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W poprzednim nr naszej gazety informacja o 58 Memoriale A.i 
A. Wernerów ukazała się bez podania wyników zawodów. Obec-
nie uzupełniamy ten materiał.  

58 Międzynarodowe 
Regaty Slalomowe  

 

Memoriał Anny i Artura Wenerów
W słoneczną sobotę - 1 września 2018 r. na naturalnym torze 

kajakowym na Dunajcu odbyły się 58 Międzynarodowe Regaty 
Slalomowe Memoriał Anny i Artura Wenerów. Impreza sportowa 
organizowana jest nieprzerwanie od 1961 roku, upamiętnia słyn-
nego szczawnickiego lekarza i działacza sportowego a zarazem 
założyciela miejscowego klubu kajakowego oraz jego małżon-
kę. W tegorocznej edycji zawodów, zmagania w kajaku podjęły 
osoby z siedmiu klubów sportowych: KS Start Nowy Sącz, AZ-
S-AWF Kraków, KS PIENINY Szczawnica, „Spływ” Sromowce 
Wyżne, LKK Drzewica, SKS Sokolica Krościenko oraz KKK 
Kraków. Startujący w zawodach kajakarze mieli do pokonania 
trasę slalomu z rozstawionymi 19 bramkami.

Laureaci zajmujący od I do III miejsca otrzymali puchary oraz 
nagrody rzeczowe.

W drużynowej punktacji najlepsze wyniki osiągnęli kajaka-
rze z KS „Start” Nowy Sącz, drugie miejsce zajął KS „Pieniny” 
Szczawnica, natomiast trzecią lokatę wywalczył KKK Kraków.

Tegoroczne zawody stały się również doskonałą okazją do 
uhonorowania zawodników szczawnickiego Klubu Sportowego 
PIENINY, którzy osiągają wysokie wyniki zarówno w krajowym 
jak i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Wśród 
nagrodzonych znaleźli się Bartłomiej Kubik, Kacper Zachwieja, 
Bartłomiej Szymanek, Jakub Dyda oraz Wiktor Regiec. Zawodni-
cy otrzymali z rąk Sekretarza Miasta i Gminy Szczawnica – To-
masza Ciesielki nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza 
Szczawnicy – Grzegorza Niezgodę.

Wyniki: 

C-1 Młodzicy : 
1. Serafin Filip – KS START Nowy Sącz  
2. Kościukiewicz – KKK Kraków 
3. Janczy Oktawian – SPŁYW Sromowce Wyżne 

K-1 Młodziczki: 
1. Brzeska Dominika – KS START Nowy Sącz 
2. Liber Katarzyna – KS START Nowy Sącz 
3. Bednarczyk Martyna– KS PIENINY Szczawnica 

K-1 Młodzicy: 
1. Regiec Wiktor - KS PIENINY Szczawnica 
2. Piprek Jan - KS START Nowy Sącz 
3. Reguła Bartłomiej – LKK Drzewica 

C-1 Młodziczki: 
1. Liber Katarzyna – KS START Nowy Sącz 
2. Brzeska Dominika – KS START Nowy Sącz 
3. Przybysz Natalia – SPŁYW Sromowce Wyżne  

C-2 Młodzicy : 
1. Szczepaniak Wiktor, Regiec Wiktor - KS PIENINY Szczaw-
nica 
2. Maciąga Oliwer, Słabiak Tymoteusz - KS PIENINY Szczaw-
nica 
3. Majerczak Krzysztof, Majerczak Adam - KS PIENINY 
Szczawnica 

C-1 Mężczyźni Open: 
1. Majerczak Grzegorz – AZS AWF Kraków 
2. Wiercioch Michał – AZS AWF Kraków 
3. Zachwieja Kacper - KS PIENINY Szczawnica 

K-1 Kobiety Open : 
1. Pacierpnik Natalia – KKK Kraków 
2. Jeleńska Julia – KS START Nowy Sącz  
3. Rosiek Edyta – KS START Nowy Sącz  

K-1 Mężczyźni Open: 
1. Majerczak Krzysztof – KKK Kraków 
2. Okręglak Maciej – KS START Nowy Sącz  
3. Zwoliński Paweł – KS START Nowy Sącz  

C-1 Kobiety Open: 
1. Stach Aleksandra – KKK Kraków 
2. Hurkała Ewa – AZS AWF Kraków  
3. Kulik Zuzanna – AZS AWF Kraków 

C-2 Mężczyźni Open: 
1. Brzeziński Filip, Brzeziński Andrzej – AZS AWF Kraków 
2. Kubik Bartosz, Zachwieja Kacper - KS PIENINY Szczawnica 
3. Urban Mateusz, Szymanek Konrad - KS PIENINY Szczawnica

WB
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Foto Archiwum 
Muzeum Pienińskiego 

w Szczawnicy Szlachtowej
Walczyli o niepodległość Polski na frontach I wojny świa-

towej, a potem na wojnie ukraińskiej (1919) i bolszewickiej 
(1920) 

Stoją (od lewej): Jan Wójcik, Feliks Majerczak spod wilka, 
Kuba Słowik spod wietrznego młyna. 

Kule dum dum to jedne z najbardziej śmiercionośnych pocisków 
stosowanych przez piechotę. Po przebiciu ciała, pocisk znacznie 
się rozszerzał, siejąc ogromne spustoszenie, rozdzierał tkanki i 
miażdżył kości. Amunicja tego typu została wyprodukowana  po 
raz pierwszy przez Anglików we wczesnych latach 90. XIX wie-
ku w zbrojowni Dum Dum koło Kalkuty w Indiach. Mimo, iż II 
Konwencja Haska w 1899 r. zakazała jej używania przez wojsko 
to jednak była na wyposażeniu wszystkich stron walczących w I 
wojnie światowej.

Józef Wiercioch Wierciosek (od lewej) – po powrocie z fron-
tu włoskiego walczył na wojnie ukraińskiej 1919 i bolszewickiej 
1920 r. Był trzykrotnie ciężko ranny, dwa razy w głowę, trzeci 
raz kula dum dum raniła go w plecy. 
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Andrzej Dziedzina Wiwer

Poezja spod kapelusza

O Redyku ...
Co roku czekam z niepewnością, by tradycyjnie fala góralskich 

owieczek przeszła ulicami Szczawnicy.

To tylko tu, na Podhalu i w Pieninach, oglądam tą tradycję. 
Tylko tu, ta tradycja może być zachowana. W internecie jest dużo 
powtórek Redyków z poprzednich lat. Gdy patrzę w ekran przy-
chodzi nostalgia, że patrzę na to po raz ostatni. Casy się mijajo, 
ale owce muso sie ostać. Kto ma owce ten ma co chce. To są stare 
przysłowia. Mądrość ich potwierdza się w 100%. Nawet ostatnio 
próbują odkryć z mleka owcy lekarstwo na chorobę Alzhaime-
ra - umieranie szarych komórek w mózgu. Dotychczas chorobę 
nieuleczalną.

Myślę, że dopóki będą owce i Redyk - będzie mądra Polska 
w Polsce. Materializm, wygodnictwo, brak szacunku dla natury i 
mądrości życiowej  ludzi gór -to nam towarzyszy często. Wg mo-
ich obserwacji - właśnie tu, od dziada pradziada, łączy się tradycje 
z nowoczesnością. Emigranci szczawniccy zza oceanu tu przyjeż-
dżają na starość, umierać, bo tu są ich korzenie i tego się trzymają. 
To oni przypominają innym Polakom o patriotyzmie lokalnym.

Są głęboko wierzący, potrafią rozróżnić sprawy doraźne od 
nieprzemijających. Potrafią mądrze działać z myślą o przyszłości, 
aby nie zniszczyć natury, przyrody i zasad, które tam rządzą. My, 
ludzie, jesteśmy przecież też cząstką ekosystemu. Nami też rzą-
dzą prawa natury, choć niektórzy, błędnie, stawiają siebie ponad 
tymi prawami. Te owce na ulicy o tych prawach mi przypominają. 
Ludzie w szybkich samochodach znowu będą narzekać z wyższo-
ścią, że ich samochód nie może przejechać. Nie pomyślą, że sa-
mochód to sztuczny twór. Nie jest najlepszy dla natury i dla nich. 
Przecież długotrwały brak ruchu fizycznego jest przyczyną wielu 
chorób cywilizacji: chorób krążenia, chorób psychicznych, meta-
bolizmu, kości, innych. Górale żyją bliżej natury, twardej, hardej, 
dzikiej i ją szanują. Dlatego są zdrowi.

