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Święto najmłodszych
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zaprosił do wspólnego 

świętowania Dnia Dziecka, po południu 3 czerwca (w niedzielę), 
na placu przy dolnej stacji PKL „Palenica”.

Na szczęście złe prognozy pogody się nie sprawdziły i można 
się było bawić przy pięknej słonecznej aurze. W programie zna-
lazło się szereg atrakcji dla dzieci. Przybyli weseli animatorzy, w 
barwnych cyrkowych strojach, którzy zorganizowali szereg kon-
kursów z nagrodami i wiele ciekawych zabaw. Było malowanie 
twarzy, tworzenie figur z balonów, puszczanie ogromnych baniek 
mydlanych, zabawy z piłką i skakanie nad sznurkiem. Chętni 
mieli możliwość skorzystania z trampoliny, basenu z kulkami i 
zjeżdżalni oraz przejażdżki na kucyku. Miłą pamiątką stało się 
zrobienie wspólnego zdjęcia z Kubusiem Puchatkiem lub Tygry-
skiem, ze Stumilowego lasu! (Patrz str. 1)

Do wspólnego śpiewania piosenek oraz tańczenia samby i od-
dawania się ćwiczeniom gimnastycznym w rytm muzyki zachęcili 
przybyłe dzieciaki „Beti i Bobass”, którzy wystąpili z godzinnym 
koncertem znanych dziecięcych przebojów i utworów z własnego 
repertuaru!

Do rozdania było 300 wat cukrowych i 300 lodów, z czego nasi 
milusińscy bardzo się ucieszyli!!!

Organizatorem zabawy był Miejski Ośrodek Kultury w 
Szczawnicy.

Alina Lelito

„Hity ze Starej Płyty” 
arie i duety operowe i operetkowe  

w szczawnickim Kinoteatrze 

W piątkowy wieczór 24 czerwca Miejski Ośrodek Kultury w 

Szczawnicy zaprosił na wyjątkowy koncert w wykonaniu śpiewa-

czek operowych – Marii Złotek, Ewy Walkowskiej oraz Krzysz-

tofa Michalskiego. Na fortepianie akompaniowała im Anna Gło-

wa- Łobodzińska. Wykonawcy zaprezentowali utwory ze znanych 

światowych oper- z „Opowieści Hoffmanna”, „ Napoju Miłosne-

go”, „Cyganerii” oraz „ Manon”. Publiczność usłyszała również 

pieśń neapolitańską „ O sole mio” oraz „Duet kotów” brawuro-

wo odegrany i zaśpiewany przez Ewę Walkowską i Marię Złotek. 

Koncert bardzo podobał się melomanom, którzy nagrodzili muzy-

ków brawami na stojąco.

Weronika Błażusiak

Andrzej Dziedzina Wiwer

Poezja spod kapelusza

- LOTNIORZE -
Leci w górze wyzy łoka
Poziyrajónc w dół z wysoka
Leci sobie nad wiyrchomi
Chowajónc sie za chmuromi

Leci wej ponad dolinó
Na pewno - z wesołó minó
Leci sobie jak ptoskowie
Z rozwichrzónó myśló w gowie

Coros wyzy pewny siebie
Malućko kropka na niebie
Daleko ze nie do wiary
Rzecywistoś to - cy cary

Jedon niknie jus jest nowy
Lepi jak ton kolorowy
Noi wyzy jesce leci
Prawie tom dzie słónko świyci

Z Polonice jedon - w porze
Wylatujó tak lotniorze
I po niebie se sybujó
A ludziska sie dziwujó
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Foto Archiwum 
Muzeum Pienińskiego 

w Szczawnicy Szlachtowej

Wincenty Spodnik, 

żołnierz I Brygady 

Legionów Polskich w 

czapce „maciejówce” 

z orzełkiem, fot. N.N. 

kopia Muzeum Pieniń-

skie w Szlachtowej.

I Brygada Legionów Polskich powołana została 19 grudnia 
1914 r. w Nowym Sączu, dowodził nią Józef Piłsudski. Skład Bry-
gady: dwa pułki – pierwszy pod komendą Edwarda Śmigłego – 
Rydza, drugi – Mieczysława Norwida – Neugebauera.   

 II Brygada powołana została 19 grudnia 1914, I dowódcą był 
Ferdynand Küttner - do 14 lipca 1916, następnie Józef Haller do 
19 lutego 1918

- III Brygada powołana została 8 maja 1915. Dowodzili nią: 
Wiktor Grzesicki do 14 lipca 1916, Stanisław Szeptycki do 14 li-
stopada 1916, Zygmunt Zieliński do 25 kwietnia 1917, Bolesław 
Roja do 30 lipca 1917. 

W szczytowym okresie rozwoju w Legionach służyło ponad 16 
tys. żołnierzy (jesień 1915 r.). 

W okresie od powołania do później jesieni 1915 r. Brygady 
działały na różnych frontach:

- I Brygada na Ziemi Krakowskiej i na terenie zaboru rosyjskie-
go (najważniejsze bitwy to m. in. Krzywopłoty, bitwa limanow-
ska, Łowczówek, walki nad Nidą, Konary i Jastków.

- II Brygada w Karpatach Wschodnich (najważniejsze bitwy 
to m. in. Rafajłowa i Zielona, Mołotków, Kirlibaba, Szarża pod 
Rokitną.

- III Brygada weszła do boju od sierpnia 1915 r. i współdziałała 
z Brygadą Józefa Piłsudskiego.

Od jesieni 1915 roku do września 1916 Legiony walczyły już 
wspólnie na płn. Wołyniu, nad Styrem i Stochodem.

W lipcu 1916 r. miała miejsce największa bitwa Legionów, Bi-
twa pod Kosiuchnówką. Wówczas to Legioniści pomimo huraga-
nowego ognia i ciągłych ataków Rosjan przez kilka dni utrzymali 
linię frontu. Wycofali się dopiero po załamaniu frontu na flankach 
bronionych przez Węgrów i Czechów.

Na jesieni 1916 r. doszło do wycofania Legionów z frontu na 
tyły i dymisji Józefa Piłsudskiego z funkcji brygadiera.

W lecie 1917 r. wybuchł jeszcze głębszy kryzys –  legioniści 
odmówili złożenia przysięgi na wierność Niemiec. Rozwiązano 
Legiony Polskie, część oficerów internowano w obozie w Benia-
minowie, żołnierzy w Szczypiornie.

II Brygadę i pozostałych legionistów, poddanych austro-wę-
gierskich, przemianowano na Polski Korpus Posiłkowy i wysłano 
we wrześniu/październiku na Bukowinę i Besarabię.

W lutym 1918 r. doszło do otwartego buntu w oddziałach Kor-
pusu i legioniści pod dowództwem płk Józefa Hallera przeszli 
front na stronę rosyjską pod Rarańczą. Tam doszło do połączenia 
się z II Korpusem Polskim na Ukrainie.

/ za: Dzieje PL portal historyczny/

Góralskie inspiracje 
i włoskie smaki 

w „Perle”
 1 kwietnia br. w Środowiskowym Domu Samopomocy „Per-

ła” ruszyła nowa edycja programu organizowanego przez Polskie 
Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 
w Szczawnicy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych oraz Miasto i Gminę Szczawnica. W ramach projektu 
uczestnicy ŚDS w cyklach kwartalnych poznają różne techniki 
sztuk plastycznych bądź tworzą na zadany temat oraz zaznajamia-
ją się z tajnikami kuchni świata.

Efekty trzymiesięcznej pracy zostały zaprezentowane 28 
czerwca podczas wernisażu prac plastycznych o tematyce góral-
skiej, z których najbardziej kunsztem i rozmiarem dzieł rzucały 
się w oczy obrazki na szkle Liwiusza Knapa oraz ołówkowe por-
trety górali autorstwa Władysława Ćwiertniewicza. Swoje prace 
artystyczne zaprezentowali także: Piotr Florczyk, Piotr Bobla, 
Gabriela Węglarz, Martyna Zarotyńska, Renata Wójcik i Piotr 
Pichniarczyk.

Część kulinarna dotyczyła poznawania specjałów kuchni wło-
skiej, stąd też na stołach pojawiły się apetyczne i pachnące dania 
o pięknie brzmiących nazwach: sałatka caprese i melon w szynce 
parmeńskiej jako antipasti (przystawki) oraz typowo włoskie spa-
ghetti bolognese, la pasta con pesto, tarta con fromaggio, dolci 
tartelle, tarta italiana oraz pierożki tortellini con funghi e par-
migiano. Całość uzupełniały ciasta rodem z Italii i aromatyczne 
soki. W pracowni gospodarstwa domowego napracowali się: An-
gelika Mirga, Kinga Tokarczyk, Piotr Koterba, Dariusz Ciesielka, 
Andrzej Kacwin, Michał Bańka i Antonina Jankowska. 

O pracy nad programem szeroko opowiedziały terapeutki: Ka-
tarzyna Żmidzińska – Szpulak oraz Monika Ziemianek Sztajer. 
Swoje gratulacje i prezenty przekazała zdolnym artystom prezes 
PSOz NI „Perła” Janina Zachwieja.

Atrakcją spotkania był występ artystyczny uczestników ŚDS  
nawiązujący do symbolu Sycylii – włoskiej mafii. Mimo groźnych 
scenek z udziałem pistoletów i mafiosów, życia nie stracił nikt z 
obecnych!

Alina Lelito
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 „Nie marnujemy 
czasu ani siebie”

Za nami bardzo intensywny, wyjątkowy, nasycony 
aktywnością czas. Nie narzekaliśmy w ciągu tych czterech miesięcy 
na to, że „rdzewieje nam dusza”, bo się nie nudziliśmy. Uczestniczy-
liśmy bowiem w 13 wykładach o różnorodnej tematyce, warsztatach 
związanych z kondycją somy i psyche oraz każdy słuchacz miał szan-
sę nabywać lub doskonalić umiejętności na wybranych - spośród 10 
zaproponowanych - cotygodniowych zajęciach. W sumie odbyło się 
około 150 godzin zajęć, z czego większość prowadzonych była na 
zasadzie wolontariatu.  Zainteresowanych funkcjonowaniem naszego 
Uniwersytetu odsyłamy do strony internetowej pieninskiutw.pl.

23 czerwca zakończyliśmy rok akademicki. Członkowie Zarządu 
przedstawili sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i raport fi-
nansowy oraz podzielili się ze słuchaczami swoimi wnioskami.  

Pani Anna Ziemiańczyk Prezes PUTW w imieniu Zarządu powie-
działa ważkie słowa - My już niejednokrotnie  miałyśmy  takie myśli  
„Ja już rezygnuję, czy to jest mi potrzebne  - teraz na nic nie mam 
czasu”, ale ciągle coś nas trzyma  - chyba wiara, że uniwersytet 

jest nam wszystkim bardzo potrzebny. Chciałabym zaapelować do 
słuchaczy naszego Uniwersytetu: Pamiętajmy, że Uniwersytet to my 
wszyscy i od tego jak będziemy się wspierać, wzajemnie sobie poma-
gać, służyć doświadczeniem, zależy los tego przedsięwzięcia.

Nagrodziliśmy Zarząd gromkimi brawami, serdecznie dziękując 
za ogrom pracy, czasu i serca włożony w działalność Stowarzyszenia.

Bardzo dziękujemy WSZYSTKIM za miniony semestr, życzymy 
wielu radości w czasie letnich miesięcy i do zobaczenia jesienią!

Słuchacze Pienińskiego UTW

Opowieść Wędrowca
Czerwiec to miesiąc, który zwyczajowo poświęcam wraz z rodzi-

ną i przyjaciółmi na poznawanie naszej Ojczyzny.
Jeszcze przed wakacyjnym zgiełkiem poszukujemy ciekawych 

miejsc, gdzie można wypocząć i złapać oddech przed pracowitym 
sezonem. Tym razem droga zaprowadziła nas w okolice Augustowa 
do jednej z malowniczych miejscowości położonej nad samym jezio-
rem. Cisza, piękne widoki, ciepłe jezioro to było uwieńczenie naszych 
poszukiwań.

Nocne posiady nad wodą (jeszcze bez komarów), słuchanie szumu 
trzcin, grania ptaków dla mnie to wspomnienie, które długo zacho-
wam w pamięci. Rankiem pobudka, podziwianie mgieł i WYPRA-
WA na Rospudę. Kajakami spływamy krętą i dziką rzeką, urzekła 
nas swoją urodą! Tak spędzamy dwa dni. Aktywnie a zarazem pełni 
wyciszenia i radości.

Krótka wieczorna narada i postanawiamy jechać dalej. Dzięki 
Grzegorzowi miałem okazję zobaczyć Kaszuby, stare krzyżackie 
zamki, kościółki budowane w całkowicie odmiennym stylu, zabudo-
wy  - w niczym nie przypominające naszych góralskich, a zarazem 
takie swojskie w swej malowniczości.

Docieramy nad same morze, do miejscowości Dąbki.
Wspaniałe miejsce! Plaże piękne, z rzadko spotykanymi kutra-

mi rybackimi, w zachodzącym słońcu tworzą natchniony obraz. Dla 
mnie fotograficzny raj! W nocy nadchodzi burza, sztorm szaleje, 
więc poranek zaskakuje całkowitą zmianą; wczorajsza uroda plaż 
przeobraża się w groźną kipiel, ale cóż to dopiero za piękno! Huk fal, 
wiatr smagający twarz, widok pędzących morskich bałwanów uzmy-
sławia nam własną kruchość wobec szalejącej natury, ale zarazem 
poraża swoim pięknem. 

Polecam wszystkim, szukającym fascynujących miejsc odwiedze-
nie tych regionów! 

 Zbyszek ,,Highlander” Lach

Apetyczny projekt
7.06.2018 w Warsztatach Terapii Zajęciowej „ PERŁA”  w 

Szczawnicy odbyła się wystawa prac uczestników WTZ . Tema-
tyka prac różnorodna, większość to prace związane z obchoda-
mi 100- lecia odzyskania  Niepodległości. Po obejrzeniu wysta-
wy można było skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez  
uczestników WTZ i ŚDS, którzy realizowali  zajęcia praktyczne 
– kulinarne  w pracowni gospodarstwa domowego pod okiem In-
struktora Terapii Zajęciowej Pani Teresy. W czasie 3 dniowych 
zajęć praktycznych młodzież przygotowała różne potrawy tj: sa-
łatki, kanapki, koreczki, smalec domowy, faszerowane pomidory,  
„sakiewki Janosika” nadziewane kapustą z grzybami, ciasta oraz 
inne. Zajęcia te pozwoliły naszej młodzieży doskonalić swoje 
umiejętności, społeczno- zawodowe, mianowicie: doskonalenie 
umiejętności planowania i robienia zakupów, planowania wydat-
ków, doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i z opieku-
nem, umiejętności interpersonalnych w tym komunikowania się w 
grupie oraz  z osobami odwiedzającymi w tym dniu naszą placów-
kę. Młodzież mogła wykazać się umiejętnościami kontrolowania 
własnych zachowań, realistycznej oceny własnego wkładu pracy 
w działanie grupy, umiejętności szukania rozwiązań w czasie wy-
stąpienia trudności oraz przestrzegania przepisów BHP. Poszerzy-
li również wiedzę ogólną na temat zdrowego odżywiania, wartości 
odżywczych produktów oraz przygotowania potraw i przekąsek. 
Dla wszystkich 
uczestników tych 
zajęć było to naby-
cie nowych umie-
jętności społeczno 
– zawodowych i 
doskonalenie po-
siadanych umiejęt-
ności. Podsumo-
wując cel założeń 
zajęć praktycznych 
został osiągnięty. 
Składam podziękowanie wszystkim uczestnikom WTZ  za zaan-
gażowanie oraz Instruktorom Terapii Zajęciowej (p. Oli, p. Ire-
nie, p. Wandzie, p. Eli )za pomoc w przygotowaniu wystawy, oraz 
sali do degustacji potraw. Szczególne podziękowanie dla p. Uli- 
psycholog za  wprowadzenie wspaniałej  atmosfery podczas tego 
przedsięwzięcia. 

W ramach aktywizacji zawodowej odbywały się także dla gru-
py uczestników zajęcia obsługi komputera, kserokopiarki, foliar-
ki, bindownicy, niszczarki. 

Wiesława Sajdak - Tokarczyk
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Tomasz Hurkała Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Absolutorium, 
bój o karetkę 
i węże

Najważniejszym punktem czerwco-
wej Sesji Rady Powiatu Nowotarskiego 
było udzielenie absolutorium (akceptacji 
przez radnych wykonania budżetu powia-
tu za rok 2017) nowotarskiemu staroście 
Krzysztofowi Faberowi. Nie wnikając w 
zawiłe procedury, przepisy prawa i opinie 
wydawane przez liczne instytucje, radni 
Rady Powiatu Nowotarskiego pozytywnie 
ocenili pracę starosty za rok ubiegły i prze-
głosowali uchwałę wyrażającą pozytywną 
ocenę jego działalności finansowej. 

