florenów. We-
dle niektórych badaczy 
historii sztuki, Agnes, która była dobrą partią, uczciwą i gospodar-
ną dziewczyną, ponoć całe życie spędziła w cieniu sławy męża i 
nie była darzona przezeń nazbyt ciepłym uczuciem. Czy tak było w 
rzeczywistości? Przecież kilkakrotnie była jego modelką. Już kilka 
tygodni po ślubie Dürer narysował po raz pierwszy jej portret, pt. 
Moja Agnes, a ostatni jej konterfekt powstał w 27. rocznicę ślubu. 
Poza tym to ona zajmowała się sprzedażą dzieł męża. W tym celu 
odwiedzała targi i jarmarki w różnych miastach, towarzyszyła mu w 
podróży po Niderlandach. Co prawda, w literaturze można znaleźć 
doniesienia, że w czasie tej wyprawy artysta kwaterował żonę w od-
dzielnych gospodach, a sam udawał się z wizytą do możnych tego 
świata. Ponadto zachowały się dowody, że ich związek nie przebie-
gał bez konfliktów, np. list Albrechta do przyjaciela Willibalda Pi-
rckheimera, w którym artysta niezbyt ładnie nazywa Agnes „starym 
krukiem” (a jest tam też kilka innych raczej obraźliwych określeń).

Na koniec powiedzmy o symbolice mikołajka, przedstawionego 
na omawianym autoportrecie. Rośliny mające kolce lub ciernie cie-
szą się złą sławą, bowiem symbolizują: grzech i występki, pychę, 
lękliwość oraz lenistwo. Często uważano je za przeklęte, wręcz de-
moniczne. Dlaczego więc Dürer namalował siebie z tak negatywnie 
postrzeganym kwiatem? Okazuje się, że jest jeszcze inne tłumacze-
nie symboliki roślin kolczastych, będących również oznaką cnót 
pozytywnych – wierności oraz pokory. Stąd przypuszczenie, że 
kolczasty mikołajek z autoportretu właśnie przymioty owe symboli-
zuje. Bowiem skoro ojciec wybrał synowi żonę, ten będzie jej wier-
ny, chociaż nie musi być jego wielką miłością, a roślina o ostrych i 
kłujących listkach oznaczać może zapowiedź oschłych stosunków 
małżeńskich. Ale mikołajek, jak wspomniano wyżej, jest ponoć 
afrodyzjakiem, co z kolei może wskazywać, że w Albrechcie tliło 
się jakieś cieplejsze uczucie dla żony. Jednakże sprawę komplikuje 
dodatkowo napis na obrazie: Myj sach die gat/ Als es oben schtat, 
co w swobodnym tłumaczeniu oznacza, że Dürer składa swe dal-
sze życie w ręce Boga. Inaczej mówiąc, artysta z dość ostentacyjną 
pokorą pogodził się z wolą ojca i nieba. Trudno uznać te słowa za 
wypowiedź zakochanego mężczyzny!

Czy jednak „mikołajkowa” zagadka została ostatecznie rozwią-
zana? Może tak, a może nie. Któż wie, co jeszcze wynajdą szpera-
cze buszujący w odmętach szeroko pojętej historii?   
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