Owca - symbol pokory i ofiary. „Baranek Boży, który gładzi 
grzechy świata”... Czy czasami niektórzy /i niekiedy/ nie powinni 
zrezygnować ze swojej pychy, pośpiechu, niecierpliwości na rzecz 
- pokory, roztropności i spokojnej cierpliwości?

Mam wielki respekt i szacunek do pracy doświadczonego bacy. 
Wbrew pozorom to ciężka fizycznie, żmudna, systematyczna pra-
ca. Czy przeciętny pracownik z miasta zgodziłby się być na etacie 
młodszego juhasa, aby się najpierw „cosik” koło tych owiec na-
uczyć? Warunki pracy? Proszę bardzo - nie ma ciepłej wody, nie 
ma łazienki, ubikacji z modnymi kafelkami, a czasem nawet nie 
ma prądu. Brak tego dla niejednego mieszczucha z bloku to prze-
szkoda nie do pokonania. Przywykł do wygód tak, że aż popadł 
w uzależnienie. Tak odszedł od natury, że nawet przez myśl mu 
nie przejdzie, iż wygody mają służyć człowiekowi, a nie być jego 
Panem. To są przecież tylko  wymagania na dziś. A jutro? Jutro 
może zabraknąć wody w ślicznej łazieneczce, popsuje się nagle 
ogrzewanie, zabraknie benzyny i jest wielki dramat, a nawet- tra-
gedia. Organizm niezahartowany, nie leczony zimnem -  choruje. 
A tu  jeszcze trzeba iść na nogach tak daleko,  jak się nie jest 
przyzwyczajonym.

Kogo obchodzi, że z Parku Dolnego zniknęły wiewiórki, dzię-
cioły? Do Szczawnicy dolatuje okresowo puchacz, są nietoperze. 
Przeganiane są hałasem, zapachem z samochodów i motorów. 
Przegania się czarnego bociana. W czasie święta Redyku znowu 
kierowcy będą trąbić w  swoich drogich  samochodach, wściekać 
się, złościć i uważać się za pana świata. Redyk przypomina, by 
spojrzeć na swoje życie inaczej. To co dostaje się za darmo nie za-
wsze się docenia. My swoje życie dostaliśmy za darmo. Redyk to 
bajkowe przedstawienie na ulicy miasta. Ludzie z gór, symbol na-
tury jak sprzed wieków, żywy obraz tradycji - schodzą do miasta. 
Baca, juhas - zawody w zaniku. Dlatego - chylę przed nimi czoło i 
życzę, aby nie dali się urzędasom z wielkich miast, którzy rządzą 
zza biurka i mówią: To się nie opłaca, to nie daje zysku w krótkim 
czasie.

Elżbieta Zawalska-Czajka

- JAK W JESIONI - 

Jesioń Jesioń ot zaiście
Wyzłociła wsytkie liście
Wsytko z pola pozbiyrała
Za pazucho zupychała

Pozwoziła pochowała
W piwnicy poukładała
Zesypała do sósieka
Tak jak tradycja łod wieka

W piwnicy zaś dlo parady
Słoje drzemu marmulady
A tu grzyby wysusóne
Przy tyw w łoccie ułozóne

Wiońce cosnku i cebule
Dynie łogrómniaste kule
Tu łogórki ukisóne
Blisko kapusty stawióne

W skrzonce jabka cyrwioniutkie
To zapasy só calutkie
Jak tys u dobre Gaździny
W zimie rozweseló miny

Jesce w gródce i karpiele
Ziomioków basz worków wiele
Marchwie pietruski fasole
Bobu grochu wsio do wole

Taki skłod telo słojików
Ej! uciesó dómowników
Bo źle kied zapasów nima
Wtedy jest tys strasno zima

A kied Gazda nie zmarnuje
Na cas drzewa przyryftuje
Nima wtedy co narzykać
Jono do zimy przywykać
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„Wolność stale trzeba zdobywać,  
nie można jej tylko posiadać”

Jan Paweł II

3 września rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19 w Centrum 
Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy miało inny przebieg 
niż w latach wcześniejszych. Wszystko za sprawą historycznego 
wydarzenia jakie miało miejsce na jego terenie. Cała społeczność 
CKiW uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątko-
wej z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Wychowankowie, kadra pedagogiczna i pozostali pracownicy 

szczawnick iego 
Centrum podczas 
wciągania flagi 
na maszt wspólnie 
odśpiewali hymn 
państwowy. Na-
stępnie głos zabrał 
Dyrektor Centrum 
Kształcenia i Wy-
chowania OHP w 
Szczawnicy/Ja-
błonce pan Jan Ju-
rek, który w swo-
im przemówieniu 
nawiązał do cyta-
tu zamieszczone-

go na tablicy pamiątkowej. Słowa te szczególnie były skierowane 
do młodzieży. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: Dyrek-
tor CKiW OHP w Szczawnicy pan Jan Jurek, pani Renata Kubik 
dyrektor Pienińskiej Szkoły Branżowej I st. im. Ks. Franciszka 
Blachnickiego oraz duszpasterz ks. Waldemar Sosnowski. Po za-
kończonych uroczystościach osłonięcia obelisku, wychowanko-
wie wspólnie z kadrą opiekuńczo-wychowawczą udali się do auli 
Centrum gdzie przekazano młodzieży wszystkie informacje orga-
nizacyjne a następnie ks. Waldemar udzielił wychowankom oraz 
całej kadrze błogosławieństwa na nowy Rok Szkolny 2018/2019.

opr. pedagog Renata Woźniak
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Czas wyborów, część II
Każde wybory powszechne odbywają się w terminach okre-

ślanych w tak zwanym kalendarzu wyborczym, który jest usta-
lany w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Kalendarz dla tegorocznych wyborów samorządowych zo-
stał ustalony w Rozporządzeniu z 13 sierpnia 2018 roku w spra-
wie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmi-
ków województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Kalendarz wyborczy, oprócz samej daty wyborów, ustala 
terminy wielu czynności wyborczych, które poprzedzają dzień 
głosowania. Czynności te są realizowane przez tak zwane or-
gany wyborcze, do których zaliczają się: Państwowa Komisja 
Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, komisarze wyborczy, 
okręgowe komisje wyborcze, rejonowe komisje wyborcze,  te-
rytorialne komisje wyborcze, obwodowe komisje wyborcze 
oraz urzędnicy wyborczy. 

Wybory samorządowe są jedynymi w gronie wyborów po-
wszechnych, dla których Kodeks przewiduje w procesie wy-
borczym funkcjonowanie organu pod nazwą terytorialna ko-
misja wyborcza. Kodeks określa szczegółowo kompetencje i 
zakres działania tej  komisji, wśród których należy wymienić – 
jako najistotniejsze – przyjmowanie od komitetów wyborczych 
zgłoszeń list kandydatów na radnych gminy oraz kandydatów 
na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a także przyjmowa-
nie wyników (protokołów) wyborów od obwodowych komisji 
wyborczych w dniu głosowania. 

W przypadku Szczawnicy, miasta o statusie miasta i gmi-
ny, zgodnie z Kodeksem wyborczym jest powoływana Miejska 
Komisja Wyborcza, w skład której wchodzą członkowie zgło-
szeni przez zarejestrowane w wyborach samorządowych komi-
tety wyborcze. 

Komisja funkcjonująca w tegorocznych wyborach samorzą-
dowych została powołana przez Komisarza Wyborczego w No-
wym Sączu II, w ustawowym składzie dziewięcioosobowym. 

Komisja, w terminach określonych w kalendarzu wybor-
czym, pełniła dyżury, podczas których przyjęła od pełnomoc-
ników komitetów wyborczych zgłoszenia list kandydatów na 
radnych Rady Miejskiej w Szczawnicy oraz kandydatów na 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica. 