Innym, ważnym punktem obrad sesji, 
było sprawozdanie finansowe dyrektora 
Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego 
w Nowym Targu Marka Wierzby. Stwier-
dził on, że sytuacja finansowa szpitala jest 
coraz lepsza, co pozwala na moderniza-
cję wielu oddziałów szpitala, zwiększanie 
liczby łóżek dla pacjentów oraz otwieranie 
nowych, takich jak psychiatria czy kar-
diologia inwazyjna. Wszystko to jednak 
pozostało w cieniu pytań od radnych, doty-
czących funkcjonowania karetek na terenie 

Powiatu Nowotarskiego, zwłaszcza 
w Pieninach, najdalej oddalonym 
od nowotarskiego szpitala regionie. 
Dyrektor jednoznacznie stwierdził, 
iż powodem zamiany karetki spe-

cjalistycznej z dodatkową obsadą lekarza 
na podstawową z obsadą tylko dwóch ra-
towników medycznych są braki kadrowe, 
a konkretnie brak zainteresowania lekarzy 
pracą w karetkach pogotowia. Lekarzy nie 
skusiło nawet wyższe niż zaproponowa-
ne przez Wojewodę wynagrodzenie, gdyż 
ryczałt przeznaczony na obsadę karetki 
specjalistycznej wynosił 920 zł na dobę 
co dawało 38 zł za godzinę pracy lekarza, 
dyrektor natomiast proponował 70 zł., co 
przez pierwszy rok zwiększało wydatki 
szpitala o ponad 500 000zł. W roku na-
stępnym, jak oświadczył dyrektor, nawet 
taka stawka nie pozwoliła skompletować 
karetki specjalistycznej z lekarzem na po-
kładzie, za co szpital musiał płacić wysokie 
kary. Skutkiem tego było wystąpienie do 
Wojewody o zmianę decyzji, co do obsady 
karetek, z trzyosobowej do dwuosobowej, 
bez lekarza. Na chwilę obecną ratownicy 
medyczni pracujący w karetce podsta-
wowej otrzymują 30zł za godzinę pracy i 
takie pieniądze otrzymuje szpital od Wo-
jewody w formie ryczałtu. Pod wpływem 
nacisków radnych, dyrektor zdecydował 
jednak, iż przywróci trzyosobową obsadę 

karetki, ale na obszarze, gdzie jest jej  naj-
więcej interwencji i kuriozalnie okazał się 
to teren Nowego Targu! Czyli od 1 lipca, 
to na terenie miejscowości, gdzie znajdu-
je się szpital, do którego można dojechać 
w kilka minut, na pokładzie karetki będą 
dwaj ratownicy medyczni i lekarz! W miej-
scowościach pienińskich natomiast, gdzie 
czas dojazdu do szpitala wynosi 40 min., 
obsada karetki będzie dalej dwuosobowa. 
Dyrektor zapewnia jednak, iż nawet taka 
obsługa karetki zapewnia wysoki poziom 
opieki medycznej i bezpieczeństwo pacjen-
tów, a nam pozostaje jedynie w to głęboko 
wierzyć, bo innego wyjścia nie mamy. 

Ostatnim punktem obrad, było wystą-
pienie Powiatowego Inspektora Wetery-
narii, który przybliżył radnym m.in. listę 
szkoleń przeznaczonych dla rolników, wy-
niki kontroli w obszarze ochrony zdrowia 
zwierząt i funkcjonowania gospodarstw 
rolnych, czy nowe zasady prawidłowego 
uboju zwierząt oraz właściwego przetwa-
rzania wyrobów ich pochodzenia. Na sam 
koniec wystąpienia jako ciekawostkę po-
dał fakt, iż na terenie Powiatu Nowotar-
skiego znajduje się więcej hodowli węży, 
niż na całym pozostałym terenie Polski! 
Jak widać, nie tylko turyści czują się u nas 
dobrze, którym życzę spokojnego wypo-
czynku, gdyż są to węże eksportowane na 
cały teren Polski i Europy. 

UKRAINA 
W POLSCE

19 czerwca br. grupa osób uczestnicząca w polsko-ukraińskiej 
wymianie międzynarodowej wzięła udział w żywej lekcji na te-
mat dobrych manier, kultury i historii, która odbyła się w Muzeum 
Pienińskim. Uczestnicy projektu mieli możliwość sprawdzenia 
jakie maniery były uważane za pożądane w danych czasach. Mło-
dzież poznała również najbardziej charakterystyczne postacie dla 
Szczawnicy, historię Łemków, Rusinów, zwrócono uwagę na wie-
lokulturowość panującą w naszym rejonie. Na zakończenie wizyty 
uczestnicy projektu mieli możliwość porównania dobrych manier, 
zwyczajów i kultury panującej w dawnych czasach do współcze-
snej.

Po wizycie w Muzeum młodzież udała się na aktywny wypo-
czynek do rezerwatu - Wąwóz Homole, gdzie promowała dobre 
praktyki zachowania w środowisku naturalnym, miejscach pra-
wem chronionych. Podczas wspólnej wyprawy młodzież obser-
wowała innych ludzi na szlakach sprawdzając czy stosują się do 
norm dobrego zachowania w rezerwacie. Wspólnie spędzony czas 
upłynął na ćwiczeniu umiejętności językowych i wzajemnej inte-
gracji. Młodzież wspólnymi siłami stworzyła mapę dobrych na-
wyków w dbaniu o środowisko.

Na zakończenie dnia zostały zorganizowane warsztaty integra-
cyjne pn. „Czy wiesz jak było dawniej”, podczas których młodzież 
poznawała sposoby powitań z różnych epok, zwrócono również 
uwagę na specyfikę powitań różnych grup etnicznych zamiesz-
kujących Szczawnicę dawniej (Łemkowie, Rusini). Uczestnicy 
projektu zdobyli nową wiedze o wartościach, normach i ukrytych 
wzorcach kulturowych.

 
 Kinga Lorczyk 
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Święto Szkoły
1 czerwca uroczyście obchodziliśmy 

nasze Święto. Rozpoczęliśmy je Mszą Św. 
w Kościele Parafialnym, a następnie prze-
szliśmy ulicami miasta do budynku szkoły. 
Tam po części oficjalnej i przemówieniu 
pani dyrektor Anny Szczepaniak oraz za-
proszonych gości, przyszła kolej na część 
artystyczną uroczystości. Ponieważ nasza 
szkoła jest szczególnie związana z posta-
cią ks. prof. Józefa Tischnera, odgrywa-
ne przez uczniów scenki nawiązywały do 
różnych etapów życia Patrona. Po apelu 
goście zaproszeni zostali na poczęstunek, a 
na uczniów z okazji Dnia Dziecka czekała 
gorąca kiełbaska z grilla.

Czytelnicze sukcesy
7 czerwca dwie gimnazjalistki Dominika 

Niegłos i Aleksandra Salamon reprezentow-
ały naszą szkołę w V edycji konkursu czy-
telniczego dla gimnazjalistów pod patrona-
tem Starosty Nowosądeckiego w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks.prof. J. 
Tischnera w Starym Sączu. 

Konkurs dotyczył znajomości trzeciego 
tomu sagi o wiedźminie – pt. „Krew elfów” 
Andrzeja Sapkowskiego. Uczestnicy kon-
kursu rozwiązywali test składający się z 30 
pytań. Poziom konkursu był bardzo wysoki. 
Po zmaganiach konkursowych uczniom za-
proponowano udział w warsztatach, których 
celem było wykonanie plakatu promującego 
książkę będącą tematem konkursu. Wyko-
nane plakaty były poddane ocenie i specjal-
nie powołana komisja nagrodziła wszystkie 
wykonane prace słodkimi upominkami. 

Laureaci Kapucyńskiego konkursu 
Historycznego ,,Wiara i Wolność”

 12 czerwca 2018 r. w Krakowie odby-
ła się gala finałowa kapucyńskiego kon-
kursu historycznego „Wiara i wolność. 
Konfederacja barska na ziemi krakowskiej 
– szlakiem walk o niepodległość w latach 
1768-1772”, zorganizowanego przez Wan-
dę Silezin i Klasztor Braci Mniejszych Ka-
pucynów.

Na uroczystość przybyli m.in. Pan Je-
rzy Fedorowicz - Senator RP, Pani Barba-
ra Nowak - Małopolski Kurator Oświaty, 
Pani Katarzyna Król - Zastępca Prezydenta 
Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu, prof. 
Krzysztof Fryderyk - Dyrektor USD, prof. 
Janusz Skalski - Dyrektor Instytutu Pediatrii 
CMUJ, przedstawiciele Instytutu Pamięci 
Narodowej oraz organizatorzy Konkur-
su: Pani Wanda Silezin i Brat Jerzy Uram, 
Gwardian Klasztoru Braci Mniejszych Ka-
pucynów w Krakowie.

Honorowy patronat nad powyższym 
przedsięwzięciem objęli: Pan Jerzy Fedoro-
wicz - Senator RP, Rzecznik Praw Dziecka 
RP, Małopolski Kurator Oświaty, Prezydent 
Miasta Krakowa, Marszałek Województwa 
Małopolskiego, Dyrektor Oddziału IPN w 
Krakowie, Dyrektor Muzeum Historyczne-
go Miasta Krakowa oraz Dyrektor Centrum 
Młodzieży w Krakowie.

W konkursie zorganizowanym z okazji 
250-lecia zawiązania konfederacji barskiej 
wzięło udział kilkuset uczniów z całej Ma-
łopolski, w tym również uczniowie z naszej 
szkoły. Nasi uczniowie najpierw zgłębiali 
wiedzę na powyższy temat korzystając z 
bibliografii przygotowanej przez Bibliotekę 
Pedagogiczną w Krakowie oraz Muzeum 
Etnograficzne w Szczawnicy. Następnie 
udali się w „podróż” po mieście szukając 
śladów konfederackich na naszym terenie. 
Efektem okazał się znakomity !

Miło nam poinformować, że Weronika 
Pełczak i Emilia Tomońska z kl.VII, Teresa 
Wiercioch z kl. III a gimnazjum i Mikołaj 
Zachwieja z kl. II a gimnazjum zostali lau-
reatami tego konkursu. Do przedsięwzięcia 
przygotowywała ich mgr Anna Szczepa-
niak.

Należy zaznaczyć, że mgr Anna Szcze-
paniak znalazła się w gronie trzech opie-
kunów konkursu, którzy zostali wyróżnie-
ni pamiątkowym ryngryfem Konfederacji 
Barskiej za wspaniałe przygotowanie mło-
dzieży do konkursu.

Żywa lekcja wiedzy o społeczeństwie
14 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2 

w Szczawnicy odbyła się żywa lekcja wie-
dzy o społeczeństwie na temat funkcjono-
wania władzy ustawodawczej w Polsce z 
senatorem RP panem Janem Hamerskim. 
Pan senator w swojej prelekcji przybliżył 
uczniom drugich klas gimnazjum zasady 
funkcjonowania obecnego organu ustawo-
dawczego, zasady uchwalania ustaw, prac 
komisji. Odpowiadał również na szereg py-
tań, które zadawali zainteresowani tematem 
gimnazjaliści. Spotkanie przebiegało w bar-
dzo miłej i przyjaznej atmosferze.

Międzyszkolny konkurs historyczno - 
literacki pt.: ”Naród, który traci pamięć, 
przestaje być Narodem”

W ramach obchodów 100 - lecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości by-
liśmy organizatorami międzyszkolnego 
konkursu historyczno - literackiego pod 
honorowym patronatem Burmistrza Mia-
sta i Gminy Szczawnica pana Grzegorza 
Niezgody. Uczestnicy pisali pracę na je-
den z dwóch tematów: kartka z pamiętnika 
„Byłem powstańcem ...” (wspomnienia z 
udziału w powstaniu kościuszkowskim, li-
stopadowym, styczniowym), wspomnienie 
o Józefie Piłsudskim (forma zbeletryzowa-
na wspomnień legionisty). Do konkursu 
zaprosiliśmy uczniów ze szkół gmin: Kro-
ścienko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna 
i Szczawnica. 13 maja jury, w składzie: 
przewodnicząca pani Barbara Węglarz - dy-
rektor Muzeum Pienińskiego, członkowie: 
pani Joanna Moskalik - nauczyciel języka 
polskiego, pani Katarzyna Ciesielka - na-
uczyciel języka polskiego, ogłosiło wyniki. 
Nasze uczennice, przygotowywane przez 
panią Jolantę Kaliszczak, zostały laureatka-
mi tego konkursu w kategorii szkół podsta-
wowych: Joanna Olszyna I miejsce i Joanna 
Aleksiewicz II miejsce. 

Time Capsule
19 czerwca uczniowie klasy 4 naszej 

szkoły wraz z nauczycielką języka angiel-
skiego Małgorzatą Oleś-Gagatek zakopali 
na podwórku szkolnym kapsułę czasu. Zo-
stały w niej zamknięte prace projektowe 
uczniów, którymi były pocztówki w języku 
angielskim zaadresowane do ich kolegów 
i koleżanek. Kapsuła zostanie odkopana 
za 4 lata, w momencie ukończenia klasy 8 
przez tych samych uczniów. Będą oni mogli 
sprawdzić wtedy swoje umiejętności języ-
kowe i poprawić własne błędy w pracach 
sprzed czterech lat.

Bezpieczne wakacje
18 czerwca prelekcję w naszej szkole 

na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji 
przedstawili funkcjonariusze komisariatu 
policji w Krościenku n/D. Opowiedzieli o 
zasadach ruchu drogowego, ograniczone-
go zaufania do obcych. Panowie policjanci 
przypomnieli również podstawowe zasady 
zachowania na rowerze, w podróży, nad 
wodą i w domu.

Dodatkową osobną pogadankę z funk-
cjonariuszami miała klasa IV, która wzo-
rowo i na 100% zdała egzaminy na kartę 
rowerową. 

W imieniu wszystkich uczniów naszej 
szkoły serdecznie dziękujemy za przepro-
wadzoną prelekcję oraz za udzielenie wielu 
cennych wskazówek.

„CO DZIEŃ, GDY PRZEJDZIESZ 
PRÓG, JEST TYLE DRÓG, CO W 
ŚWIAT PROWADZĄ” - pożegnanie 
uczniów trzecich klas gimnazjalnych

21 czerwca odbyła się uroczysta akade-
mia poświęcona pożegnaniu uczniów trze-
cich klas gimnazjalnych, którzy 22 czerwca 
otrzymali świadectwa absolwentów. 

W części oficjalnej nastąpiło przekaza-
nie sztandaru uczniom drugich klas. Trze-
cioklasiści podziękowali nauczycielom i 
wychowawcom za edukację i wkład w ich 
rozwój, rodzicom za wszelkie wsparcie. Na-
stępnie nagrodzeni zostali najlepsi ucznio-
wie klas trzecich za świadectwa z wyróżnie-
niem, różnorodne osiągnięcia i bardzo duże 
zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. 
Bardzo podniosłym punktem uroczystości 
było wręczenie przez panią dyrektor pa-
miątkowych statuetek: Mateuszowi Hurkale 
z kl.IIIa dla najlepszego gimnazjalisty oraz 
najlepszego matematyka, a Bartłomiejowi 
Majerczakowi również z kl.IIIa dla najlep-
szego humanisty, najlepszego językowca 
i najlepszego sportowca. Na wyróżnienia 
te złożyły się wysoka średnia z ocen i eg-
zaminu gimnazjalnego. Nie zapomniano o 
rodzicach, którzy na przestrzeni trzech lat 
wspierali wychowawców.

 W drugiej części uczniowie klasy III 
b przedstawili w zabawny sposób historię 
swego pobytu w gimnazjum. Publiczność 
nagrodziła ich występ gromkimi brawami. 

Projekt programu Erasmus+ zatwier-
dzony!

21.06.2018r. nasza szkoła zakwalifiko-
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wała się do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ Mo-
bilność Kadry Edukacji Szkolnej. Zatwierdzony projekt napisany 
został przez nauczycielkę języka angielskiego i niemieckiego p. 
Małgorzatę Oleś-Gagatek i nosi tytuł: ,,Podwyższenie umiejętno-
ści językowych i metodycznych nauczycieli- kluczem do zwięk-
szenia jakości nauczania i rozwoju współpracy międzynarodowej”.  
W ramach projektu od września 2018r. nauczyciele naszej szkoły 
uczestniczyć będą w dwutygodniowych szkoleniach zagranicznych 
w następujących szkołach językowych: ”Alpha School of English” 
w St. Paul’s Bay na Malcie, DILIT IH w Rzymie, ‘’Centre of En-
glish Studies” w Dublinie, ‘’Cork English World’’ w Cork w Ir-
landii, ‘’English in Cyprus” w Limassol na Cyprze, ‘’Easy School 
Malta’’ w Valetcie oraz szkole partnerskiej Gnadenthal-Gymna-
sium w Ingolstadt. 

Cały projekt sfinansowany zostanie ze środków unijnych, a jego 
budżet wyniesie 25585,00 Euro, co stanowi równowartość kwoty 
110327,64 PLN. Jego realizacja pozwoli na podniesienie jakości 
nauczania w Szkole Podstawowej nr 2  i umożliwi naszym nauczy-
cielom wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów eu-
ropejskich.

I znów 
przeminął rok

Oto krótkie sprawozdanie z pracy w SP Szlachtowej w rok 
szkolnego 2017/2018:

Zielona Szkoła (Chłapowo, Jastrzębia Góra, Gdańsk, Sopot, 
Łeba, Cetniewo, Władysławowo, Malbork)

Wycieczka do  Wrocławia  i Gór Stołowych,
XX  jubileuszowy Koncert Pieśni Patriotycznej i Religijnej,
XIII  międzyszkolny Konkurs Recytatorski  im. Jana Pawła II,
Koncerty: dla mam, kochanych dziadków,
W weekendy wycieczki szkolnego Koła Turystycznego do 

Morskiego Oka, Rusinowej Polany, itp.
Udział w interaktywnych warsztatach muzycznych, Projekcie 

UM w Szczawnicy dofinansowanym z funduszy unijnych ,,Inno-
wacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Gminy Szczaw-
nica”, lekcjach muzealnych, Projekcie ,,Cyfrowo bezpiecznie 
– Bezpieczna szkoła cyfrowa’’, Projekcie „Mieć wyobraźnię mi-
łosierdzia”, warsztatach profilaktycznych ,,Dobre wychowanie’’, 
Dniu  Ziemi,

Harcerska noc z duchami, 
„ Polska Stajenka’’, czyli XIV już Koncert Kolęd i Pastorałek.

Osiągnięcia naszych uczniów:
Sukcesy w konkursach  recytatorskich:
- III miejsce Oliwii Hurkały i wyróżnienie Zuzanny Kielak w 

powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Recyta-
torskiego „Pierścień św. Kingi”,

- Wyróżnienie Martyny Ciesielki w Wojewódzkim Przeglą-
dzie Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia 
- Florka w Białym Dunajcu

- I miejsce Wiktora Gałysy i II miejsce Martyny Ciesielki w 
XIV Przeglądzie Młodych Recytatorów im. Michała Słowik 
Dzwona,

- wyróżnienie Oliwii Hurkały w rejonowym etapie Konkursu 
Recytatorskiego w Nowym Targu

Sukcesy uczniów w konkursie literackim „Mikołajki”
- III miejsce Amelki Kaczorowskiej w kategorii poezja.

Sukcesy uczniów w konkursach przyrodniczych:
- II miejsce Macieja  Kiczyńskiego i IV miejsce Krystiana Fila-

sa w „Konkursie Wiedzy o Pieninach”.

Sukcesy w międzyszkolnych konkursach artystycznych:
- Amelia i Sara Kaczorowskie oraz Aleksandra Błażusiak zo-

stały laureatkami Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w SP 1 w 
Szczawnicy,

- I miejsce Zuzanny Kielak oraz Amelki i Sary Kaczorowskich 
w Konkursie Talentów w Krościenku n/D.

Wyróżnienie w XXXII Przeglądzie Teatru Dzieci i młodzieży 
,,Bajdurek’’ w Nowym Targu

Udział Marty Wyrostek w etapie powiatowym Kuratoryjnego 
Konkursu Humanistycznego

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie matematycz-
nym ,,Kangur’’

Sukcesy sportowe
- II miejsce ucznia Mikołaja Fryźlewicza, III miejsce Daniela 

Hurkały, IV miejsce Wawrzyńca Fryźlewicza w zawodach w nar-
ciarstwie alpejskim o „Mały Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica”.

II miejsce w międzyszkolnych zawodach sportowych w piłkę 
nożną.

To skromne podsumowanie naszych wspólnych działań pozwa-
la na stwierdzenie, że każdy uczeń mógł realizować swoje zainte-
resowania i sprawdzać umiejętności oraz wiedzę na miarę swoich 
możliwości. Sukcesy w szkole nie są jednak najważniejsze, istotne 
dla dziecka – to podążanie do przodu wśród kolegów i koleża-
nek, a przede wszystkim nauczycieli, którzy dają wiarę w siebie, 
poczucie bezpieczeństwa i akceptowania, niezależnie od swoich 
możliwości intelektualnych.

  22 czerwca wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Szlachtowej spotkali się na uroczystości zakończenia roku szkol-
nego wraz z rodzicami, nauczycielami, P. Dyrektor i zaproszo-
nymi gośćmi. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody i 
dyplomy oraz wyróżnienia za wzorową frekwencję. Uczniowie, 
którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem to: Oliwia Hurkała, 
Jan Surowiec, Kamil Bieniek, Maciej Kiczyński, Marta Wyrostek, 
Amelia Kaczorowska oraz Krystian Filas. Wyróżnieni zostali 
również rodzice, którzy aktywnie wspierali szkołę. 

Na uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca szkoły z Radą 
Rodziców, Proboszczem Ks. Tadeuszem Wojciechowskim, Radą 
Sołecką oraz OSP w Szlachtowej, efektem której organizowane 
są wyjazdy dzieci na wycieczki czy Zieloną Szkołę, której niskie 
koszty pozwalają na uczestnictwo wszystkich uczniów, niezależ-
nie od statusu materialnego.

Wspólnie społeczność Szlachtowej organizuje Festyny, na 
których spotykają się rodziny i spędzają ze sobą czas, dobrze się 
bawiąc, biorąc udział w konkursach , zawodach sportowych czy 
grach terenowych. Wszystkie te działania służą integracji środo-
wiska lokalnego dla rodziny, a przede wszystkich  dzieciom.

Przedstawiłam krótki skrót z tego co robiliśmy w ciągu tego 
roku, szkolnego, efekty tych  działań i tak się zastanawiam, czy 
to wszystko, co wspólnie stworzyliśmy i przeżyliśmy, miało war-
tość, czy to miało głębszy sens, czy to dużo czy mało…? Inni po-
wiedzą: takie mało znaczące historie, nie było tam zdobywania 
szczytów, przemierzania kontynentów czy osiągania wymiernych 
korzyści. Kiedyś też tak myślałam, ale dziś wiem, że najważniej-
sze jest, by każde dziecko miał wiarę w siebie, że to co robi jest 
dla niego najważniejsze na świecie, że ma przyjaciół i kolegów, z 
którymi podąża do przodu, że czuje się bezpieczne i akceptowane, 
niezależnie od swoich możliwości intelektualnych, że rozwija się 
emocjonalnie tak, ze poradzi sobie w życiu. Za takie właśnie suk-
cesy, gdzie pokonaliście swoje słabości, walczyliście z negatyw-
nymi emocjami, pokonaliście lęk, lenistwo. Dziękuję i gratuluje 
wygranej.

Serdecznie chciałam podziękować wszystkim, którzy wspierają 
naszą szkołę, bez współpracy z nimi, wsparcia i zrozumienia na-
szych problemów, nie moglibyśmy się rozwijać. Dziękuję za ten 
rok szkolny Wam, Waszym rodzicom. Nauczycielom, szczególnie 
ks. proboszczowi P. Helence, pani Bogdanowi, wszystkim, którzy 
byli z nami.

Niech żyją wakacje. Udanego i bezpiecznego odpoczynku.
Beata Kowalska
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Wymiana polsko – niemiecka 
Szkoły Podstawowej nr 1 
ze szkołą w Schöneiche 

11-16.06.2018r.
P O N I E D Z I A Ł E K 

Nasi goście z Schöneiche dotarli do 
Szczawnicy i poznali swoich gospodarzy.

W T O R E K 
Poranna burza zmieniła nam plan dnia. 
Dzięki zastosowaniu wariantów rezer-
wowych, wspaniałemu wsparciu grupy 
rodziców i pracowników obsługi szkoły, 
zdolnościom improwizacyjnym nauczy-
cieli oraz dobrej postawie uczniów, dzień 
dzisiejszy zaliczamy do niezwykle uda-
nych. W oficjalnym powitaniu uczestni-
czył Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
pan Grzegorz Niezgoda. Dyrektorzy oby-
dwu szkół życzyli uczestnikom udanego 
spotkania. Szczawnicka szkoła odzyskała 
Puchar Przyjaźni a artystyczne prezenta-
cje uczniów z Schöneiche i Szczawnicy 
oklaskiwaliśmy owacyjnie. Dziękujemy 
za pomoc Krzysztofowi Czai i Łukaszowi 
Różyckiemu (Kudłatemu).

Festyn „Scenki i Piosenki” był drugą 
odsłoną Święta Szkoły a zarazem projek-
tem artystycznym, który zrealizowany zo-
stał wspólnie z kolegami ze szkoły w Schö-
neiche w Niemczech.

Ś R O D A 
Udany dzień w Krynicy. Deszcz nas 
oszczędził, było ciepło i atrakcyjnie. Park 
linowy w „Fabryce endorfiny” był miej-

scem zabawy na wysokościach mniejszych 
i większych. Wyjazd na Jaworzynę i ścież-
ka edukacyjna z przewodnikiem - leśni-
kiem był dopełnieniem programu dnia. 
Smaczny posiłek u p. Węglarza w „Tęczy” 
i powrót do deszczowej Szczawnicy.

C Z W A R T E K 
Gdyby pogoda była łaskawa, dzień ten 
przyniósłby uczestnikom wiele wrażeń na 
rzece Dunajec. Niestety musieliśmy dosto-
sować plany do możliwości pogodowych. 
Zwiedziliśmy „serce” zapory wodnej w 
Niedzicy - wnętrze elektrowni z „cen-
trum dowodzenia”. Ponieważ elektrownia 
jest obiektem strategicznym, nie wolno 
robić zdjęć, dlatego nie zobaczycie ich w 
tej relacji. Później byliśmy na koronie za-
pory i podziwialiśmy zamek w Niedzicy 
oraz widoki na jezioro. Obiad zjedliśmy w 
Schronisku „Orlica” w Szczawnicy. Spacer 
promenadą przez Szczawnicę zakończył 
wspólny dzień.

P I Ą T E K 
„Dzień w rodzinach” a opiekunowie w 
Krakowie. Zwiedzanie starego miasta, Wa-
welu, dzielnicy Kazimierz wypełniły dzień 
nauczycielom i rodzicom z Niemiec.

S O B O T A 
Pożegnania czas. Po prawie tygodniowym 
wspólnie spędzonym czasie nadeszła so-
bota, dzień wyjazdu naszych niemieckich 
kolegów. W piątek polskie rodziny zorga-
nizowały dzień pobytu a dorośli uczestnicy 
zwiedzali Kraków, m.in. Wawel i Kazi-
mierz. Powrócimy jeszcze do wspomnień 
XIX Spotkania Polsko - Niemieckiej Wy-

miany szkolnej Szczawnica - Schöneiche. 
Podziękowania kieruję do wszystkich, 

którzy uczestniczyli i pomagali w organi-
zacji wymiany. Przede wszystkim rodzi-
com, którzy zdecydowali się na przyjęcie 
niemieckich uczniów w swoich domach 
oraz tych, którzy wydatnie pomogli w or-
ganizacji festynu. Dziękuję także: Polsko 
Niemieckiej Wymianie Młodzieży - or-
ganizacji wspierającej. Miastu i Gminie 
Szczawnica, Burmistrzowi, Panu Grzego-
rzowi Niezgodzie i Sekretarzowi, Panu To-
maszowi Ciesielce - za wsparcie wymiany 
oraz uczestnictwo w spotkaniu. Radzie Ro-
dziców SP1 - całej grupie „festynowej”- za 
pomoc w organizacji. Panu Grzegorzowi 
Gackowi i Pani Renacie Goreckiej - za 
przyjęcie dorosłych gości w Apartamen-
tach Park. Pani Agacie Mastalskiej - Wój-
cik - Manager Hotelu Batory - za pomoc 
i wsparcie w organizacji wymiany. Panu 
Zygmuntowi Gabrysiowi - Restauracja „U 
Zosi” - za poczęstunek dla Gości. Państwu 
Elżbiecie i Zbigniewowi Wójcikom - Re-
stauracja „Bacówka”, Panu Tomaszowi 
Salamonowi - Restauracja „Bohema”, 
Panu Romanowi Hamerskiemu - Restau-
racja „Czarda”, Panu Tomaszowi Dydzie 
- „DIDI-TRANS”, Panu Wojciechowi 
Wierciochowi oraz Panu Witoldowi Sadzi-
kowskiemu - za wspieranie organizacyjne. 
Flisakom ze Szczawnicy i panu Maciejo-
wi Gębali, którzy gotowi byli zafundować 
spływ Dunajcem a bardzo zła pogoda unie-
możliwiła realizację tych planów. Dziękuję 
wszystkim nauczycielom, dzięki pracy któ-
rych mogło odbyć się nasze spotkanie. Do 
zobaczenia za rok w Schöneiche.

Dyr Paweł Sypek

Puchar Małopolskiego Kuratora 
Oświaty w „PERLE”

12.06.2018  w Auli  Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 
w Prokocimiu, przedstawiciele Warsztatu Terapii Zajęciowej 
„PERŁA” w Szczawnicy osobiście odebrali nagrody laureatów 
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego  „Wiara i wolność” pt: 
„Konfederacja Barska na ziemi Krakowskiej- szlakiem walk o nie-
podległość w latach 1768-1772”. Konkurs ten zorganizowany był 
przez Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie 
z okazji 250 – lecia zawiązania Konfederacji Barskiej. W przygo-
towaniu konkursu   duża pomocą w powstaniu prac plastycznych 
okazało się spotkanie z kustoszem 
Muzeum Pienińskiego, który przy-
bliżył nam historię Konfederacji 
Barskiej na ziemi  Pienińskiej. Po-
mocna bardzo okazała się także bi-
bliografia przygotowane przez PBW 
im. H. Kołłątaja w Krakowie, która 
dzięki Pani Wandzie  Silezin -ini-
cjatorce i organizatorce   tego kon-
kursu dotarła do naszej młodzieży i 
stała się inspiracją do tworzenia prac 
konkursowych. W konkursie wzięło 
udział 7 uczestników WTZ, którzy 

pod czujnym okiem p. Aleksandry Cz. Tworzyli prace. Statuetkę 
laureatów Kapucyńskiego Konkursu Historycznego „ Wiara i wol-
ność”  ufundowaną przez Małopolskiego Kuratora Oświaty Panią 
Barbarę Nowak , z rak pani kurator odebrał Kazimierz K., twórca 
portretu Kazimierza Pułaskiego. Portret ten podbił serca jury.

Każdy z uczestników otrzymał dyplom i prezent. Dyplom za-
projektowany przez profesora Czesława Dźwigaja- Akademia 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Pan profesor ufundował dla wszyst-
kich uczestników nagrody w postaci książki. Patronat Honorowy 
: Jerzy Fedorowicz- Senator RP, Marek Michalak- Rzecznik Praw 
Dziecka RP, Barbara Nowak- Małopolski Kurator Oświaty, Ja-
cek Krupa- Marszałek Województwa Małopolskiego, Jacek Maj-
chrowski- Prezydent Miasta Krakowa, Dr hab. Filip Musiał- Dy-

rektor Oddziału IPN w Krakowie, 
Michał Niezabitowski – Dyrektor 
Muzeum Historycznego Miasta Kra-
kowa, Bartłomiej Kocurek – Dyrek-
tor Centrum Młodzieży w  Krakowie, 
prof. Czesław Dzwigaj – Akademia 
Sztuk Pięknych w Krakowie.

 Ogromną  radością było dla mnie 
uczestniczenie osobiście w Gali wrę-
czania nagród. Przeżywanie razem z 
nimi radość  z osiągania  sukcesów, 
to chwile niezapomniane.

Wiesława Sajdak - Tokarczyk
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Trasą letnich wycieczek

Zagłębie niklowe 
w Sudbury, Ontario  
Kilka tygodni temu powróciłam z Polski do Kanady i od 

razu wpadłam w wir wiosennych prac ogrodowych. Teraz, 
kiedy pozostaje nam tylko patrzeć jak wszystko pięknie 
rośnie, postanowiliśmy, wraz z moim mężem Januszem, 
zaplanować kilka wycieczek letnich po naszej prowincji 
Ontario. Pierwszy wybór padł na okolice miasta Sudbury, 
położonego 470 km na północ od naszego domu. Samocho-
dem to około 5 godzin w każdą stronę, ale dla emerytów to 
nie ma znaczenia. Jedziemy!

Sudbury jest największym miastem w północno-wschod-
niej części prowincji Ontario. Przed przybyciem Europej-
czyków na te tereny, okolica była zamieszkiwana przez 
rdzenne plemię Odżibwe. Europejska kolonizacja nastąpiła 
wraz z rozpoczęciem wyrębu drzew na tych terenach i zwią-
zaną z nią budową Kolei Transkanadyjskiej w 1883 roku. 
Wówczas odkryto tu depozyty rudy niklu, a także innych 
metali, które powstały w wyniku uderzenia meteorytu 1,85 
miliardów lat temu. Rozpoczęto zatem wydobycie rudy i od-
tąd okolice Sudbury połączone są z produkcją i światowym 
zapotrzebowaniem na nikiel. W zagłębiu Sudbury wydoby-
wa się obecnie 1/5 produkcji światowej niklu. Jest on meta-
lem używanym głównie do produkcji stopów, a około 60% 
światowej produkcji niklu jest używane do produkcji stali 
nierdzewnej. W Kanadzie, nikiel jest używany także do 
produkcji monet, a szczególnie do produkcji monety 5 cen-
towej. Ponieważ początkowo pięciocentówka kanadyjska 
produkowana była z 99.9% niklu i posiadała właściwości 
magnetyczne, tak też ja nazwano – Nikiel.  

Dla większości Kanadyjczyków zagłębie Sudbury koja-
rzy się z wydobyciem niklu i jego wytopem oraz związanym 
z tym jałowym krajobrazem okolicy. Krajobraz Sudbury jest 
porównywalny często z krajobrazem na Księżycu. Wynika 
to z rozpraszania zanieczyszczeń wytwarzanych podczas 
procesów hutniczych, w tym różnych kwasów. Zakwasiły 
one pobliską okolice i jeziora, powodując też opady kwa-
śnego deszczu, to z kolei spowodowało, że przestała tu ro-
snąć roślinność. Księżycowy krajobraz przyciągnął tu astro-
nautów z NASA, którzy wykorzystali te warunki w celach 
szkoleniowych. Sytuacja ta zaalarmowała jednak lokalnych 
ekologów, tak więc w latach 70. Sudbury przekazało zna-
czące zasoby finansowe i komunalne w celu złagodzenia 
wpływu emisji szkodliwych gazów na ekologię okolicy. 
Wybudowano wówczas w tutejszej hucie niklu tzw. Sudbu-
ry Superstack, czyli komin o wysokości 381 metrów, w celu 
rozpraszania zanieczyszczeń i gazów i wyprowadzania ich 
poza miasto. Rozprasza on trujące gazy w promieniu 240 
kilometrów, dzięki czemu udało się zatrzymać katastrofę 

ekologiczną w najbliż-
szej okolicy Sadbury, 
ale efektem negatyw-
nym okazało się dalsze 
zakwaszenie około 7 
tysięcy położonych w 
tamtym rejonie jezior 
w wyniku kwaśnych 
deszczy. Aby zatrzy-
mać kolejną katastrofę, 
w latach 90. zreduko-
wano emisję dwutlenku 
siarki aż o 90%.  Komin 
Sudbury SuperStack w 
latach 1972-1987 był najwyższym kominem świata, dziś to 
drugi co do wysokości komin świata, po kominie elektrowni 
GRES-2 w Kazachstanie oraz druga co do wysokości bu-
dowla wolno stojąca w Kanadzie, po wieży CN Tower w 
Toronto. Ponieważ kanadyjska prasa coraz częściej donosi 
o planach rozbiórki tego komina, trzeba go jak najszybciej 
zobaczyć. 