Sposób tworzenia komitetów wyborczych, powoływania ich 
pełnomocników, formę dokonywania zgłoszeń kandydatów na 
radnych i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz  wzory 
wymaganych dokumentów określa ściśle Kodeks wyborczy. 

W ustawowym terminie, do Miejskiej Komisji Wyborczej, 
listy kandydatów na radnych zgłosiły cztery komitety wybor-
cze, tj. (w kolejności alfabetycznej): KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW ŁUKASZA OLESIA, KOMITET WYBOR-
CZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, KOMITET WYBOR-
CZY WYBORCÓW ROZWÓJ SZCZAWNICY oraz KOALI-
CYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM. 

Miejska Komisja Wyborcza, w terminie wynikającym z ka-
lendarza wyborczego, dokonała losowania numerów dla list 
dwóch komitetów wyborczych, dla których nie były one loso-
wane na poziomie Państwowej Komisji Wyborczej i pozosta-
łych organów wyborczych do tego uprawnionych. W wyniku 
losowania, lista KWW ROZWÓJ SZCZAWNICY otrzymała 
nr 18, a lista KWW ŁUKASZA OLESIA nr 19. 

Numery nadane listom kandydatów (na każdym szczeblu w 
drodze losowania), decydują o kolejności umieszczenia kandy-
datów w wyborach na obwieszczeniach organów wyborczych 
oraz kartach do głosowania. 

Obok zamieszczamy wykaz zgłoszonych kandydatów do 
Rady Miejskiej w Szczawnicy, uwzględniający kolejność we-
dług numerów list.   

Okręg wyborczy Nr 1

1. STOPKA Agnieszka, lat 36, zam. Jaworki,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. SOLECKA Bożena Anna, lat 52, zam. Jaworki,
zgłoszona przez KWW ROZWÓJ SZCZAWNICY - Lista nr 18

Okręg wyborczy Nr 2

1. GOŁDYN Stefan Stanisław, lat 32, zam. Szlachtowa,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. SUROWIEC Grażyna Janina, lat 42, zam. Szlachtowa,
zgłoszona przez KWW ROZWÓJ SZCZAWNICY - Lista nr 18

Okręg wyborczy Nr 3

1. KASPRZAK Zenon Grzegorz, lat 61, zam. Szczawnica,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. ZAROTYŃSKA Jolanta Bernadeta, lat 46, zam. Szlachtowa,
zgłoszona przez KWW ROZWÓJ SZCZAWNICY - Lista nr 18

Okręg wyborczy Nr 4

1. SŁOWIK Marek Władysław, lat 51, zam. Szczawnica,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. DZIEDZINA-WIWER Marian Kazimierz, lat 66, zam. Szczawnica,
zgłoszony przez KWW ROZWÓJ SZCZAWNICY - Lista nr 18

Okręg wyborczy Nr 5

1. MAJERCZAK-KIESZKOWSKA Magdalena, lat 55, zam. Szczawnica,
zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - Lista nr 5

2. POLACZYK Paweł, lat 57, zam. Szczawnica,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

3. SZCZEPANIAK Piotr, lat 50, zam. Szczawnica,
zgłoszony przez KWW ROZWÓJ SZCZAWNICY - Lista nr 18

Okręg wyborczy Nr 6

1. MASTALSKA Magdalena Maria, lat 30, zam. Szczawnica,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. WIERCIOCH Marek, lat 56, zam. Szczawnica,
zgłoszony przez KWW ROZWÓJ SZCZAWNICY - Lista nr 18

Okręg wyborczy Nr 7

1. MASTALSKI Łukasz Andrzej, lat 34, zam. Szczawnica,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. WARZECHA Wiesław, lat 57, zam. Szczawnica,
zgłoszony przez KWW ROZWÓJ SZCZAWNICY - Lista nr 18

3. OLEŚ Łukasz Gabriel, lat 29, zam. Szczawnica,
zgłoszony przez KWW ŁUKASZA OLESIA - Lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 8

1. WĘGLARZ Daniel Ludwik, lat 50, zam. Szczawnica,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. GĘBALA Anna, lat 56, zam. Szczawnica,
zgłoszona przez KWW ROZWÓJ SZCZAWNICY - Lista nr 18

Okręg wyborczy Nr 9

1. SŁOWIK Tomasz Stanisław, lat 59, zam. Szczawnica,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. WĘGLARZ Henryk Jan, lat 53, zam. Szczawnica,
zgłoszony przez KWW ROZWÓJ SZCZAWNICY - Lista nr 18



STRONA   7

Nr 313  -  PAŹDZIERNIK 2018WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
Miejska Komisja Wyborcza, przyjęła również zgłoszenia 

dwóch kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Szczawni-
ca, dokonane przez komitety wyborcze, które spełniły warunek 
wymagany w Kodeksie Wyborczym, tj. zarejestrowały kandy-
datów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych. 
Dla Szczawnicy, wymagane minimum to zarejestrowanie list w 
co najmniej ośmiu okręgach. 

Zgłoszeni kandydaci na Burmistrza (również z zachowa-
niem kolejności numerów list) to:

Każdy z mieszkańców Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, 
w dniu wyborów 21 października 2018 roku, będzie mógł od-
dać swój głos na czterech kartach do głosowania, tj. w wybo-
rach do Sejmiku Województwa Małopolskiego, Wyborach do 
Rady Powiatu Nowotarskiego, wyborach do Rady Miejskiej w 
Szczawnicy oraz wyborach Burmistrza Miasta i Gminy.

Jedynie w przypadku wyborów do Rady Miejskiej, dla któ-
rych Szczawnica jest podzielona na piętnaście jednomandato-
wych okręgów wyborczych, treść kart do głosowania będzie 
różna dla każdego z okręgów, a każdy mieszkaniec – wyborca, 
otrzyma kartę do głosowania zawierającą nazwiska kandyda-
tów zarejestrowanych w okręgu wyborczym do którego przy-
należy w rejestrze wyborców, z racji zameldowania.  

Przypominamy, że w dniu wyborów 21 paź-
dziernika 2018 roku, lokale wyborcze będą otwar-
te w godzinach od 700 do 2100.  

Okręg wyborczy Nr 10

1. PISKORZ Teresa Stanisława, lat 66, zam. Szczawnica,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. ŚLIWIŃSKI Jacek Jerzy, lat 65, zam. Szczawnica,
zgłoszony przez KWW ROZWÓJ SZCZAWNICY - Lista nr 18

Okręg wyborczy Nr 11

1. KORDAS Janusz, lat 64, zam. Szczawnica,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. KRĘPA Zofia Maria, lat 62, zam. Szczawnica,
zgłoszona przez KWW ROZWÓJ SZCZAWNICY - Lista nr 18

3. GĘBALA Jacek, lat 56, zam. Szczawnica,
zgłoszony przez KWW ŁUKASZA OLESIA - Lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 12

1. MAJERCZAK Aleksander Bogusław, lat 70, zam. Szczawnica,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. CZAJA Maciej Wojciech, lat 28, zam. Szczawnica,
zgłoszony przez KWW ROZWÓJ SZCZAWNICY - Lista nr 18

Okręg wyborczy Nr 13

1. POJASEK Stanisław, lat 64, zam. Szczawnica,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. KUBIK Grażyna Maria, lat 53, zam. Szczawnica,
zgłoszona przez KWW ROZWÓJ SZCZAWNICY - Lista nr 18

Okręg wyborczy Nr 14

1. POLACZYK Krzysztof, lat 59, zam. Szczawnica,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. SALAMON Jan, lat 61, zam. Szczawnica,
zgłoszony przez KWW ROZWÓJ SZCZAWNICY - Lista nr 18

Okręg wyborczy Nr 15

1. WĘGLARZ Stanisława Maria, lat 65, zam. Szczawnica,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. ZACHWIEJA Kazimierz Józef, lat 57, zam. Szczawnica,
zgłoszony przez KWW ROZWÓJ SZCZAWNICY - Lista nr 18

1.

MASTALSKI Marcin Jan, lat 29, 
wykształcenie wyższe, nie należy do partii 
politycznej, zam. Szczawnica,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

2.