Komin Superstack to jednak nie jedyna atrakcja Sudbury, 
miasto rozwija się teraz jako centrum turystyczne. W 1985 
roku otwarto tu centrum naukowe „Science North” nad je-
ziorem Ramsey, poświęcone geologii regionu i kanadyjskiej 
północy. Główny budynek tego centrum ma kształt płat-
ka śniegowego, a przed nim znajduje się prawdziwy powód 
naszej wyprawy do Sudbury. Jest to dokładna gigantyczna 
replika kanadyjskiej pięciocentówki z 1951 roku, tzw. Wiel-
ki Nikiel. (Big Nickel). Moneta 5 centów z 1951 r. została 
wybita w celu upamiętnienia 200. rocznicy izolacji i nazwa-
nia pierwiastka Nikiel, przez szwedzkiego mineraloga oraz 
chemika, eksperta do spraw kopalnianych, Barona Axel 
Fredrik Cronstedt w 1751 roku.  Replika monety z 1951 
roku, Wielki Nikiel, została zbudowana w 1964 roku  przez 
mieszkańca Sudbury Teda Szilva i symbolizuje bogactwo, 
które Sudbury wniosło do gospodarki kanadyjskiej poprzez 
produkcję niklu.  Wielki Nikiel to największa moneta na 
świecie, ma ona 9 metrów wysokości a waży blisko 13 ton. 
Awers monety to głowa brytyjskiego króla Jerzego VI, a re-
wers to stylizowany obraz rafinerii w Sudbury. Wielki Ni-
kiel jest około 64 607 747 razy większy niż prawdziwy ka-
nadyjski nikiel i jest on prawdopodobnie jedną z najbardziej 
znanych atrakcji przydrożnych w całej prowincji Ontario, 
jeśli nie w całej Kanadzie. Wielką niklową monetę 5. cento-
wą, znajdujący się obok park numizmatyczny, jak i centrum 
naukowe “Science North” można zwiedzać za darmo.

Wyjazd do zagłębia Sudbury to nasza pierwsza wyciecz-
ka tego lata. Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach 
uda nam się zobaczyć więcej przydrożnych atrakcji, a szcze-
gólnie tych należących do kategorii “naj” czyli największe, 
najwyższe, itp., a atrakcje takie są bardzo popularne w całej 
Kanadzie. Tymczasem życzę wszystkim moim czytelnikom 
pięknego, pogodnego lata i wielu beztroskich dni i zdarzeń. 

Anna Kondracka - Wiercioch
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Życie na biegunach I
Filigranowa, nienaturalna blondynka, 

warszawianka z kości, ale nie z krwi. Po 
trzydziestce i po życiowych turbulencjach. 
Z dnia na dzień rzuca stolicę, korporację, 
reklamę, ulubione kafejki, spacerki po 
wiślanych bulwarach, centra kultury i ga-
lerie handlowe, ulubione studyjne kino, 
mieszkanie studenckie, jasne i bezpieczne, 
przyjaciół, rodziców, siostrę i stare sny. To 
wszystko dla gór, dla miłości, dla psów.

A potem cudowne życie na wsi i histo-
ria, jak z bajki o Kopciuszku w jednej se-
kundzie zmienia swój bieg. Bohaterka tego 
cyklu opowiadań z jednego bieguna spada 
z hukiem na drugi, ale nie umiera, jak uko-
chany mąż - Staszek, tylko ciągnie dalej 
swój wózek, prawie tak samo zgrabnie, jak 
robią to jej wierne psy. Psy, których przy-
bywa i przybywa …

Abi, Akita, Alf, Baster, Dejzi, Drzazga, 
Kailan, Kamyk, Kora, Morus, Odi, Tofik, 
Salome, Zając, Zuzia to przekrój najróż-
niejszych psich charakterów, mimo że to 
tylko dwie rasy.

Co trzeba mieć w głowie, żeby podpo-
rządkować swoje życie psom i pasji, która 
nie może się znudzić jak deska longboar-
dowa, kolejny kurs gotowania czy pisanie 
haiku?

Karmienie skoro świt, sierść na kanapce 
i w kawie, żmudne pakowanie na trening, 
odmrożone dłonie, skowyt, cisza, samot-
ność, góry, pusty las, śnieżyce i mgła, liche 
światło czołówki, błoto we włosach, za-
kwaszone mięśnie, dziesiątki zniszczonych 
ubrań, setki zdartych bucików, zgubionych 
obróżek, uszytych szelek, wygłaskanych 
grzbietów i podanych łap.

Trzeba wierzyć, że psy mogą uratować 
życie, że tak, jak jest noc i dzień, słońce 
i deszcze, tak są bieguny dwa. To wła-
śnie o oscylowaniu między szczęściem a 
smutkiem, balansowaniu między życiem a 
śmiercią, o podróżowaniu między uśmie-
chem a łzami, o poszukiwaniu na nowo 
swojego miejsca na ziemi, o tym jest jej 
życie na biegunach, o tym jest ten cykl.

Tak to się zaczęło …
Mniej więcej sześć lat temu zamarzy-

łam o psie rasy akita inu. Znalazłam nawet 
ogłoszenie na Allegro, w którym pan z Ja-
ponii chciał wysłać szczeniaka kurierem. 
Gwarantował dostawę pod drzwi, za sym-
boliczną kwotę 1 Euro.

Niedługo później natrafiłam na nieco 
bardziej wiarygodny anons. Akita - czekała 
w warszawskim schronisku „Na Paluchu”. 
Akita, to było jej imię, w rzeczywistości 
była suczką syberian husky, a z tej japoń-
skiej rasy miała tylko zakręcony wdzięcz-
nie ogonek, którym merdała jak szalona 

na widok każdego zainteresowanego nią 
człowieka.

Naszej przyjaźni i mojemu poznawa-
niu rasy nie przeszkadzał wielkomiejski 
zgiełk. Spacerki w parku, jogging, kursy 
posłuszeństwa i wreszcie psie zaprzęgi. 
Początki były trudne, o czym wie doskona-
le amatorska grupa Pozytywnie Zakręceni. 
Dzięki nim moja suczka no i ja pierwszy 
raz spróbowałyśmy swoich sił w zaprzę-
gach.

Z czasem jednak okazało się, że Akitka 
to rasowy kanapowiec, ale ja i tak złapa-
łam bakcyla. Wewnętrzna potrzeba, by coś 
z tym robić, by mieć swój zaprzęg, swo-
ją sforę, by zostać prawdziwy musherem 
rodziła się we mnie gdzieś głęboko, choć 
coraz częściej tłumiona przez warszawską, 
korporacyjną rzeczywistość.

Całe szczęście kilka lat później los rzucił 
mnie w góry, do miejsca, w którym można 
być tylko albo artystą, albo musherem. Mój 
mąż był artystą, a ja najpierw gospodynią 
domową, a potem wdową. Musherem zo-
stałam dopiero później.

Chwilę mi to zajęło zanim namówiłam 
Stasia byśmy razem zeszli na psy. Było 
to zaraz po tym, jak wróciłam ze swoich 
pierwszych zawodów psich zaprzęgów. 
Ten spontaniczny wyjazd do Lutowisk roz-
począł nowy rozdział. Do dziś jestem bar-
dzo wdzięczna Stasiowi, że puścił mnie w 
towarzystwie dwóch mężczyzn - Andrzeja 
Śwista - mushera, kilkukrotnego Mistrza 
Polski, hodowcy syberianów oraz Grzesia 
Jęknera, byłego hokeisty, również Mistrza 
Polski, no i dwunastu psów.

Pan Andrzej bezwzględnie wierny sybe-
rianom czystej krwi, doświadczony musher 
z Dursztyna, Grześ fan „kundli”, miał wte-
dy pierwszy raz wystartować z alaskanami, 
no i ja w roli handlera, czyli pomocnika,  
ja - właścicielka dwóch suczek z odzysku, 
ja z marzeniami o swoim prawdziwym za-
przęgu.

Z zawodów chłopaki wrócili ze złotymi 
medalami, a ja z wypiekami na twarzy i 
jeszcze bardziej rozkręconym marzeniem, 
by mieć swoją własną psią drużynę. Tej 
samej zimy jeździliśmy razem ze Stasiem, 
Grzesiem, Panem Andrzejem i naszymi su-
niami na treningi próbując wy-
ciągnąć z Akitki i Dezji co się 
da. Niestety sytuacja wyglą-
dała fatalnie. Akitka na widok 
szelek uciekała w najgłębszą z 
bud, a Dejzi, choć niezwykle 
chętna i ambitna, już wtedy 
miała 9 lat. Decyzja była pro-
sta, potrzebowaliśmy kolejne-
go psa. Pan Andrzej i Grzesiu 
szybko wybili mi z głowy 
schroniskowca, ale ja uparta 
nie chciałam za nic w świecie 

iść w kierunku rodowodów i hodowli.
Kamyki (Kamyk i Kailan), czyli moje 

pierwsze alaskany, przyjechały do Jaworek 
z drugiego końca Polski, prosto od Wojtka 
Syguły cudownego, doświadczonego mu-
shera, z międzynarodowymi osiągnięcia-
mi. Kamyk i Kailan trafiły do nas z misją, 
to one miały uczyć mnie i Stasia sportu 
psich zaprzęgów. Praca z wytrenowanymi 
psami to ogromne ułatwienie. Mało kto ma 
taką możliwość. Dla mnie to było nie lada 
wyróżnienie. Cudowne psy spadły nam, 
jak z nieba. Później z nieba spadła też Sa-
lomka. Wyjątkowo rozśpiewana, wdzięcz-
na sunia husky.

W Kamykach zakochaliśmy się od 
pierwszego zderzenia, dosłownie, bo Ka-
myk o mało nie złamał mi nosa okazując 
swoją wielką miłość. Nigdy wcześniej nie 
miałam tak olbrzymiego psa, jego gabaryty 
mnie przerażały, ale jego równie wielkie, 
jak masa serce szybko stopiło moje. 

Pieski choć w kwiecie wieku odkryły na 
Białej Wodzie swoją drugą młodość. Tre-
ningi wśród jaworczańskich krajobrazów 
okazały się tak cudowne, że zapragnęliśmy 
podzielić się naszymi doznaniami z tury-
stami odwiedzającymi Pieniny. 

We wrześnie tego samego roku odszedł 
Staś zostawiając mnie z pięcioma psami, 
wiatrakiem i złamanym sercem. Uciekałam 
od wszechogarniającego bólu na zmianę, 
to w pracę to w psy. I to właśnie psy ocaliły 
mnie od załamania. 

Jeszcze za życia Stasia wymyśliliśmy 
naszą działalność. On naszkicował logo, 
ja stworzyłam nazwę, Grześ i Pan Andrzej 
dorzucili swoje ogromne doświadczenie i 
tak powstały Psy na biegunach. Dziś pod 
tym hasłem kryje się nie tylko sport, psie 
zaprzęgi, przejażdżki dla turystów czy 
wyczekana hodowla. Psie zaprzęgi to nie-
kończąca się przygoda, bez miejsca na le-
nistwo, na rutynę czy zwykłe „dość”. Moje 
życie, choć na zmianę wali się i układa jest 
bezwzględnie podporządkowane psom. 
Psom, które nie każdy akceptuje, pasji, 
którą nie każdy potrafi zrozumieć, miłości, 
która jest cenniejsza niż niejeden skarb.

 Kasia Kołodziejska
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„Moja miłość” 
z Dancing Band

(Wywiad z muzykami zespołu Dancing Band – Krzysztofem 
Ciesielką ze Szczawnicy i Piotrem Gajem z Nowego Targu)

- Kiedy został założony zespół Dancing Band?
K.C. Zespół został założony ponad 20 lat temu. Od początku 

tworzyliśmy go we dwóch i graliśmy tylko covery. Ale rok temu 
przyszedł czas, by odejść od cudzych utworów i zacząć tworzyć 
własne.

- Kto zajął się pisaniem tekstów i melodii dla zespołu?
P.G. – Autorem zarówno tekstów, jak i melodii oraz aranżacji 

muzycznej jest Krzysztof Ciesielka, grający na instrumentach kla-
wiszowych i śpiewający. Ja gram na gitarze.

K.C. – Za to kolega zawsze ma ciekawe pomysły i daje mi do-
bre rady oraz ciekawe sugestie dotyczące linii melodycznej. Po-
wstało więc kilka utworów, które nie były dotąd wykonywane.

- Jak nazywał się pierwszy własny utwór, z którym Panowie 
zaistnieliście na rynku muzycznym?

K.C. – To była piosenka zatytułowana „Moja miłość”, która 
od razu została zgłoszona do Listy Szlagierów Telewizji Śląskiej 
i tam znajdowała się kilka tygodni na czołowych pozycjach, do-
chodząc do trzeciego miejsca. Teledysk do niej został nagrany w 
Szczawnicy i w ten sposób postanowiliśmy się pokazać szerszej 
publiczności.

- Czy to była jednorazowa przygoda ze Śląską Listą Szlagie-
rów?

K.C. – Nie. Już zgłosiliśmy kolejną piosenkę pt. „Moje życie” 
i też bardzo dobrze radzi sobie na liście. Można głosować na nią 
wysyłając SMS o treści SL.254 POD NUMER 72068. Koszt to 
2,46 z VAT. Regulamin głosowania znajduje się na stronie www.
tvs.pl

- A co jest dla Pana inspiracją do tworzenia tekstów i melodii?
K.C. – Różne pomysły przychodzą mi do głowy… Na pewno 

w znacznym stopniu natchnienie daje mi moje miejsce urodzenia, 
bo np. kolejna piosenka nosi tytuł „Moje góry” i słychać w niej 
Szczawnicę.

- Utworów jest już kilka. Czas wydać płytę…
P.G.  - Płyta już została wydana i ukazała się 1 czerwca, w 

Dzień Dziecka.
K.C.- Płytę pt. „Moja miłość”- pod takim samym, jak tytuł 

naszego pierwszego przeboju - wydało wydawnictwo TVS, a na-
grania dokonaliśmy w krakowskim studio nagrań. Znalazło się na 
niej czternaście moich utworów, zarówno szybkich, tanecznych, 
jak i spokojnych, do posłuchania. Nasz styl jest określany jako 
mieszanka stylu folkowego – góralskiego, z klimatami śląskimi, 
greckimi, disco polo i ballady.

- Gdzie tę płytę można nabyć?
K.C. – Sprzedaż wysyłkową prowadzi wydawnictwo pod ad-

resem internetowym: https://tvs.pl/?s=dancing+band&post_ty-
pe=product. Będzie także sprzedawana na naszych koncertach.

- Jakie są Panów plany na przyszłość?
K.C. – Po wydaniu płyty planujemy zacząć koncertować. Wy-

dawnictwo nam zapewniło koncerty na Śląsku. Chcielibyśmy tak-
że promować płytę w naszym regionie oraz szerzej, na terenie Pol-
ski, a może i nie tylko… Mamy również zamiar stworzyć kolejny 
teledysk, najprawdopodobniej do utworu „Moje góry” lub „Nie 
płacz”. Tworzy się też już materiał na kolejną płytę…

 - A jakie słowa kierujecie Panowie na koniec do Czytelników?
P.G. – Serdecznie pozdrawiamy fanów – i tych ze Szczawnicy, 

i tych ze Śląska.
K.C. – Zapraszamy do głosowania na nasze utwory na Śląskiej 

Liście Szlagierów i życzymy przyjemnego odbioru naszej płyty.

 Rozmawiała Alina Lelito
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Miêdzy nami, gó ra la mi...1.06. uczestniczyliśmy w Święcie Szkoły Podstawowej nr 2 
im. ks. prof. J. Tischnera, które rozpoczęło się Mszą Świętą w 
Kościele Parafialnym w Szczawnicy, a następnie przeszliśmy uli-
cami miasta do budynku szkoły. Tam odbył się uroczysty apel na 
cześć Patrona.

16.06 nasza delegacja wraz z pocztem sztandarowym uczest-
niczyła w pogrzebie Krystyny Wawrzuty byłej prezeski Związku 
Podhalan z  Oświęcimia.

17.06 braliśmy udział w uroczystościach odpustowych w 
Szczawnicy, podczas których złożyliśmy życzenia księdzu prała-
towi Franciszkowi Bondkowi z okazji złotego jubileuszu święceń 
kapłańskich. 

Serdecznie zapraszamy na Drogę Krzyżową, na Bryjarkę, która 
odbędzie się 13 lipca. Szczegółowe informacje umieszczone będą 
na plakatach.

Zachęcamy również do włączenia się w imprezy i uroczystości 
organizowane w sezonie letnim przez Związek Podhalan.

Dla solenizantów lipcowych przesyłamy bukiet najwspanial-
szych życzeń, uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz 
wszelkiej pomyślności. 

Zarząd  Oddziału Związku Podhalan w Szczawnicy

Wycieczka
Macedonia – Albania – Czarnogóra - 

Bośnia i Hercegowina
11.10.18 do 20.10.18

11.10.18 (czwartek) - wyjazd o godz. 17

12.10.18 (piątek) - o.godz.9 przyjazd do miasta Nowy Sad. 
Spacer ulicami starego miasta. Przejazd do Sremskich Karłowic, 
krótki spacer ulicami miasta, wizyta w lokalnej winnicy, degu-
stacja wina Bermet. Przejazd do hotelu (w okolicy Niszu-Serbia), 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

13.10.18 (sobota) - śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do 
Skopie(Macedonia). Spacer po mieście. Przejazd do hotelu nad 
Jeziorem Ochrydzkim. Obiadokolacja, nocleg.

14.10.18 (niedziela)- śniadanie, całodniowy odpoczynek nad 
Jeziorem Ochrydzkim. Dla chętnych (dodatkowo ok.10 euro/os) 
- całodniowa wycieczka statkiem po jeziorze do klasztoru Sveti 
Naum. Obiadokolacja,  nocleg.

15.10.18 (poniedziałek) - śniadanie, wykwaterowanie, prze-
jazd do Tirany (Albania). Zwiedzanie starej i nowej części miasta 
(m.in. Plac Skanderberga, meczet Ethem Beja, wieża zegarowa). 
Przejazd do Kruje, jednego z najstarszych miast Albanii nazywa-
nego balkonem na Adriatyk. Przejazd do hotelu w Canj(Czarnogó-
ra), obiadokolacja, nocleg.

16.10.18 (wtorek) - śniadanie, całodniowy wypoczynek na pla-
ży. Dla chętnych o godz.16 przejazd do Stary Bar (przepiękne mia-
steczko położone na malowniczym skalistym wzgórzu ok.4 km od 
współczesnego Baru.) Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

17.10.18 (środa) - śniadanie, całodniowy wypoczynek na plaży 
(w przypadku złej pogody zwiedzanie Cetnije).

Obiadokolacja, nocleg.
 
18.10.18 (czwartek) - śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do 

Blagaj (Bośnia i Hercegowina). Zwiedzanie, przejazd do Mostaru. 
Przejazd do hotelu (w okolicy Mostaru), obiadokolacja, nocleg.

19.10.18 (piątek) - śniadanie, przejazd na rafting rzeką Neretva 
ok. 25 km (dodatkowo 35 euro/os). Przejazd do hotelu (w okolicy 
Doboj). Obiadokolacja, nocleg.

20.10.18 (sobota) - śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na 
Węgry przyjazd w godzinach popołudniowych do Doliny Pięknej 
Pani (Eger), obiad połączony z degustacją win. Powrót do Polski, 
przyjazd do Szczawnicy ok. godz. 24.00

 Cena wycieczki : 800 zł + 300 euro (grupa min.40-45 os)
                                    750zł + 300 euro  (grupa 45-50 os)
 Cena nie zawiera: (rejs po jeziorze Ochrydzkim ok.10 euro)
                    (rafting po rzece Neretva  ok.35 euro)
  Wszystkich chętnych zapraszamy - zapisy u Janiny Wójcik 

tel.603-567-610
  Wpłata zaliczek: cała kwota euro do 15 sierpnia, cała kwo-

ta zł do 10 września.

Aniołowie są wśród nas 
- zaproszenie na wystawę Anny Madei

Szczawnicka malarka Anna Madeja zaprasza do Galerii Reli-
gijnej Sztuki Ludowej im. Jana Pawła II na wystawę prac malar-
stwa na szkle.

Już po raz 31. w kaplicy witkiewiczowskiej w Zakopanem - 
Jaszczurówce Księża Marianie organizują  wystawę prezentującą 
obrazy na szkle malowane autorstwa najbardziej znanych podha-
lańskich artystów. Co roku twórcy przedstawiają inny temat - tym 
razem brzmi on „Aniołowie są wśród nas”.

Wystawę można oglądać do końca sierpnia.
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Miêdzy nami, gó ra la mi...

Kronika Towarzyska

Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii 

Św. Wojciecha w Szczawnicy

Sakrament chrztu 

świętego przyjęli

10.06

Lidia Alicja Czerwiec

Mikołaj Maksymilian Słowik

Antoni Marian Wojtyczka

17.06

Wojciech Mariusz Szczyglewski  

Połączyli się Sakramentem

małżeństwa:

2.VI.

Magdalena Kruk i Czesław Heil

9.VI.

Patrycja Mazur i Andrzej Zasadni

16.VI.

Wioleta Piasecka i Mateusz Piasecki

Patrycja Ciesielka i Sebastian Jur-

czyk

21.VI.

Barbara Adamczuk i Marcin Za-

chwieja

Odeszli do wieczności

Maria Rajca - zm. 11.06.2018

Adam Plitta - zm. 20.06.2018

Wiadomości z Parafii Matki Bożej  

Pośredniczki Łask w Szlachtowej

Sakrament chrztu 

świętego przyjęli:

Marcelina Stopka – 1.07.2018r.

 Na I Przeglądzie Folkloru Pienin – Gorców – Podhala w Maniowach dzieci z Zespołu Szlachtowianie ze 
Szlachtowej zdobyły:

 - III miejsce – Kapela Zespołu Szlachtowianie w składzie: Adam Słowik – prym, Piotr Salamon – sekund, 
Wojciech Salamon – bas

 - III miejsce – Piotr Salamon – śpiew solowy
- Wyróżnienie – duet: Anna Klag, Wiktor Gałysa
- Wyróżnienie – Adam Słowik – uczeń, Wiesław Majerczak – mistrz
Dla dzieci z zespołu te osiągnięcia są dużym sukcesem! Gratulujemy!!!

Z okazji 50-lecia kapłaństwa prałatowi Franciszkowi Bondkowi zasłużone uznanie za trud i duchowe 
wsparcie udzielane parafianom ze Szczawnicy życzymy dużo zdrowia i radości. 

Artyści z Pienin: Anna i Józef Madeja oraz Joanna Dziubińska

LUBISZ PIESZE WĘDRÓWKI?
To SPOSÓB NA UDANE WAKACJE

W roku 2018, podczas miesięcy wakacyjnych, odbywać się będzie VII edycja wypraw w 
najpiękniejsze miejsca Pienin, Beskidu Sądeckiego, Gorców i Słowacji pod hasłem: 

WYTRWALE WZWYŻ
W tym szczególnym roku - w którym obchodzone jest setna rocznica odzyskania niepodle-

głości przez Polskę - będziemy wędrować po szlakach upamiętniających wydarzenia związane 
z tą datą.

Podczas wędrówek zadbamy o uczestnictwo we mszy świętej.
Najmłodsi uczestnicy będą mogli brać udział w konkursach z nagrodami.

 W górach towarzyszyć nam będzie doświadczony przewodnik  z Pienińskiego Oddziału 
PTTK, który poprowadzi często nowymi przejściami.

Podajemy WSTĘPNY HARMONOGRAM wycieczek. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do zmian ( biorą pod uwagę np. kaprysy aury). Aktualne i szczegółowe informacje będą 
podawane na bieżąco na stronie www.akszczawnica.pl, www.pttkszczawnica.pl, na afiszach 
w gablocie przy kościele i w ogłoszeniach parafialnych.      

WYTRWALE WZWYŻ 2018

 01.07. WIATERNY WIERCH (Słowacja). Rozpoczynamy Mszą Świętą w szczawnic-
kim kościele o godz. 7:30. Wejście na Wiaterny Wierch z Przełęczy Toporeckiej. Zejście do 
Wielkiego Lipnika. Powrót do Szczawnicy 18:00-19:00.

08.07. PRZEHYBA. Zbiórka przed DT „HALKA” o godz 8:00. Wejście na szlak w 
Szlachtowej. Zejście z Przehyby przez Krzemieniny. Msza św. w kaplicy na Sewerynówce o 
godz.17:00. Po Mszy św. odsłonięcie tablicy o Żołnierzach Niezłomnych.

15.07. Muszyna, Tylicz – ostatnie punkty dowodzenia Konfederacji Barskiej.
22.07.Odpust Świętej Kingi na Górze Zamkowej – Trzy Korony. Zbiórka przed DH 

„Halka”o godz.11:00.Msza św. o godz.15:00.Zejście do Krościenka, powrót autobusem.
29.07. Lubań.
05.08. Litmanowa. Włączamy się w mszę słowacką z modlitwą w intencji kapłanów posługu-

jących w szczawnickiej parafii i pochodzących ze Szczawnicy. Zbiórka  przed DH „Halka” 
Dla wędrowców  i rowerzystów o godz. 7:45. 
Dla osób, które z różnych względów nie mogą pójść pieszo o godz. 10:00. Zapisy do 04.08. 

(piątek).
12.08. Drewenik. 19.08. Reinsborg. 26.08. Turbacz.  
15.09. Hala Łabowska. 30.09. Odpust w Leśnicy.
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14 marca 2018r. podpisano umowę na 
roboty budowlane pn. „Wykonanie przyłą-
cza energetycznego dla nagłośnienia sceny 
przy dolnej stacji PKL” z firmą Instalacje 
i Pomiary Elektryczne, Wiesław Lewo-
niec, z siedzibą ul. Połoniny 3a, 34 - 460 
Szczawnica na kwotę 20.200,00zł brutto. 
Przyłącz do działki miejskiej został zreali-
zowany.

21 marca br. podpisano umowę na robo-
ty budowlane pn.: Poprawa jakości infra-
struktury rekreacyjnej na terenie sołectwa 
Jaworki, operacja realizowana w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER” ze spół-
ką „PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski, 
z siedzibą ul. Marynarki Polskiej 96, 80-
557 Gdańsk. Umowa opiewała na kwotę 
278 139,90 zł. Prace zostały zgłoszone do 
odbioru.

5 kwietnia br. podpisano umowę na 
świadczenie usługi polegającej na Wyko-
naniu terenowej waloryzacji przyrodniczej 
na odcinku łącznie 230,91 km tras rowero-
wych, w ramach projektu pn.: „Uzdrowiska 
pogranicza polsko-słowackiego jako roz-
poznawalny w skali Europy obszary reali-
zacji turystyki zdrowotnej – etap I – budo-
wa pętli rowerowej łączącej miejscowości 
uzdrowiskowe Doliny Popradu”, Program 
Współpracy Transgranicznej Interreg V–A 
Polska – Słowacja 2014 – 2020, ze Spół-
ką „EU CONSULT” Sp. z o. o., z siedzibą 
ul. Toruńska 18C, 80-747 Gdańsk. Umo-
wa opiewała na kwotę 59040,00 zł. Umo-
wa została zrealizowana i dokumentacja 
uwzględniona w przetargu na wykonanie 
oznakowania turystycznego.

25 kwietnia br. podpisano umowę na 
remont łazienek na 1. piętrze w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy, 
z firmą BC PROGRES Bożena Chlebek, 
z siedzibą: 34-452 Ochotnica Dolna, ul. 
Osiedle Równie 2. Umowa opiewała na 
kwotę prawie 60 tys. zł. i została zrealizo-
wana w terminie.

 
W ramach projektu Innowacyjne przed-

szkole miejscem wszechstronnego rozwoju 
przedszkolaka na terenie Miasta i Gmi-
ny Szczawnica współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, Pro-
jekt realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014 – 2020: Doposażenie 
kuchni w Miejskim Przedszkolu Publicz-
nym w Szczawnicy. Dostawca sprzętów to 
spółka GASTRO PRESTIGE GROUP Sp. 
z o. o., ul. Piramowicza 11, 33-300 Nowy 
Sącz. Wartość zadania opiewała na kwotę 
prawie 37 tys. zł. Rozstrzygnięcie przetar-
gu w pierwszych dniach miesiąca lipca.

27 kwietnia 2018 podpisano umowę 
na roboty budowlane pn: Przebudowa 
nawierzchni drogi na tzw. Bukowinki w 
Jaworkach z firmą Usługi Budowlane i 
Inżynieryjne, Produkcja Materiałów Bu-
dowlanych Tadeusz Wiercioch 34-440 
Kluszkowce ul. Słoneczna 14. Umowa 
opiewała na kwotę 34480,07 zł brutto i zo-
stała wykonana w terminie.

W miesiącach maj/czerwiec zlecono 
bieżącą konserwację obiektu sportowego 
ORLIK przy ul. Groń 7 w Szczawnicy.

13 czerwca 2018 podpisano umowę na 
roboty budowlane pn: Naprawa i rege-
neracja nawierzchni Placu Targowego i 
parkingu przy ul. Zdrojowej w Szczawni-
cy z firmą IMBUD Ignacy Śledź 33-386 
Podegrodzie, Naszacowice 124.  Umowa 
opiewała na kwotę 47383,29 zł. i została 
zrealizowana w dniach 25-26.06.

Wykonanie robót na cmentarzu ko-
munalnym w Szczawnicy – Szlachtowej. 
Planowana wartość inwestycji to kwota 
ok. 500 tys. zł. Został ogłoszony przetarg 
i wpłynęła jedna oferta. W pierwszych 
dniach lipca postępowanie zostanie roz-
strzygnięte.

Wykonanie pętli rowerowej na terenie 
Miasta i Gminy Szczawnica od granicy 
Państwa w przełomie Dunajca do prze-
łęczy Obidza stanowiącej granicę gminy 
o łącznej długości ok. 17,5 km w ramach 
projektu Uzdrowiska pogranicza polsko – 
słowackiego jako rozpoznawalny w skali 
Europy obszar realizacji turystyki zdro-
wotnej – etap I – budowa pętli rowerowej 
łączącej miejscowości uzdrowiskowe Do-
liny Popradu, Program Współpracy Trans-
granicznej Interreg V–A Polska – Słowacja 
2014 – 2020. Planowana wartość inwesty-
cji to kwota ponad 2 mln. zł. Został ogło-
szony przetarg z terminem składania ofert 
do 10.07.

Rewitalizacja przestrzeni publicznych 
uzdrowiskowego centrum Szczawnicy. 

Całkowita wartość zadania wyniesie około 
6 800 000,00 zł. Zostały opracowane kosz-
torysy wykonawcze i na miesiąc lipiec pla-
nowany jest termin ogłoszenia przetargu. 

W ramach projektu Innowacyjne przed-
szkole miejscem wszechstronnego rozwoju 
przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Projekt 
realizowany w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego 2014 – 2020:

- Dostawa pomocy dydaktycznych, me-
bli oraz sprzętu technologii informacyjno 
– komunikacyjnej w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Szczawnicy oraz w Miejskim Przed-
szkolu Publicznym w Szczawnicy. Plano-
wana wartość zadania to kwota ok. 250 
tys. zł

- Wykonanie modernizacji Miejskiego 
Przedszkola Publicznego w Szczawnicy. 
Planowana wartość zadania to kwota 60 
tys. zł.

- Przeprowadzenie szkoleń dla nauczy-
cieli Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Miej-
skiego Przedszkola Publicznego w Szczaw-
nicy. Wartość zadania to kwota 12 tys. 
zł. Zostało opublikowane zaproszenie do 
składania ofert.

Wymiana wykładziny podłogowej w sa-
lach lekcyjnych w budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Szczawnicy. Planowana war-
tość inwestycji to kwota prawie 30 tys. zł. 
Zadanie zostanie wykonane po uprzedniej 
akceptacji ze strony Rady Miejskiej zmian 
budżetowych i wprowadzeniu tego zadania 
do planu budżetowego.

1.03.2018 r. podpisano umowę na wy-
konanie dokumentacji projektowo – kosz-
torysowej oświetlenia ulicznego ulicy Św. 
Krzyża, z firmą Zakład Elektro-Budow-
lany Stanisław i Paweł Kasprzak S.C. 34-
450 Krościenko n/D ul. Kingi 49b. War-
tość umowy opiewa na kwotę 12000,00 
zł brutto, termin realizacji umowy do 28 
września 2018 r.

26.03.2018 r. podpisano umowę na wy-
konanie kompletnej dokumentacji projek-
towej na przebudowę (remont) mostu na 
pot. Skotnickim w Szczawnicy wraz z uzy-
skaniem niezbędnych uzgodnień i pozwo-
leń z panem Jerzym Łukasikiem - Projekty 
i Nadzory Budowlane 34-460 Szczawnica 
ul. Ogrodowa 20. Wartość umowy opiewa 
na kwotę 7011,00 zł brutto, termin realiza-
cji umowy do 31.07.2018 r.

Informacja o stanie zaawansowania planowanych 
na 2018 rok inwestycji według stanu na 30.06.2018 r.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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7.06.2018 w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica odbyło się 
spotkanie przedstawicieli Małopolskiej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego z przedsiębiorcami i samorządowcami.

Agencja będąc instytucją otoczenia biznesu w Małopolsce 
specjalizuje się w wielowymiarowej formie pomocy świadczonej 
małym i średnim przedsiębiorstwom, proponując wsparcie finan-
sowe, doradcze, inwestycyjne i szkoleniowe. Co szczególnie istot-
ne – świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i 
pomagają bezpiecznie inwestować w Małopolsce.

Osoby zainteresowane mogły zapoznać się z pełną ofertą 
MARR, gdzie istniała możliwość indywidualnych konsultacji z 
doradcami tejże Agencji.

W niedzielę  17.06.2018  obchodziliśmy w kościele parafial-
nym w Szczawnicy Złoty Jubileusz ks. prałata Franciszka Bondka, 
podczas którego Burmistrz Miasta i Gminy Grzegorz Niezgoda 
wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Kazimierzem Zachwieją 
złożyli Jubilatowi najlepsze życzenia od władz samorządowych.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
19.06. 2018 r. zostało zlecone Miejskie-

mu Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
w Szczawnicy wykonanie przebudowy 
nawierzchni drogi ul. Bereśnik w Szczaw-
nicy. Wartość zlecenia opiewa na kwotę 
30000,00 zł brutto, termin realizacji umo-
wy do 28.09.2018 r.

20 czerwca 2018 podpisano umowę na 
roboty budowlane, pn: Przebudowa na-
wierzchni drogi Szalaya boczna w Szczaw-
nicy z firmą Usługi Budowlane i Inżynie-
ryjne, Produkcja Materiałów Budowlanych 
Tadeusz Wiercioch 34-440 Kluszkowce ul. 
Słoneczna 14. Wartość umowy opiewa na 
kwotę 123000,00 zł brutto, termin realiza-
cji umowy do 20.08.2018 r.