NIEZGODA Grzegorz, lat 44, 
wykształcenie wyższe, nie należy do partii 
politycznej, zam. Szczawnica,
zgłoszony przez KWW ROZWÓJ SZCZAWNICY

Uchwały podjęte przez Radę Miejską 
na LIII zwyczajnej sesji, w dniu 20 września 2018 roku:

Uchwała Nr LIII/361/2018 w sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 
Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym,

Uchwała Nr LIII/362/2018 w sprawie wyrażenia zgody na od-
danie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta  i 
Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym,

Uchwała Nr LIII/363/2018 w sprawie zmian w Uchwale Nr 
LII/360/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 sierpnia 
2018 r,

Uchwała Nr LIII/364/2018 w sprawie zmian w Uchwale Nr 
LI/354/2018 z 23 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szczawnica,

Uchwała Nr LIII/365/2018 w sprawie zmian planu zagospoda-
rowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej 
Nr XVII/100/2004 z 26 lipca 2004 r,

Uchwała Nr LIII/366/2018 w sprawie zmiany planu zagospoda-
rowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej 
Nr XXII/159/2016 z 23 czerwca 2016 r,

Uchwała Nr LIII/367/2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta 
i Gminy Szczawnica na rok 2018,

Uchwała Nr LIII/368/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.  

Szczawnica,  25 września 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 25 września 2018 r. do 
16 października 2018 r. wywieszono wykaz nieruchomości stano-
wiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wniosko-
dawcy :

- część działek ewid. nr 709/5 i 709/12 o powierzchni ogólnej 
0.0120 ha położonych w Szczawnicy przy ul. Nad Grajcarkiem z 
przeznaczeniem na parking dla gości restauracji u Polowacy,

- część działki ewid. nr 1917/156 o powierzchni 0.0012 ha poło-
żonej w Szczawnicy na oś.Połoniny z przeznaczeniem na miejsce 
postojowe na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 1917/156 o powierzchni 0.0012 ha poło-
żonej w Szczawnicy na oś.Połoniny z przeznaczeniem na miejsce 
postojowe na okres 3 lat

II. Oddania nieruchomości w najem :
- lokal użytkowy o łącznej powierzchni 27,46 m2  znajdujący 

się w budynku komunalnym w Szczawnicy przy ul. Zdrojowa 2 
z przeznaczeniem na  prowadzenie działalności gospodarczej na 
okres 3 lat.
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Ławka poety w Szczawnicy
Nowym pomysłem jest zapoczątkowana w tym roku inicjatywa 

związana z ławkami przypominającymi o osobowościach waż-
nych dla Naszego miasta.

W ostatnich dniach została ukończona tzw. ławka poety zloka-
lizowana na Miedziusiu, na której odpoczywając możemy przypo-
mnieć sobie postać Michała Słowika - Dzwona, szczawnickiego 
poetę, pisarza i dramatopisarza, amatora, samouka, uznawanego 
za najwybitniejszego poetę pienińskiego. 

Postać i sama ławka została zrealizowana przez Pana Marcina 
Lichosyta. Z pewnością to miejsce musi zostać jeszcze zagospo-
darowane w odpowiednie podejście i miejsce z kostki.

W przyszłości mogą powstać ławki związane np. z postaciami 
Anny i Artura Wernerów, ks. Stanisława Wacha, Maćka zza Ławy 
czy innych osób nierozerwalnie związanych z historią Szczawnicy 
i może to być „pomysł, który będzie żył” przez kolejne lata.

Komisariat Policji
14.09.2018 r. została podpisana przez Komendanta Wojewódz-

kiego Policji umowa z wykonawcą budynku - firmą Remar z sie-
dzibą w gminie Stary Sącz. Po kilkuletnich staraniach rusza budo-
wa komisariatu policji w Szczawnicy na ulicy Skotnickiej.

W terminie do listopada 2019 roku zostanie wybudowany no-
woczesny budynek dla komisariatu policji, który zostanie prze-
niesiony z Krościenka. Całość inwestycji zamknie się kwotą ok. 
9,6 mln zł., z czego jeszcze w 2018 roku planowane jest wydat-
kowanie 2,7 mln zł związanych głównie z robotami ziemnymi, 
wykonaniem murów oporowych, fundamentów oraz innych prac 
przygotowawczych.

OTWARCIE SZKOŁY 
MUZYCZNEJ W JAWORKACH

21.09.2018 r. rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Państwo-
wej Szkole Muzycznej w filii w Jaworkach miało wyjątkowy cha-
rakter. Połączone było z poświęceniem i otwarciem nowej szkoły, 
która od tego roku szkolnego będzie się mieściła właśnie w bu-
dynku dawnej szkoły podstawowej wyremontowanej i przebudo-
wanej przez Ministerstwo Kultury za sprawą Państwowej Szkoły 
z Nowego Targu.

22 stycznia 2014 r. nastąpiło podpisanie umowy, na 
podstawie której burmistrz Miasta i Gminy Grzegorz 
Niezgoda przekazał  budynek dawnej Szkoły Podstawo-
wej w Jaworkach Państwowej Szkole Muzycznej w No-
wym Targu, celem utworzenia w nim filii tejże szkoły.

Wśród zaproszonych gości na uroczystość przybyli 
pani poseł Anna Paluch, senatorowie Stanisław Hodoro-
wicz i Jan Hamerski, pani sekretarz Miasta Nowy Targ 
Stanisława Szołtysek, członek Zarządu Powiatu Nowo-
tarskiego Bogusław Waksmundzki, burmistrz Miasta i 
Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda oraz sekretarz 
Tomasz Ciesielka, przewodniczący Rady Miejskiej Ka-
zimierz Zachwieja wraz z radnymi, pani sołtys z Jaworek 
Bożena Solecka, dyrektor MOK w Szczawnicy Tomasz 
Hurkała oraz dyrektorowie szkół, rodzice, nauczyciele i 
uczniowie.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele w 
Jaworkach celebrowaną przez proboszcza Tadeusz Woj-
ciechowskiego oraz ks. Grzegorz Salamona (wychowan-
ka szkoły), a później wszyscy goście przeszli do nowego 
budynku, gdzie miało miejsce uroczyste otwarcie, prze-
mówienia i gratulacje oraz występ artystyczny uczniów 

szkoły i Aleksandry Hurkały - laureatki wielu konkursów piani-
stycznych, wychowanki szczawnickiej placówki.

Filia Państwowej Szkoły Muzycznej w Szczawnicy istnieje 
od 1965 r. Pierwszą siedzibą był budynek przy ul. Pomiedznik 
6. Kolejną siedzibą szkoły był budynek Szkoły Podstawowej nr.1 
przy ul. Jana Wiktora, jednak zniszczony, wiekowy budynek, nie 
nadawał się już do użytkowania. Od 2013 roku szkoła korzystała 
z gościnności sal Gimnazjum Publicznego, a obecnie Szkoły Pod-
stawowej nr 2  przy ul. Głównej przez kolejne 5 lat.

Obecnie szkoła rozpoczyna nowy etap w swojej historii. Do 
Szkoły Muzycznej uczęszczają dzieci zarówno ze Szczawnicy, z 
Jaworek, Szlachtowej a także z Krościenka, a nawet z Grywałdu.
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Gazyfikacja rejonu Szczawnicy
15.09.2018 r. w Dworku Gościnnym odbyła się uroczystość 

rozpoczęcia realizacji projektu „gazowego” z udziałem m.in. mi-
nistra Piotra Naimskiego - pełnomocnik rządu ds. strategicznej 
infrastruktury energetycznej, poseł Anny Paluch, senatora Jana 
Hamerskiego, Jana Dziedziny - wójta Gminy Łącko, Jana Dydy 
- wójta Gminy Krościenko, Stanisława Jurkowskiego - wójta Gmi-
ny Ochotnica Dolna, przedstawicieli Zarządu PGNiG oraz rad-
nych z poszczególnych gmin objętych projektem.

W swoich wystąpieniach zarówno pan minister jak i parlamen-
tarzyści mówili o obecnej strategii rządu w sprawie ograniczania 
niskiej emisji, a przedstawiciele zarządu spółki o aktualnym sta-
nie zaawansowania realizacji. Powstaną łącznie 73 kilometry sieci 

gazowej ze Słopnic do Szczawnicy, a w samym naszym mieście 
17,3 km sieci rozdzielczej. Zostały podpisane umowy z wykonaw-
cami poszczególnych etapów (łącznie trzy etapy) z terminem wy-
konania do końca stycznia 2020 roku.