Wykonanie przebudowy nawierzchni 
drogi ul. Św. Krzyża wraz z odwodnie-
niem. Planowana wartość inwestycji ok 
55000 zł brutto. Zadanie zostanie wykona-
ne po uprzedniej akceptacji ze strony Rady 
Miejskiej zmian budżetowych i wprowa-
dzeniu tego zadania do planu budżetowego. 

Wykonanie bieżącej naprawy na-
wierzchni drogi ul. Skotnicka boczna w 
Szczawnicy. Planowana wartość inwesty-
cji ok 45000,00 zł brutto. Zadanie zosta-
nie wykonane po uprzedniej akceptacji ze 
strony Rady Miejskiej zmian budżetowych 
i wprowadzeniu tego zadania do planu bu-
dżetowego.

Wykonanie odwodnienie ul. Widok. 
Planowana wartość inwestycji ok 30000,00 
zł brutto. W miesiącu lipcu zostanie opu-
blikowane zaproszenie do składania ofert.

Wykonanie projektu sieci wodociągo-
wej dla ul. Skotnickiej wraz z wykonaniem 
robót budowlanych. Planowana wartość 
inwestycji ok. 300.000,00zł. Obecnie jest 
wykonywany projekt sieci wodociągowej 
wraz z pozwoleniem na budowę. Termin 
przygotowania dokumentacji ulegał zmia-
nom w związku z przedłużającą się proce-
durą pozyskania niezbędnych uzgodnień.

Wykonanie projektu sieci wodociągo-
wej w ul. Głównej – Piaski. Planowany 
koszt projektu 27.000,00zł.  W miesiącu 
lipcu zostanie ogłoszone zapytanie  o skła-
dania ofert przez projektantów.

Wykonanie zadania „Przebudowa na-
wierzchni drogi dojazdowej do pól ulica 
Słona Młaka na odcinku w km 0+753 do 
0+895 w m. Szlachtowa”. Podpisano umo-
wę z firmą Usługi Budowlane i Inżynieryj-
ne, Produkcja Materiałów Budowlanych 
Tadeusz Wiercioch 34-440 Kluszkowce ul. 
Słoneczna 14 na kwotę 65.743,16 złotych 
brutto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy 
siedemset czterdzieści trzy złote 16/100 
groszy).

Ponadto Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej:

zamontował przy DT Halka zakupione 
2szt ławki - koszt 787,20zł 

naprawił fontanny na pl. Dietla, i przy 
ZPL  oraz  wymieniło pompę w kaskadzie 
w Parku Dolnym - koszt 12133,14zł

wymienił 13 szt koszt metalowych w 
ciagu il. Zdrojowej - koszt 4810zł

wykonał remont schodów na os. XX - 
lecia - koszt 568,23zł

obniżył krawężnik, chodnik na os xx 
lecia w celu umożliwienia przejazdu do 
miejsc postojowych - koszt 2482,45 zł

wyrównał drogę na Przysłop kruszy-
wem łamanym - koszt 650zł 

wykonał zabezpieczenie studni wloto-
wej na ul. czarna Woda - koszt 3045

uzupełnił ubytków w ul. Partyzantów 
kruszywem łamanym. termin wykonania 
10.07.2018 koszt 3100zł

wykonał zmiane organizacj ruchu na ul. 
Czarna Woda w Jaworkach koszt 14036,04 
zł 

wykona odwodnienia na ul. Św. Krzyza 
dz. ewid 2080 - termin realizacji do 31 lip-
ca  koszt 9850 zł 

udrożnił kanalizację deszczową - 
5000,00

na bieżąco wykonuje naprawe dróg 
-koszt 37433,76
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Sesja absolutoryjna 
Sesja Rady Miejskiej, która odbyła się 

25 czerwca, jest warta szerszego komenta-
rza z dwóch powodów: była to jubileuszo-
wa, pięćdziesiąta sesja Rady w obecnej 
kadencji, a ponadto, jak każda sesja czerw-
cowa w ostatnich latach, została poświęco-
na podsumowaniu realizacji budżetu roku 
ubiegłego, którego uwieńczenie stanowiło 
głosowanie Rady nad udzieleniem absolu-
torium dla Burmistrza.

Procedurę i terminy prac nad Sprawoz-
daniem Burmistrza z wykonania budżetu 
za rok ubiegły – w tym przypadku rok 2017, 
regulują ustawy o finansach publicznych 
oraz o samorządzie gminnym. Ustawa o 
finansach publicznych określa dokumen-
ty, jakie składają się na całość materiałów 
podlegających analizie i ocenie. Są to: 
sprawozdanie z wykonania budżetu, infor-
macja o stanie mienia komunalnego oraz 
sprawozdanie finansowe  obejmujące: bi-
lans jednostki budżetowej, bilans zbiorczy 
jednostki budżetowej i samorządowego 
zakładu budżetowego, rachunek zysków i 
strat jednostki (wariant porównawczy), ze-
stawienie zmian w funduszu jednostki. 

Powyższe dokumenty podlegają anali-
zie i ocenie Regionalnej Izby Obrachunko-
wej jako organu sprawującego nadzór nad 
gospodarką finansową miasta oraz Rady 
Miejskiej, która swoje uprawnienia kontro-
lne realizuje za pomocą Komisji Rewizyj-
nej. 

RIO oraz Komisja Rewizyjna swoje 
oceny rocznej realizacji budżetu zawierają 
w pisemnych opiniach, które są przedkła-
dane Radzie Miejskiej.

„Sprawozdanie z wykonania budżetu 
Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2017” 
również zostało poddane dokładnej anali-
zie, w wyniku której zarówno Regionalna 
Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewi-
zyjna oceniły je pozytywnie. 

Komisja Rewizyjna oraz RIO wskazały 
jednocześnie na problemy budżetu w od-

niesieniu do jego realizacji w roku 2017, 
przekładające się na rok bieżący i lata na-
stępne. 

Jako główne „problemy” finansów mia-
sta zostały wymienione przez Komisję Re-
wizyjną utrzymujące się zadłużenie oraz 
niskie wykonanie dochodów majątkowych, 
a w porównaniu do roku 2016, także wy-
datków majątkowych. Komisja wskazała 
na obiektywne przyczyny tego stanu, nie-
zależne od starań czynionych przez organ 
wykonawczy (Burmistrza) i zarządzający 

(Radę Miejską). 
W przypadku zadłużenia 

i jego wpływu na sytuację fi-
nansową miasta w kolejnych 
kadencjach, Komisja pod-
kreśliła, że jest ono konse-
kwencją decyzji podejmowa-
nych z pełną świadomością 
przez władze samorządowe 
w latach ubiegłych. Efektem 
tych decyzji, są strategicz-
ne inwestycje komunalne, 
dzięki którym diametralnej 
poprawie uległa sytuacja w 
zakresie wypełniania przez 
miasto obowiązków wobec 
miejscowej społeczności w 

tak podstawowych bytowo obszarach jak 
zaopatrzenie w wodę, gospodarka ścieko-
wa czy infrastruktura drogowa.

Zadłużenie jest także konsekwencją 
skuteczności władz samorządowych w ko-
rzystaniu z możliwości pozyskania środ-
ków zewnętrznych z funduszy Unii Eu-
ropejskiej, na inwestycje ukierunkowane 
na  rozwój Szczawnicy jako uzdrowiska i 
miejscowości turystycznej. 

W podsumowaniu swojej opinii, Komi-
sja Rewizyjna wystąpiła do Rady Miejskiej 
z wnioskiem o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica 
z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. 

W oparciu o opinie RIO oraz Komisji 
Rewizyjnej, a także pozytywne opinie po-
zostałych komisji Rady, podczas L sesji, 
Rada Miejska ob-
radująca w pełnym 
składzie, jednogło-
śnie udzieliła Bur-
mistrzowi Miasta i 
Gminy Szczawnica 
Grzegorzowi Niezgo-
dzie absolutorium, w 
drodze uchwały.

Poniżej podajemy 
w wielkim skrócie 
najważniejsze dane 
liczbowe dotyczące 
budżetu Szczawnicy 
za rok 2017:

Budżet Miasta i 
Gminy Szczawnica 

na rok 2017 został przyjęty przez Radę 
Miejską Uchwałą Nr XXX/221/2017, pod-
czas XXX zwyczajnej sesji w dniu 30 
stycznia 2017 roku.

W Uchwale Budżetowej, planowane do-
chody budżetu roku 2017 zostały ustalone 
na kwotę 30.289.438,00 zł, w tym: docho-
dy bieżące 27.503.438,00 zł i dochody ma-
jątkowe 2.786.000,00 zł. 

Plan wydatków budżetu na rok 2017 zo-
stał ustanowiony w kwocie 30.286.438,00 
zł, w tym: wydatki bieżące 26.288.890,00 
zł, wydatki majątkowe 3.997.548,00 zł. 

Plan na rok 2017 zakładał nadwyżkę 
budżetową wynoszącą 3.000,00 zł, liczoną 
jako różnicę pomiędzy dochodami i wy-
datkami, która miała zostać przeznaczona 
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobo-
wiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Przychody budżetu zostały zaplanowa-
ne w kwocie 3.647.000,00 zł, w tym przy-
chody z tytułu planowanych do zaciągnię-
cia kredytów kwocie 3.647.000,00 zł.

Planowane rozchody w kwocie 
3.650.000,00 zł, zostały przeznaczone na 
wykup wyemitowanych obligacji komu-
nalnych oraz spłatę pożyczek i kredytów 
zaciągniętych w latach poprzednich. 

W efekcie zmian budżetowych, jakie w 
trakcie 2017 roku zostały dokonane sto-
sownie do posiadanych kompetencji przez 
Radę Miejską jako organ stanowiący oraz 
Burmistrza Miasta i Gminy jako organ wy-
konawczy, na 31 grudnia 2017 planowane 
dochody budżetu wyniosły 32.257.628,5 
zł, w tym dochody bieżące 30.037.686,89 
zł, a dochody majątkowe 2.219.941,61 zł. 

Planowane wydatki budżetu wg sta-
nu na 31.12.2017 roku stanowiły kwotę  
31.854.344,60 zł, w tym wydatki bieżą-
ce 28.397.002,60 zł i wydatki majątkowe 
3.457.342,00 zł. 

Zmiany wprowadzone w ciągu roku 
spowodowały zwiększenie dochodów o 
kwotę 1.968.190,50 zł – czyli o 6,50%,  
natomiast planowane wydatki budżetu 
zostały zwiększone o 1.537.906,60 zł, tj. 
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Szczawnica,  26 czerwca 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 interne-
towej www.szczawnica.pl w terminie od 26 czerwca 2018 r. do 
17 lipca 2018 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy :
- lokal mieszkalny nr 45 w budynku wielorodzinnym nr 2 na 

osiedlu Dwudziestolecia w Szczawnicy

Uchwały podjęte podczas L zwyczajnej sesji Rady Miej-
skiej w Szczawnicy, w dniu 25 czerwca 2018 roku:

Nr L/344/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i 
Gminy Szczawnica za rok 2017,  

Nr L/345/2018 w sprawie absolutorium za rok 2017,
Nr L/346/2018 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mia-

sta i Gminy Szczawnica,
Nr L/347/2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 

Szczawnica na rok 2018,
Nr L/348/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica,
Nr L/349/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXVII/259/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 
czerwca 2017 roku,

Nr L/350/2018 w sprawie wyrażenia zgody na używanie w 
obrocie nazwy Miasta i Gminy Szczawnica,

Nr L/351/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad po-
noszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i miesz-
kaniach chronionych.

o 5,18%. 
Ostateczne wykonanie budżetu, na 

dzień 31 grudnia 2017 roku, przedstawia-
ło się następująco:

Dochody budżetu zostały zrealizowa-
ne w kwocie 30.714.482,98 zł (95,22% 
planu), z tego dochody bieżące w kwocie 
30.466.517,85 zł (101,43% planu), a do-
chody majątkowe w kwocie 247.964,23 
zł (11,17% planu).

Wydatki budżetu zamknęły się kwo-
tą 28.073.778,69 zł (88,13% planu), w 
tym wydatki bieżące 21.170.588,90 zł 
(95,68% planu) i wydatki majątkowe 

903.189,79 zł (26,12% planu).
Budżet roku 2017 zamknął się nad-

wyżką w kwocie 2.640.703,39 zł. 
Pozytywna opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej oraz ocena Rady Miej-
skiej wyrażona w jednogłośnie udzie-
lonym absolutorium, są powodem do 
satysfakcji dla władz miasta, a szcze-
gólnie Burmistrza, który jest głównym 
wykonawcą budżetu. Sesja absolutoryjna 
jest zawsze okazją do podziękowania i 
doceniania wysiłków oraz starań, władz 
miasta. 

Niemniej, niefortunnym zbiegiem 

okoliczności, a raczej terminów, sesja 
absolutoryjna stała się jednocześnie se-
sją, podczas której Rada Miejska była 
zmuszona podjąć uchwałę dostosowującą 
wynagrodzenie Burmistrza do rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 
roku w sprawie wynagradzania pracow-
ników samorządowych, które weszło 
w życie 1 lipca br. Rozporządzenie ob-
niżyło o 20% wynagrodzenie zasadni-
cze wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast, a tym samym pozostałe składniki 
wynagrodzenia, będące procentową po-
chodną wynagrodzenia zasadniczego. 

Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)                                                                                    

Podsumowanie Podprogramu 2017

 Zakończył się kolejny podprogram 2017 w ramach „ pomo-
cy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących „ PO PŻ Pro-
gram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. W okresie 
od września 2017 r. do czerwca 2018 r. z pomocy żywnościowej 
skorzystało w sumie 436 mieszkańców ze Szczawnicy, Szlachto-
wej i Jaworek.  W sumie gmina Szczawnica otrzymała w  ramach 
podprogramu 2017 ponad 30 ton żywności.

Dziękuję wszystkim pracownikom ośrodka, którzy wykaza-
li ogromne zaangażowanie i gotowość w przekazaniu naszym 
mieszkańcom żywności otrzymanej od organizacji partnerskiej 
Caritas w Krakowie. Wśród wydawanej żywności było 21 produk-
tów żywnościowych, w tym: gulasz wieprzowy, szynka drobiowa, 
fasola, groszek z marchewką, filet z makreli, koncentrat pomido-
rowy, cukier biały, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewają-
cy, makaron jajeczny, makaron kukurydziany, ryż, pasztet wie-
przowy, szynka wieprzowa, olej rzepakowy, buraczki, herbatniki 
maślane, powidła śliwkowe, kasza gryczana, kabanosy wieprzowe 
oraz miód nektarowy wielokwiatowy.

Sprawne i dogodne wydanie żywności nie byłoby możliwe bez 
pomocy Pana Dyrektora Szkoły Centrum Kształcenia i Wychowa-
nia OHP w Szczawnicy – Jabłonce Pana Jana Jurka, który nie-
odpłatnie udostępnił pomieszczenie szkoły, w którym można było 
bezpiecznie rozładować i wydać  żywność.  Podziękowania należą 
się panom Romanowi Hamerskiemu i Edwardowi Kordasowi 
- właścicielom firmy SIAMAK w Szczawnicy, za dwukrotne nie-
odpłatne wypożyczenie sprzętu do rozładunku i oddelegowanie 
pracownika Pana Marcina Łużnego, który profesjonalnie rozła-
dował żywności.

Serdeczne podziękowania paniom: Bożenie Soleckiej - sołtys 
Jaworek oraz Jolancie Salamon – sołtys Szlachtowej za zaan-
gażowanie i nieocenioną pomoc podczas wydawania żywności. 
Dziękuję również panu Komendantowi Straży Miejskiej Panu 
Andrzejowi Bańkoszowi za  pomoc w sprawnym przebiegu akcji 
socjalnej. Podziękowania należą się 2 uczniom: Panu Dariuszo-
wi Grywalskiemu oraz Panu Dariuszowi Nikowskiemu, którzy 
w dniu 23 marca b.r. odbywali praktyki  i  pomogli rozładować 
żywność z samochodu.

Słowa uznania i podziękowania należą się mieszkańcom naszej 

gminy, którzy z własnej inicjatywy, bezinteresownie pomagali są-
siadom i znajomym w dostarczeniu artykułów spożywczych do 
ich domostw. Dzięki wysiłkowi wszystkich zaangażowanych osób 
żywność dotarła do potrzebujących, którym  dzięki niej żyje się 
dostatniej. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam do współpracy!     

LidiaMisztal     
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1.07.2018 r. na bo-
isku sportowym Jarmu-
ty odbył się XII Turniej 
Piłkarski o Puchar Bur-
mistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica. Podczas 
Turnieju cztery drużyny 
piłkarskie KS GORC 

OCHOTNICA, LKS Lubań TYLMA-
NOWA, KS SOKOLICA Krościenko i 
KS JARMUTA Szczawnica rywalizowa-
ły o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica i o Puchar Przechodni Prezesa 
KS JARMUTA. 

W pierwszym meczu półfinałowym 
Lubań TYLMANOWA zwyciężył z dru-
żyną GORC OCHOTNICA. 2:0.  Bramki 
dla zwycięzców zdobyli: Jakub Kozielec i 
Stanisław Gołdyn. 

W drugim półfinale JARMUTA 
Szczawnica pokonała SOKOLICĘ Kro-
ścienko 5:0. Po 2 bramkach Kamila Kuzie-
la, 1 Łukasza Jancz i Macieja Lichacz oraz 
1 samobójczej. 

W meczu o 3 miejsce GORC Ochotnica 
po rzutach karnych pokonał SOKOLICĘ 

Krościenko 4:3u[v, w normalnym czasie 
wynik był bezbramkowy. 