W krótkim wystąpieniu burmistrz Szczawnicy Grzegorz Nie-
zgoda starał się, poza podziękowaniami dla wszystkich zaangażo-
wanych od 2008 roku w powodzenie tego projektu, przedstawić 
istotne fakty - kluczowe dla powodzenia i kontynuacji tego pro-
jektu.

Symboliczna „pierwsza łopata” w naszym wykonaniu została 
wbita obok Dworka Gościnnego na trasie, którą faktycznie za 2 
lata popłynie gaz m.in. dla Dworka Gościnnego i pensjonatów le-
żących w rejonie ulicy Jana Wiktora.

Przedwiośnie we wrześniu
W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości, Prezy-

dent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zaproponował Pola-
kom Narodowe Czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego.

W Szczawnicy tę inicjatywę podjęła Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, która do wspólnego czytania lektury zaprosiła 8 września 
słuchaczy Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na placu 
przy DT Halka wszystkich przybyłych przywitała dyrektor MBP 
Stanisława Waruś. Spotkanie rozpoczęło się od piosenek z reper-
tuaru słynnych „bardów Solidarności” – Jacka Kaczmarskiego, 
Przemysława Gintrowskiego i zmarłego w tym roku Zbigniewa 
Łapińskiego, w interpretacji Łukasza „Kudłatego” Różyckiego, 

który przygotował oprawę muzyczną wydarzenia. Następnie wy-
brane fragmenty Przedwiośnia, m.in. Rodowód, Szklane domy, 
Nawłoć, czytali w kolejności: Anna Malinowska, Maria Mastal-
ska, Maria Drobot, Kazimiera Ciesielka, Zofia Krępa, Adam Pią-
tek, Maria Malinowska i Anna Ziemiańczyk z PUTW. Czytanie, 
przeplatane piosenkami śpiewanymi przez Łukasza Różyckiego, 
zakończyło się wykonaniem utworu Stanął w ogniu nasz wielki 
dom przez Łukasza wraz z Bartkiem Trzeszczoniem.

Wszyscy przybyli na Narodowe Czytanie mieli okazję do za-
brania ze sobą pamiątkowego stempla, przygotowanego przez pra-
cowników Biblioteki.

Spotkanie z powieścią Stefana Żeromskiego pomógł zorgani-
zować „przy wiewiórce” Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy.

Alina Lelito
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ROZWÓJ
SZCZAWNICY

KANDYDACI DO RADY MIASTA I GMINY SZCZAWNICA KWW „ROZWÓJ SZCZAWNICY”

BOŻENA

OKRĘG 
NR 1 

SOLECKA
Jaworki, ulice: 
Biała Woda, Czarna 
Woda, Kościelna, Pod 
Homolami, Zaskalskie

MAREK

OKRĘG 
NR 6 

WIERCIOCH
Szczawnica Wyżna, ulice: 
Gabańka, Kunie, 
Niterbarg, Partyzantów, 
Sopotnicka od nr 21 do 
końca, Staszowa

ZOFIA

OKRĘG 
NR 11

KRĘPA
Osiedle Połoniny

GRAŻYNA

OKRĘG 
NR 2  

SUROWIEC
Szlachtowa, ulice: 
Berech, Cieśliska, 
Łemkowska

WIESŁAW

OKRĘG 
NR 7 

WARZECHA
Szczawnica Centrum,  
ulice: Szalaya od nr 51 
do końca, Zawodzie

MACIEJ

OKRĘG 
NR 12

CZAJA
Szczawnica Niżna, ulice: 
Aleja Parkowa, Kwiatowa, 
Ogrodowa, Zielona, Główna 
od nr 31 do nr 100

JOLANTA

OKRĘG 
NR 3 

ZAROTYŃSKA
Szlachtowa, ulice: 
Jana Pawła II, Kąty, 
Lipowa, Sielska, Słona 
Młaka, Wspólna

ANNA

OKRĘG 
NR 8

GĘBALA
Szczawnica Centrum, 
ulice: Aleja 1 Maja, 
Połoniny, Park Górny, 
Św. Krzyża, Bereśnik, 
Jana Wiktora

GRAŻYNA

OKRĘG 
NR 13

KUBIK
Szczawnica Niżna, ulice: 
Pod Sadami, Skotnicka, 
Średniak, Wygon

MARIAN

OKRĘG 
NR 4 

DZIEDZINA-WIWER
Szczawnica, ulice: 
Szlachtowska, 
Maćka zza Ławy

HENRYK 

OKRĘG 
NR 9 

WĘGLARZ
Szczawnica Centrum, 
ulice: Języki, Kowalczyk, 
Główna do nr 30, Park 
Dolny, Plac Dietla, Szalaya 
do nr 50, Zdrojowa

JAN

OKRĘG 
NR 14 

SALAMON
Szczawnica Niżna, ulice: 
Flisacka, Pienińska, 
Nad Grajcarkiem, Groń, 
Zyblikiewicza

PIOTR

OKRĘG 
NR 5 

SZCZEPANIAK
Szczawnica Wyżna, 
ulice: Brzeg, Samorody, 
Sopotnicka do nr 20

JACEK

OKRĘG 
NR 10 

ŚLIWIŃSKI
Osiedle 
Dwudziestolecia

KAZIMIERZ

OKRĘG 
NR 15 

ZACHWIEJA
Szczawnica Niżna, ulice: 
Główna od nr 101 do 
końca, Słoneczna, Widok

Postaw na doświadczenie

KANDYDAT NA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

GRZEGORZ NIEZGODA
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Kampania 
„Mała książka –wielki człowiek” 

w szczawnickiej Bibliotece
Po sukcesach projektu bookstartowego na oddziałach położni-

czych w całej Polsce, Instytut Książki rozpoczyna nową odsłonę 
ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Wy-
jątkowe Wyprawki Czytelnicze otrzymają nie tylko rodzice nowo 
narodzonych dzieci w szpitalach, ale także trzylatki, które odwie-
dzą biblioteki biorące udział w akcji.

Pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany w ramach ogól-
nopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” rozpoczął 
się we wrześniu 2018 roku. Akcja ma zachęcić rodziców do od-
wiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy 
trzylatek, który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wy-
prawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” 
oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece za-
kończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbio-
ru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 
dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwier-
dzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą 
coś dla siebie także rodzice. „Książką połączeni, czyli o roli czy-
tania w życiu dziecka” to broszura informacyjna,  przypominają-
ca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpo-
wiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji 
dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa 
(bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kultu-
ralnego.

Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są 
bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słow-

nictwa i dobrze 
rozwiniętą wy-
obraźnię. Pożytki z 
czytania mają także 
konkretny wymiar 
materialny: czyta-
jące dzieci osiągają 
sukcesy i zarabiają 
więcej od tych, któ-
re nie czytają.

Nieodłącznym 
elementem czytania 
dzieciom w wieku 
przedszkolnym jest 
obecność rodzica/
opiekuna, który nie 
tylko wciela się w 
książkowych bo-
haterów, ale staje 
się przewodnikiem w nowej przygodzie przeżywanej wspólnie z 
dzieckiem, budując tym samym relacje, które z całą pewnością 
zaowocują w przyszłości.

Wyprawki Czytelnicze dla trzylatków można odebrać w prawie 
3 tys. bibliotek na terenie całej Polski. Między innymi i w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Szczawnicy, która również przyłą-
czyła się to tego ogólnopolskiego programu. 

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.wielki-czlo-
wiek.pl

Magdalena Zachwieja
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Miêdzy nami, gó ra la mi...2.09.  nasza delegacja wraz ze sztandarem uczest-
niczyła w XXXI Dożynkach Podhalańskich. O godz. 
10.30 wymaszerowaliśmy wraz z przedstawicielami in-
nych Oddziałów ZP spod Domu Podhalańskiego. Para-
dzie towarzyszyły kapele góralskie i orkiestry. Najwięk-
szy entuzjazm budziły wieńce dożynkowe - prawdziwe 
dzieła sztuki. O godz. 11.00 wszyscy wzięli udział we 
Mszy Św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. 
bpa Jana Szkodonia. Następnie nasi delegaci uczestni-
czyli w apelu przy figurze św. Jana Pawła II, gdzie od-
dano salwę honorową. Po części oficjalnej organizato-
rzy zaprosili wszystkich przybyłych na festyn wojskowo 
– dożynkowy na placu „Pod Sypką”.