W finale Lubań TYLMANOWA zwy-
ciężył z JARMUTĄ Szczawnica  3:0. 
Bramki zdobyli: dwie Piotr Kwit i jedną 
Tadeusz Udziela. 

 Najlepszym Piłkarzem Turnieju został 
wybrany Kamil Kuziel z drużyny JAR-
MUTA Szczawnica, a Najlepszym Bram-
karzem Henryk Gołdyn z drużyny Lubań 
TYLMANOWA, którzy otrzymali statu-
etki, dyplomy i nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica Grzegorza Niezgodę. 

Drużyny uczestniczące w Turnieju zo-
stały uhonorowane pamiątkowymi dyplo-
mami, pucharami i pierwsze 3 miejsca 
czekami: I miejsce – 1000zł, II miejsce 
- 600 zł, III miejsce - 400 zł ufundowane 
również przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica Grzegorza Niezgodę. 

 Nagrody wręczył Burmistrz Miasta i 
Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda 
oraz Prezes KS JARMUTA  Ireneusz Ha-
merski. 

 Puchar Przechodni Prezesa Klubu 

Sportowego Jarmuta  przejęła  zwycięska 
drużyna Lubań TYLMANOWA.

 W czasie Turnieju oprócz meczów dru-
żyn seniorów odbyło się spotkanie młodych 
adeptów piłkarskich. Drużyna młodzików 
Jarmuty Szczawnica grała z ORLIKAMI 
Pienińskiej Akademii Sportowej i pomimo 
deszczu młodzi piłkarze pokazali umiejęt-
ności i wielkie serce do piłki nożnej i walki 
sportowej. 

A uczestnikami tego meczu byli: Kac-
per Wiercioch, Jakub Jaworski, Kacper Py-
ter, Michał Ponicki, Krystian Tokarczyk, 
Hubert Sroka, Oliwer Mastalski, Jan Kę-
dzior, Dawid Węglarz, Mateusz Szczepa-
niak, Łukasz Gabryś, Kamil Hryc, Adrian 
Berger, Oliwier Kurnyta, Maciej Styrylski, 
Kacper Waksmundzki, Mikołaj Szczepa-
niak, Marcin Szczepaniak. 

Mamy ogromną nadzieję, że z tych 
młodych ludzi wyrosną piłkarze o dużych 
umiejętnościach i wielkiej klasie i tego im 
życzymy. 

Zawody komentował i prowadził Jacek 
Śliwiński. 

Podczas turnieju wszyscy uczestnicy 
mogli obejrzeć pokaz motocrossowy w 
wykonaniu członków motorowego klubu 
sportowego „MOTO-PASJA”. Przeprowa-
dzona została również loteria fantowa, z 
której dochód przeznaczony został na cele 
statutowe KS Jarmuty.

Gminne eliminacje 
„Wakacje z piłką nożną”

W dniu 26.06.2018r. odbyły się gminne eliminacje „Wa-
kacje z piłką nożną”, rozegrane na wielofunkcyjnym boisku 
sportowym Orlik w Szczawnicy. 

Projekt „Wakacje z piłką nożną” powstał w trosce o wszech-
stronny rozwój i aktywność ruchową wśród dzieci z małopolskich 
szkół podstawowych. Celem projektu jest upowszechnienie gry w 
piłkę nożną, jako aktywnej formy wypoczynku i spędzania czasu 
wolnego. 

W rozgrywkach wzięły udział drużyny ze Szkół Podstawowych 
ze Szczawnicy i Szlachtowej. 

Zwycięzcą okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
H. Sienkiewicza w Szczawnicy, która awansuje i przechodzi do 
kolejnego etapu powiatowego. 

Wszystkie drużyny otrzymały z rąk Burmistrza Miasta i Gmi-

ny Szczawnica Grzegorza Niezgody pamiątkowe dyplomy, pucha-
ry oraz piłki nożne ufundowane przez Marszałka Województwa 
Małopolskiego Jacka Krupę.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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W sobotę, 30 czerwca 2018 r. na naturalnym torze kajako-
wym na Dunajcu odbył się XIII Puchar Burmistrza Miasta i 
Gminy Szczawnica - Regaty dla dzieci i młodzieży w slalomie 

kajakowym.
W tegorocznej 

edycji zawodów zma-
gania w kajaku podję-
ły 144 osoby z ośmiu 
klubów sportowych: 
KS Start Nowy Sącz, 
AZS-AWF Kraków, 
KS START Nowy 
Sącz, SKP Dolny Ku-
bin, KS PIENINY 
Szczawnica, UKS 

„Spływ” Sromowce, LKK Drzewica, LUKS Kwisa Leśna oraz  
KKK Kraków. 

Startujący w zawodach kajakarze mieli do pokonania trasę sla-
lomu z rozstawionymi 19 bramkami.

Laureaci zajmujący od I 
do III miejsca otrzymali oko-
licznościowe statuetki, oraz 
pamiątkowe dyplomy. W dru-
żynowej punktacji najlepsze 
wyniki osiągnęli kajakarze z 
KS „Start” Nowy Sącz, drugie 
miejsce zajął krakowski klub 
AZS – AWF Kraków, nato-
miast trzecią lokatę wywalczył 
LUKS Kwisa z Leśnej.

Najmłodszą zawodniczką 
zawodów okazała się Lenka 
Izova z Dolnego Kubina natomiast najmłodszym zawodnikiem 
okazał się Kulczycki Konrad z Krakowa.

 Serdeczne gratulacje i podziękowania za udział dla wszystkich 
uczestników rywalizacji, które zostały rozegrane  przekazał Bur-
mistrz Szczawnicy - Grzegorz Niezgoda. 

17 czerwca w Szczawnicy w Dworku Gościnnym odbył się Mię-
dzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego Pieniny Cup 2018 pod 
honorowym patronatem i przy wsparciu finansowym Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica. Organizatorem wydarzenia jest Aka-
demia Tańca z Nowego Targu i wraz z Grupą Thermaleo & Uzdro-
wisko Szczawnica. 

W turnieju udział wzięło ponad 200 tancerzy w różnych kate-
goriach wiekowych  od 3 do 22 lat, z liczną grupą dzieci z Krościen-
ka i Szczawnicy, Nowego Targu, Poronina oraz Krakowa, Wielicz-
ki, Nowego Sącza, Głogoczowa. 

Na początku można było podziwiać pierwsze kroki w tańcu 
maluszków z przedszkoli ze Szczawnicy i Krościenka.n/D, które 
dzielnie podołały temu zadaniu. Zostały nagrodzone brawami 
oraz otrzymały medale i upominki od organizatorów imprezy. 

Następnie rozpoczęły się kolejne etapy turnieju, który został 

rozegrany w III blo-
kach tanecznych. 
Przybyły pary z 
Polski jak rów-
nież z zagranicy: 
Ukrainy, Białorusi, 
Słowacji. Zapre-
zentowały się rów-
nież gwiazdy Tańca 
Towa r z ys k i ego. 
Nie zabrakło także 
tańca nowoczesne-
go, który przedstawiły grupy taneczne z Nowego Targu. Zaintere-
sowanie wydarzeniem taneczno-kulturalnym było ogromne. Pu-
bliczność kibicowała uczestnikom i nagradzała gromkimi brawami. 

Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica otrzymali: 
I miejsce w kat. JUVENILE I – 8-9 lat: Artur Szeptycki i Diana 

Spaska – Lwów Ukraina; 
I miejsce w kat. JUNIOR I – 12-13 C w stylu latynoamerykań-

skim otrzymali: Igor Zieliński i Karolina Gałka z klubu ST ELITA 
KRAKÓW; 

Wszyscy zgromadzeni i uczestnicy turnieju  mieli przyjemność 
podziwiać pary klas mistrzowskich w pokazie tańca oraz pokazy 
grup: „Partytura” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu 
prowadzonej przez Panią Beatę Korczak-Kuzak, jak również mło-
dzieżową grupę Akademii Tańca- tańczących styl hip-hop, modern 
jazz, show.

K-1 Dziewczyn 2000-2003: 
1. Hajduga Martyna  - KS Starta Nowy Sącz
2. Cecurska Zuzanna – AZS-AEF Kraków
3. Kielan Natalia - AZS-AEF Kraków

K-1 Dziewczyn 2004-2005:
1. Brzeska Dominika – KS Start Nowy Sącz 
2. Izova Petronela – SKP Dolny Kubin 
3. Liber Katarzyna – KS Start Nowy Sącz

K-1 Dziewcząt 2006 i młodsze:
1. Mejdova Rebeka – SKP Dolny Kubin
2. Danek Hanna – KS Start Nowy Sącz
3. Piprek Zuzanna- KS Start Nowy Sącz

C-2 chłopców 2000-2003 :
Jakub Dyda – KS Pieniny
C-2 Chłopców 2004 i młodsi:
1. Fabiański Wojciech , Krzysztof Aleks – 

LUKS Kwisa Leśna 

2. Kowalczyk Wiktor, Sztuba Oliwer - LUKS 
Kwisa Leśna 

3. Dziura Damian, Jamrozik Jakub – AZS-
-AWF Kraków

C-1 Dziewczyn 2000- 2003:
1. Kielan Natalia - AZS-AWF Kraków
2. Hajduga Martyna – KS Start Nowy Sącz
3. Cecurska Zuzanna - AZS-AWF Kraków

C-1 Dziewczyn 2004 i młodsze:
1. Liber Katarzyna - KS Start Nowy Sącz
2. Izova Petronela – SKP Dolny Kubin
3. Majdova Rebecka - SKP Dolny Kubin

C-1 Chłopca 2000-2003:
1.Pauli Jakub - AZS-AWF Kraków
2. Szymanek Bartłomiej – KS Pieniny
3. Dyda Jakub - KS Pieniny

C-1 Chłopcy 2004 i młodsi:
1. Fabiański Wojciech – LUKS Kwisa Leśna 
2. Krzysztof Aleks – LUKS Kwisa Leśna 
3. Sztuba Oliwier - LUKS Kwisa Leśna 

K-1 Chłopców 2000-2003:
1. Szymanek Bartłomiej – KS Pieniny 
2. Brański Jacek – AZS AWF Kraków
3. Dyda Jakub – KS Pieniny

K-1 Chłopców 2004 – 2005:
1. Regiec Wiktor – KS Pieniny
2. Kasiński Ariel – LKK Drzewica
3. Piprek Jan – KS Start Nowy Sącz

K-1 Chłopców 2006 – młodsi:
1. Biernat Piotr – KS Start Nowy Sącz
2. Puczel Igor – LUKS Kwisa Leśna 
3. Szczepaniak Wiktor – KS Pieniny

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy 
informuje, że od 1 lipca b.r. przyjmuje wnioski w wersji 
elektronicznej o przyznanie nowego świadczenia dla uczniów 
„ dobry start”. Od 1 sierpnia będzie można złożyć wniosek w 
ośrodku. Zapraszamy!

Świadczenie z Programu „ Dobry start” 
przysługuje raz w roku w wysokości 300 
zł na dziecko do ukończenia 20 roku 
życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się 
w szkole otrzymają je do ukończenia 24 
roku życia.

Ważne!
	Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom 

uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe 
gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę 
ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły 
dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany 
obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek 
socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, 
specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-
wychowawczy).

	Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie 
przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” 
prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, 
uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

	Świadczenie z Programu „Dobry start” nie jest uzależnione 
od dochodu!!!!!

	Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina 
ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie 
przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców 
dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - 
w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w 
Szwajcarii.

	Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić 
mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny 
dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom 
dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

	Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane 
przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Szczawnicy, a w przypadku gdy świadczenie wychowawcze 
500+ jest wypłacane przez PCPR to w PCPR w Nowym 
Targu

 Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze 
z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 
lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.

gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a 
od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).
Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu 
i sierpniu, świadczenie będzie wypłacane 
nie później niż 30 września. W przypadku 
wniosków złożonych w kolejnych 
miesiącach rozpatrzenie ich będzie trwało 
maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia 
wniosku ( rozpatrzenie wniosku i wypłata 
świadczenia).
Należy pamiętać, że złożenie wniosku o 
świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to 
gwarancja wypłaty świadczenia nie później 
niż do 30 września!

INFORMACJA  
dotycząca przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZAWNICY INFORMUJE ŻE WNIOSKI O USTALENIE 
PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ NA NOWY OKRES ZA-
SIŁKOWY 2018/2019 BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2018r. 
do dnia 31 sierpnia 2018r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc 
październik 2018r. następuje do dnia 31 października 2018r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia  
1 września 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przy-
sługującego za miesiąc październik 2018 r. następuje do dnia 30 listopada 2018r. 

                          Zapraszamy!

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Kazimierz Majerczak 

Niezapomniany kapłan cz. XI
Kazimierz Majerczak

NADPRZYRODZONA WIĘŹ
„Wierzę w świętych obcowanie”. Czuwający duch ks. 

Jana Kozioła odbiera nie tylko zasłużoną wdzięczność, ale 
też – jak dawniej – prośby o pomoc. Dlaczego obecnie miał-
by być niewrażliwy na udręki ludzi, skoro nigdy wcześniej 
tej wrażliwości mu nie brakowało? Chyba pierwszą łaską 
zdrowia uzyskaną dzięki pomocy i modlitwie, czyli pośred-
nictwu ks. Jana Kozioła, jeszcze za jego życia, a przede 
wszystkim dzięki pośrednictwu Matki Bożej z Lourdes 
było uzdrowienie Krystyny Wiercioch. Tak to wspomina 
siostra uzdrowionej: „Moja siostra Krysia, z domu Wier-
cioch, obecnie po mężu Szlachta, zachorowała bardzo po-
ważnie na stawy. Nie mogła chodzić i długo leżała gorącz-
kując. Ksiądz Kozioł przyniósł jej trochę wody z Lourdes 
i po przyjęciu Komunii św. Krysia wyzdrowiała” (Rozalia 
Błażusiak)163. Na pewno to wydarzenie uznano w środowi-
sku za niezwykły, skoro zainteresowała się nim prasa”164... 
Krysia Wiercioch, 10-letnia uczennica IV klasy szkoły po-
wszechnej leżała już od dwóch tygodni w łóżku ciężko cho-
ra na zapalenie stawów. Higienistka z miejscowego ośrodka 
zdrowia p. Męczyńska, która widziała poważny stan cho-
roby (przez 3 dni gorączka dochodząca do 39 i 40 stopni) 
nalegała, aby sprowadzić lekarza, jednakże bieda stała temu 
na przeszkodzie. Na usilne naleganie dziecka (aczkolwiek 
z wielkim lękiem ze względu na stan choroby) wniesiono 
Krysię w święto Niepokalanego Poczęcia przez zakrystię na 
szkolną Mszę św. Dzień wcześniej odwiedził ją katecheta 
ks. kozioł i zaniósł jej odrobię wody z Lourdes. Po Mszy 
św. 8 grudnia dzieci jeszcze odmówiły 3 Zdrowaś Mario 
na intencję chorej, poczem na saneczkach odwieziono ją 
do domu, odległego o kwadrans drogi dla przeciętnego pie-
chura. Jakież zdumienie ogarnęło wszystkich dnia następ-
nego, gdy ujrzeli ową Krysię Wiercioch, wspinającą się o 
własnych siłach, bez pomocy ludzkiej, piechotą pod górę 
kościelną po śliskiej drodze o godzinie wpół do szóstej rano 
na uroczyste roraty. Poprzez trzy Msze św. przeklęczała w 
kościele, a po nabożeństwach bez żadnego wysiłku udała się 
do szkoły na codzienną naukę, nie odczuwając żadnych bó-
lów i mogąc się swobodnie poruszać. Zawezwany lekarz dr 
Michał Sitowski z Krościenka n.D. po dokładnym zbadaniu 
stwierdził jedynie nieznaczny obrzęk lewej kostki i pewne 
osłabienie w działalności mięśnia sercowego (stopnia lek-
kiego) bez żadnych innych zmian patologicznych”(”Nasza 
sprawa”, Tarnów, dnia 20 grudnia 1936r., s. 704)164. Inne 
osoby twierdzą, że wybłagały łaski po śmierci ks. Kozioła.

Przykłady: Franciszek Gacek „… wodą z Lourdes i mo-

dlitwami postanowił wyleczyć prawą stopę, która go dotkli-
wie bolała. W czasie II wojny światowej odmroził bardzo 
poważnie stopy. Lewą lekarze ze szpitala w Nowym Targu 
uratowali, ale orzekli, że prawa musi być amputowana. Nie 
zgodził się na to. Codziennie, regularnie w szpitalu nacie-
rał stopę wodą z Lourdes, o czym wiedziała siostra zakon-
na – pielęgniarka, lecz mimo upływu dłuższego czasu nie 
odczuwał poprawy. Wtedy, znając świątobliwość ks. Jana 
Kozioła, którego grobowiec budował,  zaczął wzywać jego 
wstawiennictwa w czasie smarowania stopy wodą z Lour-
des. Po kilkunastu dniach stopa przestała boleć, wyzdro-
wiała tak, że mógł normalnie chodzić do końca życia. Zaś 
lekarze w szpitalu nie mogli zrozumieć faktu wyleczenia” 
(Józef Gacek)165.  – „Po I wojnie światowej moja teściowa 
mieszkała z córką w Krakowie. Na początku lat sześćdzie-
siątych ub. wieku  odwiedziłem ją wiedząc, że jest bardzo 
chora. Wtedy prosiła mnie, abym po powrocie do Szczaw-
nicy potarła chusteczkę o trumienkę betonową na grobie ks. 
Jana Kozioła i jak najszybciej przywiozła tę chusteczkę do 
niej. Po powrocie do Szczawnicy poszłam na cmentarz, po 
śniegu, bo to był luty i wykonałam prośbę teściowej. Za-
raz na drugi dzień pojechałam z tą chusteczką do Krakowa 
i brudną, że śladami pocierania o odśnieżony beton dałam 
leżącej od dawna i nie mogącej chodzić teściowej, a sama 
poszłam do kuchni, gdzie z córką teściowej piłam herbatę. 
Wtedy w drzwiach do kuchni zobaczyłyśmy teściową, która 
wstała o własnych siłach i powiedziała, że czuje się lepiej i 
może chodzić…” (Helena Jedynak)166. - /…/ „W roku 1964 
byłam ciężko chora, lekarze nie dawali żadnej nadziei na 
wyzdrowienie. Byłam w szpitalu w Nowym Targu, leżałam 
jeden miesiąc, w końcu po operacji lekarz, który mnie ope-
rował, powiedział mężowi, że dożyję najdalej do wieczora. 
Jednak przeżyłam dłużej i zostałam ze szpitala wypisana. 
Po powrocie do domu czułam się bardzo źle, szwy mi po-
pękały, rany ropiały i nie chciały się goić. Bandażowałam 
się w domu, chodziłam na opatrunki – to nic nie pomagało. 
Chodziłam na grób ks. Kozioła i prosiłam go o wstawienie 
się jego do Pana Boga o moje zdrowie. Po miesiącu za jego 
wstawiennictwem poczułam się lepiej, a po trzech miesią-
cach wróciłam do pracy. Gdy ja byłam w szpitalu, to moja 
mama chodziła codziennie na grób ks. Kozioła i tam się 
mdliła i prosiła o moje zdrowie” (Józefa Tokarczyk)175. Cdn.