16.09.  obchodzono 20- lecie poświęcenia sztandaru 
i 30- lecie powstania Oddziału ZP w Nowem Bystrem. 
Nasza  delegacja wraz z pocztem sztandarowym rów-
nież zaznaczyła swoją obecność w tej uroczystości.

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w 
procesję fatimską, która odbędzie się 13 października  
oraz w inne jesienne uroczystości. Szczegóły pojawią 
się na plakatach. Jak zawsze, miło widziane łodzionie 
góralskie.

 Wszystkim październikowym Solenizantom i Ju-
bilatom życzymy dużo zdrowia, pomyślności, szczę-
ścia i radości. Niech spełniają się wszystkie Wasze 
marzenia! 

Zarząd Główny Pienińskiego Oddziału ZP

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną  - Koło w Szczawnicy oraz 
Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy zapraszają na 
Ludowy Przegląd Twórczości Artystycznej Szczawnica 
2018 pod nazwą: ”Zwyczaje górali” który odbędzie się 
w dniu 18-10-2018r. w godzinach od 9.30 do 13.30 w 
sali kinoteatru „Pieniny” w Szczawnicy.

Wykonawcami będą  osoby niepełnosprawne in-
telektualnie reprezentujące swoje Stowarzyszenia z 
województwa małopolskiego. Zadaniem projektu pn. 
”Zwyczaje górali”  jest przekazanie młodzieży nie-
pełnosprawnej szacunku i miłości do gwary, sztuki  i 
tradycji ludowych, umożliwienie im spotkania z inny-
mi grupami, poznania  ich tradycji, strojów  i gwary 
ludowej oraz wspólne przeżywanie wielu emocji i ra-
dości, integracja uczestników ze środowiskiem, a także 
podniesienie własnej samooceny. Poza tym utwierdze-
nie rodziców i ich rodzin w przekonaniu, że ich naj-
bliżsi biorący udział  w przeglądzie są bardzo zdolni 
 i wiele potrafią.

Projekt realizowany będzie przy wsparciu finanso-
wym Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica oraz Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.

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

Wiadomości z Parafii 

Św. Wojciecha w Szczawnicy

Sakrament chrztu świętego 

przyjęli

Natalia Rec
Ilona Pęksa
Franciszek Wojciech Kowalczyk
Jan Andrzej Słowik
Aleksander Wiercioch

Połączyli się 

Sakramentem Małżeństwa

Dorota Janina Kępiak i Jakub 
Józef Szczepaniak

Małgorzata Danuta Zachwieja 
Grucela i Piotr Zachwieja

Odeszli do wieczności

Śp. Henryk Spodnik
Śp. Janina Krystyna Słowik
Śp. Zenon Ciesielka „Kubas”
Śp. Marek Jan Majerczak „Stu-

dont”
Śp. Kazimierz Edward Gabryś
Śp. Anna Podobińska

Wiadomości z Parafii Matki Bożej  

Pośredniczki Łask w Szlachtowej

Sakrament chrztu  świętego 

przyjęli:

9.09.2018r.
Antoni Paweł Bochnak – 

Szlachtowa
29.09.2018r.

Zofia Węglarz – Jaworki

Połączyli się 

Sakramentem Małżeństwa

Dominik Mrozowski i Alek-
sandra Kubicka – 1.09.2018r. 
- Szlachtowa

Karl Daly i Arleta Żurawiecka 
– 8.09.2018r. – Szlachtowa

Łukasz Fasuga i Barbara Gar-
doń – 29.09.2018r.  - Jaworki

Kronika Towarzyska
Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach.

 Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom oraz wszystkim tym, którzy uczestniczyli w uro-
czystościach pogrzebowych mojej mamy Janiny Słowik, składam serdeczne podzięko-
wania. Bóg zapłać

                                                                    Syn Tomasz z rodziną

Gratulujemy p. Agnieszce Niezgodzie zdobycia I miejsca oraz nagrody publiczności 
w Skawinie podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku, za baraninę po szczawnicku. 
Cieszymy się, że receptura rodu Bulisiów, przyrządzania mięsa baraniego na rożnie, 
z przyprawami i ziołami, zyskała uznanie zarówno jurorów, jak i przybyłych sma-
koszów.

redakcja

„Motyle”

Czy widzisz?
W słoneczny letni dzień
Pan zesłał na ziemskie łąki
kwiaty nieba, które podążając
za słońcem i nektarem,
cieszą nasze oczy pięknem
swych powietrznych wojaży.

Warszawa dnia 29 września 1999 r.  
Elżbieta Oklesińska
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Spotkanie z ratownikami 
GOPR

We wtorek 18 września kla-
sa pierwsza uczestniczyła w 
zajęciach edukacyjnych prze-
prowadzonych przez ratowni-

ków Grupy Podhalańskiej GOPR s.o w 
Szczawnicy, w ramach realizacji projektu 
„Bezpieczne góry dla każdego – profilak-
tyka kluczem do ograniczenia wypadków”. 
Ratownicy zapoznali najmłodszych ze 
sprzętem wykorzystywanym podczas ak-
cji, pokazali dyżurkę, ambulatorium, omó-
wili ogólne zasady udzielania pierwszej 
pomocy i przeprowadzili pozorowaną ak-
cję ratunkową z udziałem uczniów.

Natomist 23 września w spotkaniu 
uczestniczyły klasy czwarte i piąta. Ratow-
nicy opowiadali o tym, czym się zajmują 
i jakie są ich obowiązki. Uczniów bardzo 
zainteresował sprzęt ratowniczy, ale naj-
więcej emocji wśród dzieci wzbudził po-
kaz psa, który poszukuje ludzi. Przewod-
nik zaprezentował umiejętności zwierzęcia 
oraz opowiedział o jego nieocenionej po-
mocy i pracy w czasie akcji poszukiwaw-
czych.

Szachowe Igrzyska
W czwartek 20 września w Krościenku 

nad Dunajcem odbyły się Igrzyska Dzieci 
i Młodzieży w szachach Memoriał Zdzi-
sława Soliwody. Szkołę Podstawową nr 2 
w Szczawnicy im. ks. prof. J. Tischnera 
reprezentowali Małgorzata Polaczyk oraz 
Jakub Cabała. Oboje odnieśli duży sukces 
zajmując trzecie miejsca. Małgorzata w 
kategorii indywidualnie młodzież dziew-
czyny a Jakub w kategorii indywidualnie 
młodzież chłopcy. Wszystkich zaintereso-
wanych zapraszam do uprawiania królew-
skiej gry. 

Integracyjna wyprawa do lasu
Dnia 21 września uczniowie klasy Ia 

odbyli swoją pierwszą wycieczkę o charak-
terze integracyjnym. Dzień rozpoczął się 
od zabaw i ćwiczeń interaktywnych, wpro-
wadzających do tematu ekosystemu lasu. 
Podopieczni pani Dominiki Smolarskiej 
wyruszyli z terenu szkoły o godzinie 8:45 i 
udali się na teren Wspólnoty Leśno Grun-
towej. Tam czekał na nich pan Łukasz, 
pracownik Pienińskiego Parku Narodowe-
go, który opowiedział małym słuchaczom 
o faunie i florze lasów szczawnickich. Na-
stępnie pierwszoklasiści zapoznali się z ga-
tunkami drzew, które mogli podziwiać wo-

kół siebie. Kolejnym etapem wyprawy było 
praktyczne wykorzystanie zdobytej wie-
dzy. Na przygotowanych szkicach drzew 
układali piętra roślinności z materiałów, 
które znaleźli w lesie, a także odbijali fak-
turę kory drzewnej na kartkach. Po takiej 
lekcji przyrody w terenie, czekała na nich 
miła niespodzianka w postaci poczęstunku 
zorganizowanego przez rodziców. To była 
bardzo przyjemna wycieczka, dzieci nie 
tylko dotleniły płuca, ale również dowie-
działy się ciekawych rzeczy o przyrodzie 
swojej okolicy.

Europejski Dzień Języków Obcych w 
naszej szkole!!!

Europejski Dzień Języków to między-
narodowe święto, ustanowione z inicja-
tywy Rady Europy, obchodzone w całej 
Europie corocznie 26 września. Jego celem 
jest zachęcenie Europejczyków do nauki 
języków obcych oraz propagowanie zalet 
różnorodności językowej. 

Nasi uczniowie zachęcali dzisiaj całą 
społeczność szkolną do nauki języków ob-
cych. Przekonywali, że wielojęzyczność 
niesie liczne korzyści: ułatwia uczenie się 
kolejnych języków, wpływa pozytywnie na 
proces myślenia i sprzyja kontaktom z in-
nymi ludźmi i kulturami. 

SP 

2

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W MIEJSKIM 
PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM 

W SZCZAWNICY

   „Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj,
To święto Ani, Basi i Krzysia
W dzień przedszkolaka, każdy to wie
Bawi się z nami kto tylko chce”

W Miejskim Przedszkolu Publicznym już od samego rana było 
wesoło. Tańczyliśmy, skakaliśmy i słuchaliśmy piosenek z dzie-
cięcego repertuaru. Przygotowywaliśmy także opaski z herbami 
grup.

Po śniadaniu kolorowy korowód z transparentem i kolorowymi 
balonikami wyruszył na ulice Szczawnicy. Wzbudzaliśmy zainte-
resowanie przechodniów i niejedna osoba zatrzymywała się, aby z 
nami pośpiewać. Każdy napotkany otrzymał też wykonane przez 
dzieci serduszka sympatii. Odwiedziliśmy współpracujące z nami 
instytucje: firmę Thermaleo, Szkołę Podstawową nr 1, liczne skle-
py i lokale usługowe. Na koniec dotarliśmy do Pana Burmistrza 
Grzegorza Niezgody, który życzył dzieciom radosnego święto-
wania oraz obdarował słodkościami. My zrewanżowaliśmy się 
wręczając wszystkim pracownikom urzędu miasta pamiątkowe 
serduszka. 

Z okazji tego święta udaliśmy się do Pieninolandii, gdzie wspa-
niale się bawiliśmy.

Wychodząc z przedszkola do domu spotkała nas jeszcze jedna 
niespodzianka. Każde dziecko otrzymało prezent. Były torebki i 
lalki dla dziewczynek orz samochody i naklejki dla chłopców. To 
był naprawdę udany dzień. 

  Co roku w całej Polsce 20 września przedszkolaki świętują 
swój dzień - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto to zo-
stało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w 
rozwoju i edukacji dzieci i ma przyczynić się do popularyzacji 
wychowania przedszkolnego. Pierwsze lata dziecka to złoty okres 
w jego rozwoju. Większość wrodzonych umiejętności rozwija się 
intensywnie w wieku przedszkolnym, dotyczy to także zdolności 
uczenia się. Dlatego działania edukacyjne, pobudzanie rozwoju 

intelektualnego i społecznego dziecka, przynoszą najlepsze rezul-
taty właśnie w tym czasie. Jest to także najlepszy okres na zapo-
bieganie ewentualnym późniejszym trudnościom w nauce- na ni-
welowanie dysharmonii i zaburzeń rozwojowych, wyrównywanie 
zaniedbań środowiskowych.

                                                                                                         JN
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Góra Peruna
Po artykułach podróżniczych, opisujących moje włóczęgi po 

różnych ciekawych i zazwyczaj odległych miejscach, nadszedł 
czas na spotkanie prawie za miedzą, a zarazem tak odległe jak 
historia naszego kraju.

Tym punktem na Podhalu jest Bukowina Tatrzańska ze wspa-
niałymi panoramami naszych pięknych gór. Okolice schroniska 
na Głodówce w jeden z wrześniowych weekendów były miejscem 
spotkania Słowian i Wikingów!

Najdalej na południe i najwyżej rozłożono starożytne obozo-
wisko, pełne barwnie ubranych białek i groźnych wojów. Namio-
ty niczym nie przypominające dzisiejszych, pięknie bieliły się 
pośród zieleni świerków, a dymy z obozowych ognisk snuły się 
niczym dusze pomiędzy nimi. Taki obraz miałem przed oczyma 
wchodząc wraz z moimi przyjaciółmi na magiczny dla nas teren! 
Cóż za rozkosz dla duszy! Dla bardziej przyziemnych potrzeb 
rozłożono kramy z wyrobami dawnych rzemieślników, kowali, 
płatnerzy, tkaczy, garncarzy, a nawet artystów igły, nie krawiec-
kiej a raczej malarskiej! Dawne ,,studio tatuażu” było oblegane, 
wojownicy metodą tradycyjną /nakłuwanie ręczne /przyozdabiali 
swoje ciała.

Nagle dźwięki dzikiej a zarazem pięknej muzyki przenikają 
wszystkich naokoło. To na plac wychodzą wojowie, zaczyna się 
walka. Miecze, topory błyskają w słońcu, okrzyki odbijają się 
echem, w tle panorama Tatr - widok zapierający dech!

Po takiej dawce adrenaliny przechodzimy wyżej, tam polana z 
palisadą - zaczyna się zdobywanie grodu! Tutaj już czas zatrzymał 
się, tutaj są tylko drzewa, stary gród i skradający się najeźdźcy. 
Na wieży strażnik podnosi krzyk, rozpoczyna się oblężenie. Co za 
wspaniałe widowisko! Warte zobaczenia, tym bardziej, że jest to 
nasza historia, nasze dziedzictwo. 

Dzięki takim miejscom możemy niemal namacalnie dotknąć 
zamierzchłych czasów, poczuć klimat dawnych wieków… Zachę-
cam wszystkich do takich wyjazdów, tak dalekich a zarazem tak 
bliskich!

                                                                                         Sława!
Zbyszek ,,Highlander” Lach

Życie na biegunach

DZIECKO
Ilu z Was moi drodzy myśli sobie teraz, no tak, jak się nie ma 

dzieci, to się ma czas na pisanie, to się ma kota albo psa. Pewnie 
przelewa na psy matczyne uczucia i instynkt nieco próbuje 
zaspokoić, który jej się po trzydziestce rozbudził. Może ktoś z 
Was tak myśli, a może nikt.

Dzieci miałam mieć dwoje. Imiona wybrane, kołyska w 
szkicowniku, dom się w głowie budował, pokoik malował… 

Teraz mam pięcioro. Każde z innym ojcem. Poza Kamykiem i 
Kailan, oni tatusia mają jednego, ale co nam po takim tatusiu, jak 
nawet nie wiemy, gdzie on teraz jest. Nie ma się co oszukiwać, 
samotnej kobiecie z piątką, na wsi nie jest łatwo. Czasami 
przydałaby się szorstka, męska dłoń, a nad kojcami z rzemienia 
bat.

Zabrać całą piątkę na spacer razem? Nie ma szans. Choć 
przecież wózek mam. Niestety trzykołówka-spacerówka pofrunie 
z nimi, a z nimi ja. Jak się ma dużą rodzinę to potrzebny jest quad!

Przygotowania do takiego „spaceru” trwają około godziny. 
Pakujemy manatki, linki, sznurki, karabinki, miseczki, szeleczki. 
W tym czasie harmider, wszyscy się cieszą, wyją, ganiają, plączą 
pod nogami, lecą czułe słówka: siad, stój, mać.

W końcu wszyscy zapakowani, jedziemy! Zadowoleni, selfie 
w samochodzie, wyślemy dziadkom, że u nas góry, słońce, że w 
dobrych nastrojach, że wszyscy zdrowi, ale będzie czad. Ci co 
mają dzieci wiedzą, że najlepiej jest je zmęczyć i położyć spać.

Jakie one są wtedy cudowne, takie niewinne, grzeczne, a tyci 

tyci, a taki, a taka, milusi, sia, potem siusiu, kupka, oby tylko w 
nocy nie trzeba było wstać.