Przypisy:

163. Wywiad terenowy, Rozalia Błażusiak, ur.1931, za-
pis z dn.29.06.2012r

164. Nasza Sprawa, Tarnów, 20.12.1936r., s. 704
165. Op. cit. Józef Gacek
166. Wywiad terenowy, Helena Jedynak, ur.1925r., zapis 

z dn. 30.03.2006r.
175. Op. cit., Józefa Tokarczyk
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Anna Malinowska TPSP

Rysunki z gór
Najnowsza ekspozycja prezentowana w Krzywej Jabłonce nosi 

tytuł „Rysunki z gór”. To indywidualna wystawa prac Adama Ro-
kowskiego, znanego już w Szczawnicy z udziału w zbiorowej wy-
stawie „Karpaty Pełne Czarów”  w Galerii Krzywa Jabłonka oraz w 
Pijalni Wód Mineralnych  - „Pieniny w sztuce”.

Autor jest wykładowcą częstochowskiej Akademii im. Jana 
Długosza, gdzie prowadzi pracownię technologii malarstwa. Z wy-
kształcenia artysta malarz, dyplom zdobył w pracowni malarstwa 
prof. Wincentego Maszkowskiego, obroniony w 2002 roku. W 
2015 roku na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie obronił pracę 
doktorską pod kierunkiem prof. Zbigniewa Bajka. Uprawia także 
rysunek i ilustrację. Jest współautorem kilku ogólnopolskich wy-
staw i projektów artystycznych. Zorganizował 12 wystaw indywi-
dualnych, wziął udział ponad 40 wystawach zbiorowych. 

Na szczawnickiej wystawie znalazły się rysunki wykonane czarną 
kredką (oprócz jednego, wykonanego ołówkiem), głównie górskie 
widoki z Tatr, Pienin, Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochow-
skiej. Nad wszystkim króluje „Niedźwiedź lunarny”, zadomowiony 
w „Jabłonce” od czasów czarownej, karpackiej prezentacji.

23 czerwca, podczas wernisażu wystawy była okazja do poroz-
mawiania z artystą, którego przedstawiła Joanna Dziubińska, wła-
ścicielka Krzywej Jabłonki. Autor chętnie opowiadał o swoim ry-
sunkowym warsztacie, preferencji stosowania czarnej kredki, która 
nie odbija światła i daje większą głębię koloru. Podzielił się także 
z gośćmi swoimi fascynacjami tematyką górską, która wzięła się 

od zainteresowania 
kamieniami. Po-
wstał cały cykl ta-
kich prac. Adam 
Rokowski posta-
nowił również 
zgłębić istotę two-
rzenia ikon, pod-
czas warsztatów w 
bielskopodlaskiej 
szkole ikonopisar-
stwa ks. Leoncjusza 
Tofiluka kilka lat temu. O działalności kolegi, m.in. o pracach nad 
nowym cyklem portretów ludzkich „144”, opowiadał też barwnie 
prof. Zdzisław Wiatr z katedry plastyki AJD. 

I pewnie pytania trwałyby dłużej, bo atmosfera spotkania była 
niezwykła,  gdyby… zupa Ani Madejowej nie stygła tak szybko. A 
tak dobra zupa nie powinna czekać. Podobnie jak sałatki, wędliny i 
smalec zrobiony przez Ziutka.

Rozmowy o sztuce, jak zawsze w Krzywej Jabłonce, przeniosły 
się do kuluarów, podczas degustacji słynnych potraw, przygotowa-
nych przez gospodynie galerii. Coś dla ducha i coś dla ciała. Na to 
zawsze można liczyć w przyjaznej ludziom galerii. Za możliwość 
przebywania w tak inspirującym i niebanalnym miejscu podzię-
kowała także artystka - druciarka z Pragi czeskiej, która podczas 
wernisażu wykonała kilka prac i przekazał je zebranym. Taki tam 
twórczy klimat ...

Alina Lelito

Pienińscy rzeźbiarze 
w Małej Galerii 
Eglander Caffe

Na czerwcowej wystawie w Małej Galerii 
Eglander Caffe gościło dwóch miejscowych 

rzeźbiarzy: Marek Dziedzina i Grzegorz Zachwieja. Obaj rodowi-
ci szczawniczanie od lat zajmują się amatorsko, poza praca zawo-
dową, rzeźbą w drzewie. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, 
oddział w Szczawnicy realizując swoją statutową działalność sku-
pia w swoim gronie twórców z różnych dziedzin aktywności ar-
tystycznej. Stosunkowo nieliczną grupę stanowią rzeźbiarze. Stąd 
też z zadowoleniem odnotowujemy ich wystawę. 

Marek Dziedzina skromnie przyznaje, że zaczął tworzyć mając 
możliwość skorzystania z rodzinnych tradycji rzeźbiarskich swo-
jego wujka Henryka Zachwiei. Ale za dłuto chwycił dopiero po 
śmierci czołowego szczawnickiego rzeźbiarza Henryka Zachwiei- 
Kazimierka, jakby w obawie, że za życia wuja nie dorówna mu w 
rzemiośle. Opustoszały warsztat ożył na nowo. Rodzinne tradycje 
nie są wiernym kontynuowaniem wzorów wypracowanych przez 
Henryka Zachwieję, chociaż mają wiele punktów wspólnych. 
Twórczość zmarłego artysty charakteryzowała cykliczność - był 
okres rzeźb monumentalnych, religijnych kapliczek i Chrystusów 
Frasobliwych, okres stylizowanych owadów, charyzmatycznych 
Janosików. W twórczości Marka Dziedziny panuje obecnie okres 
muzyczny. Muzyka i rzeźba - rzeźbić muzykę czy umuzycznić 
rzeźbę? To pytanie próbuje zadać nam artysta na czerwcowej wy-
stawie w Małej Galerii na ulicy Zdrojowej. Stylizowane skrzypce 
i basy to rzeźby misternie wplatające się w ornamentykę pieniń-
ską. Splot kobiecego profilu z formą skrzypiec inspiruje męskie 
skojarzenia. Nie mogło też zabraknąć stylizowanego górala, który 
swoją obecnością nadaje klimat pienińskim rzeźbom. 

W tej samej drewnianej materii operuje wymieniony na wstępie 
Grzegorz Zachwieja. Trudno jednak pomylić autorów prezento-
wanych prac. U Grzegorza brak jednolitej tematyki. Jest to raczej 
zbiór prac świadczący o różnorodnych zainteresowaniach młode-
go artysty. Jest tu płaskorzeźba przedstawiająca Matkę Boską z 
Dzieciątkiem, obok profil górala, a między nimi pienińska szarot-
ka, niegdyś symbol i pamiątka chętnie kupowana przez turystów 
odwiedzających region górski. Towarzyszy tej pracy płaskorzeźba 
przedstawiająca głowę konia, a także stylizowany bohater góral-
skiej legendy – Janosik. Skromny zestaw prac świadczy zapewne 
o zbyt wielu zajęciach, którym poświęca się autor rzeźb, a może o 
poszukiwaniach własnej drogi artystycznego wyrazu.

  Obu artystom towarzyszyło grono przyjaciół TPSP, którzy na 
każdym wernisażu zapewniają ciepłą i życzliwą  atmosferą, do-
łączając się do serdecznych życzeń i toastów na cześć bohaterów 
spotkań. Z nadzieją na kolejne wernisaże, życzymy obu rzeźbia-
rzom celnych uderzeń dłuta i prac, które dostarczą nam, widzom 
niezapomnianych wrażeń.

fot. Joanna Dziubińska
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Król zakochany w drzewie

Platan wschodni (Platanus orientalis) z rodzi-
ny platanowatych (Platanaceae), jest jednym z 
około 10 gatunków z rodzaju platan, należących 
do tej rodziny. Można je spotkać w Ameryce 
Środkowej i Północnej oraz w obszarze basenu 

Morza Śródziemnego. Poza tym są zwykle uprawiane jako rośliny 
ozdobne.  

Jest to drzewo okazałe, można powiedzieć – majestatyczne, 
o szerokiej, rozłożystej koronie. Osiąga wysokość nawet do 40 
metrów, a w średnicy dochodzi do 3 metrów. Jego pień pokrywa 
kora o barwie szarej, która w sposób charakterystyczny łuszczy się 
dużymi płatami. Właśnie od tej cechy pochodzi hebrajska nazwa 
drzewa `ermôn, wywodząca się z kolei od hebrajskiego wyrazu 
`ërőm oznaczającego „nagość”; po odpadnięciu płata kory odsła-
niają się głębsze warstwy pnia koloru kremowego lub oliwkowe-
go. Natomiast nazwę botaniczną – platanus - znaną już i używaną 
w starożytności łączyć należy z greckim słowem platýs = szeroki, 
co ma się odnosić do szeroko rozpostartej i rozłożystej korony. 
Liście ma platan głęboko klapowane, jasnozielone, wydzielające 
słodkawy, niemal balsamiczny zapach, które jesienią pięknie się 
przebarwiają na kolor jasnomiedziany. Kwiaty rozdzielnopłciowe, 
z czerwonym okwiatem, rozwijają się na tym samym osobniku. 
Owoce to „orzeszki”, brązowawe kuleczki, pokryte jakby mesz-
kiem, zebrane po kilka na pojedynczej, długiej szypułce, które 
zwykle pozostają na gałęziach przez całą zimę. 

Zasięg naturalny platanu wschodniego, dożywającego ponoć 
nawet dwóch tysięcy lat, rozciąga się od Iranu na wschodzie ku 
zachodowi poprzez Azję Mniejszą po Półwysep Bałkański, gdzie 
występuje m.in. w Albanii, Bułgarii, Chorwacji lub Grecji. Po-
nadto jest uprawiany w wielu krajach świata, również w Polsce, 
jako drzewo ozdobne w parkach. Posiada wiele korzystnych cech 
użytkowych, dlatego jest gatunkiem cenionym w miejskich za-
drzewieniach. Dostarcza cienia podczas letnich upałów, wykazuje 
sporą odporność na mróz i na choroby. Radzi też sobie z trud-
nymi warunkami miejskimi, gdyż dzielnie znosi zanieczyszczenie 
powietrza, zadeptywanie gleby przez pieszych oraz uszkadzanie 
korzeni, nierzadko przycinanych w czasie zakładania chodników 
i wytyczania dróg. Ponadto jego drewno jest wykorzystywane w 
przemyśle meblarskim, jak też w budownictwie. Używa się go na-
wet do wytwarzania niektórych instrumentów muzycznych.

Z tego co powiedziano wyżej wynika, że platan wschodni jest 
drzewem pożytecznym, a jeśli chodzi o jego „powierzchowność” 
dość nadobnym. Ale, czy aż tak pięknym, aby tracić dla niego gło-
wę? Aby się w nim wręcz zadurzyć, a może i zakochać? Widocznie 
można skoro przydarzyło się to starożytnemu władcy, znanemu 
pod imieniem Kserksesa I (ok. 518-465 przed Chr.). Był władcą 
perskim z dynastii Achemenidów, synem Dariusza I Wielkiego. 
W historii znany jest przede wszystkim z mało szczęśliwych, o 

zmiennym przebiegu, 
wojen prowadzonych 
z państwami-miasta-
mi greckimi (m.in. 
głośne zwycięstwo 
armii perskiej pod 
Termopilami i dotkli-
wa klęska w bitwie 
morskiej pod Salami-
ną), a także z tego, że 
jedną z jego żon była 
biblijna Estera.  

Platan w mitologii 
perskiej był świętym 
drzewem i symbolem 
króla. Ojciec Kserk-
sesa, Dariusz, posia-
dał ponoć na swym 
dworze złoty platan, 
prezent od jednego 
ze swych poddanych, 
lidyjczyka Pytiosa, 
który – jak powiadano - był (po władcy!) najbogatszym człowie-
kiem w królestwie. Platan do dziś jest rośliną obecną w kulturze 
Iranu, na co zwracali uwagę europejscy podróżnicy odwiedzający 
ten kraj już w czasach nowożytnych. Co więcej, Teheran, gdzie 
rosło wiele pięknych okazów tego drzewa, nazywany był Miastem 
Platanów. 

Według jednego z rzymskich pisarzy Klaudiusza Eliana, żyją-
cego na przełomie II i III w., a piszącego po grecku, Wielki Król 
w czasie wyprawy wojennej przeciw Grekom zakochał się w na-
potkanym platanie. Jego podziw wkrótce miał się przerodzić w... 
miłość. Król bez pamięci zadurzony w drzewie rozwieszał na jego 
gałęziach kosztowności i obdarował je drogocennymi przedmiota-
mi. Ponadto zarządził, aby nikt nie zbliżał się do platana i posta-
wił przy nim straż, jakby był co najmniej nałożnicą w królewskim 
haremie! Tak przedstawiona niezwykła historia o Kserksesie za-
kochanym w platanie, znalazła się w jednym z dzieł Eliana, pt. 
Opowiastki rozmaite. Według autora król perski adorując drzewo, 
stał się „pośmiewiskiem”. Grecki historyk Herodot, scharaktery-
zował Kserksesa jako władcę niezbyt rozsądnego, gniewliwego i 
tchórzliwego, a jednocześnie nadmiernie pysznego, co wyraża-
ło się np. w buncie przeciw porządkowi świata ustanowionemu 
przez mityczne bóstwa, czczone w starożytnej Grecji (m.in. bu-
dowa mostu łączącego Azję z Europą lub przekopanie tunelu pod 
górą Atos). Nic przeto dziwnego, że - zdaniem helleńskich pisarzy 
- Kserksesa spotkała zasłużona kara zesłana przez mitycznych bo-
gów – niegodna władcy, w pewnym stopniu upokarzająca, miłość 
do drzewa, platana wschodniego. Całe szczęście, że chyba jednak 
platoniczna! 

Sergiusz Prokofiew skomponował operę Miłość do trzech po-
marańczy. Może równie interesujące byłoby muzyczne dzieło za-
tytułowane na przykład - Miłość do jednego platana? 

Ludwik Frey
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W sobotę 30 czerwca Szlachtowa – mimo niepewnej pogody i 
chłodu -  bawiła się podczas Góralskich Posiadów Szlachtowskich, 
którego organizatorami byli: Sołtys i Sołectwo Szlachtowa, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczawnica oraz Miejski Ośrodek Kultury. 

Wszystkich zebranych przywitali na przyszkolnym boisku i za-
prosili do wspólnej zabawy dyrektor MOK Tomasz Hurkała, dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Szlachtowej Beata Kowalska oraz 
sołtys Szlachtowej Jolanta Salamon. Wśród atrakcji festynu zna-
lazł się występ dzieci ze szkoły z wesołym programem, złożonym 
z wakacyjnych wierszyków i piosenek, występ zespołów góral-
skich „Orawskie Dzieci” z Lipnicy Wielkiej na Orawie, występ 
kapeli dziecięcej oraz zespołu „Szlachtowianie” ze Szlachtowej, a 
także zespołu „Mali Frydmanianie” z Frydmana. Ważnym punk-
tem programu popołudnia stało się podpisanie umów o współpracy 
między zespołem „Szlachtowianie”, reprezentowanym przez jego 
kierowniczkę sołtys Jolantę Salamon, a kierownikami zespołów z 
Orawy i Frydmana. W międzyczasie trwały konkursy dla dzieci i 

dorosłych, m.in. w jeździe taczkami. 
Jako gwiazda wieczoru wystąpił kabaret „Śleboda”. Potem od-

był się koncert folkowego zespołu z Boliwii – „Beto Boliwia”, a 
na zakończenie Posiadów najbardziej wytrwali bawili się do bia-
łego rana przy dźwiękach muzyki serwowanej przez DJ Okowita 
Sam Band.

Podczas festynu dzieci mogły skorzystać ze ściany wspinacz-
kowej oraz dmuchańców, jak również obejrzeć militaria przy-
wiezione przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Na głodnych 
czekał pieczony baran z rożna i kiełbaski z grillla, a także wspa-
niałe ciasta domowe, przygotowane przez szlachtowskie gospo-
dynie. Emocje podnosiła także loteria fantowa i licytacja tajem-
niczych kopert. Dochód z imprezy został przeznaczony na rozwój 
szlachtowskiej szkoły oraz zespół góralski „Szlachtowianie”.

Całość prowadził z humorem Józef Szałwia.

Alina Lelito

Góralskie posiady w Szlachtowej

fot. Alina Lelito i Joanna Dziubińska