Poprosiłam ostatnio Grzesia, żeby mi dla tej niesfornej gromadki 
uszył buciki i ubranka. Najlepiej w tym samym kolorze, wzorze, 
fasonie. Zawsze podziwiam takie pastelowe rodzinki. Mama i tata 
w tych samych sweterkach i szalikach, albo dzieci w czapkach 
„wytnij” „wklej”. Od razu widać, że się kochają, że się dobrze im 
wiedzie, że się nie kłócą, że sobie soczki wyciskają, jajecznicę do 
łóżka, ona bez makijażu, taka piękna, zmęczona, on jej pomaga 
pieluszki zmieniać, w tle Chopin gra.

Już wiem, co zrobię! Jak się kiedyś przeprowadzę, rozbuduje, jak 
będę miała działkę długą po zielony płot, to wbrew wszystkiemu, 
zasadom, konwenansom, opiniom, plotkom, ludziom, rodzinie.. 
zaadoptuję albo zrobię sobie miot!

Kasia Kołodziejska
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 „PERŁOWI” laureaci
24.09.2018 roku w kopalni soli w Wie-

liczce odbyła się uroczysta Gala Finałowa 
XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego „Sztuka Osób Niepełno-
sprawnych” pt. „Niepodległa bez barier 
- od morza do Tatr.” Konkurs zorganizo-
wany przez PFRON oddział małopolski. 
Wręczenia nagród dokonała wicepremier 
RP pani Beata Szydło. Nasi laureaci to: 
Małgorzata Wojdyło - zdobyła II miejsce 
w kategorii tkanina i aplikacja. Wszech-
stronnie uzdolniona uczestniczka WTZ 
mająca wiele sukcesów w dyscyplinach 
sportowych. W dziedzinie artystycznej 
największymi osiągnięciami było zdobycie 
1 miejsca na Abilimpiadzie w 2016 roku – 

praca wykona-
na techniką 
decoupage. W 
ostatnim cza-
sie jej prace 
w y s t a w i a n e 
były w „Galerii 
na piętrze” w 
„Perle” w Sta-
rym Sączu w 
galerii „Gniaz-
do”. Bardzo 
lubi haftować, 
szczególnie na 

kanwie z nadrukiem. Ostatnio wyhafto-
wana przez Małgorzatę praca to obraz MB 
Częstochowskiej o wymiarach 60/40. Zdję-
cie tej pracy zostało umieszczone w pracy 
wysłanej na konkurs. Tegoroczna laureatka 
Wojewódzkiego Konkursu  Historycznego 
„Wiara i Wolność” pt.: „Konfederacja Bar-
ska na ziemi krakowskiej - szlakiem walk 
o niepodległość w latach 1768-1772”.

Drugi laureat Krzysztof Adamczyk 
- otrzymał wyróżnienie w dziedzinie ma-
larstwo i witraż. Wszechstronnie uzdol-
niony artysta (rysunek, malarstwo, rzeźba, 
grafika komputerowa, ceramika, haft, fo-
tografia) wyróżniony w konkursach pla-
stycznych laureat corocznych konkursów 
plastycznych o Papieżu w Białym 
Dunajcu. W ostatnim czasie jego 
prace wystawiane były w „Galerii 
na piętrze” w „Perle”, w Starym 
Sączu w galerii „Gniazdo” oraz w 
kościele w Jaworkach – wystawa 
stacje drogi krzyżowej wypalane 
na sklejce zaprojektowane przez 
niego samego. W tym roku laureat 
Wojewódzkiego Konkursu Histo-
rycznego „Wiara i Wolność” pt.: 
„Konfederacja Barska na ziemi kra-
kowskiej - szlakiem walk o niepod-
ległość w latach 1768-1772”.

Sukces naszych uczestników z 
Warsztatu Terapii Zajęciowej „Per-

ła” w największym w Polsce konkursie, po-
pularyzującym twórczość artystyczną osób 
z niepełnosprawnością, która często jest je-
dyną formą wyrażania swojej wrażliwości, 
duchowości, siebie pomimo różnorakich 
ograniczeń, jest ogromnym osiągnięciem. 
Nie byłoby tego sukcesu bez osób wspie-
rających naszych uczestników. Składam 
podziękowania na ręce moich instrukto-
rów terapii zajęciowej: Pani Elżbiecie Ka-
sprzak oraz Pani Aleksandrze Czech, które 
wspierały naszych laureatów podczas two-
rzenia prac konkursowych służyły dobrą 
radą i profesjonalnym podejściem do osób 
niepełnosprawnych.

 Wiesława Sajdak - Tokarczyk

Widowiskowe 
Moto-Rodeo

W niedzielę 23 września przy ładnej, jesiennej pogodzie, na 
terenie byłych szczawnickich kamieniołomów odbyły się siódme 
już zawody pod nazwą Moto-Rodeo.

W zawodach zorganizowanych przez Motorowy Klub Sporto-
wy Moto-Pasja udział wzięło 60 zawodników w 3 grupach wieko-
wych: juniorzy, seniorzy oraz eksperci, czyli zawodnicy z licencją.

Pierwsi na starcie stanęli juniorzy, po nich w 4-kilometrową tra-
sę ruszyli seniorzy. Na końcu rywalizowali zawodnicy licencjono-
wali - eksperci. Czas przejazdu dla każdego uczestnika wynosił 60 
minut – w rywalizacji liczyła się ilość okrążeń jaką udało się w tym 
czasie pokonać danemu zawodnikowi. Najlepsi uczestnicy pokony-
wali tor 8 razy. Jednak Mariuszowi Stefaniakowi z grupy ekspertów 
udało się przed końcem czasu wjechać na dziewiątą pętlę.

Jak mówią sami zawodnicy trasa była pełna wyzwań i momen-
tami trudna – zwłaszcza długi, prawie pionowy podjazd pod górę 
– ale dzięki temu bardzo ciekawa. Dzień wcześniej popadało, więc 
błoto dało się we znaki wielu startującym.

Nad bezpieczeństwem uczestników zawodów czuwali GOPR-
-owcy z Grupy Podhalańskiej oraz strażacy ze szczawnickiej OSP.

To kolejne udane zawody zorganizowane przez klub Moto-
-Pasja, które już na stałe wpisały się w kalendarz imprez skie-
rowanych do miłośników motorowych sportów ekstremalnych. Z 
imprezy na imprezę udział bierze więcej zawodników, jest także 
coraz więcej kibiców dopingujących sportowców.

Wyniki:

Juniorzy:

Dawid Szczotka
Jakub Siwiec
Hubert Hyła

Seniorzy:

Bartłomiej Rychtarczyk
Tomasz Kapłon
Marcin Rusnak

Eksperci:

Mariusz Stefaniak
Andrzej Luberda
Tymoteusz Michalec

JD
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Wrzesień – czas 
wycieczek

Tak jest od lat, ze po pracowitym lecie 
szczawniczanie wyruszają na wycieczki, 
a dzieci do szkoły. Spółdzielnia Mieszka-
niowa Lokatorsko – Własnościowa „Po-
łoniny” w Szczawnicy zaraz na początku 
września, bo już pierwszego dnia miesiąca, 
zorganizowała XIX Rajd Górski w Pasmo 
Łysogór na trasie: Święta Katarzyna – 
Puszcza Jodłowa – Łysica – Huta Szklana 
– Łysa Góra – Święty Krzyż – Nowa Słu-
pia. Wyjechaliśmy ze Szczawnicy o godz. 
5 rano. Trasa nasza szlakami liczyła 21 km 
przez najstarsze polskie góry, jakimi są 
Góry Świętokrzyskie. A Łysica to jeden ze 
szczytów korony Gór Polski, z gołoborzem 
i wychodnie skalne, będący zarazem naj-
wyższym szczytem Gór Świętokrzyskich 

(612 m n.p.m.). Legendy mó-
wią, że właśnie tu odbywały 
się spotkania czarownic zwa-
ne sabatami. Na Łysicy już w 
1922r. utworzono ścisły rezer-
wat przyrody, mający na celu 
ochronę unikatowych lasów, 
przypominających pradawną 
puszczę. Na szczycie znajduje 
się replika pamiątkowego krzy-
ża z 1930r. Łysica jest niemal w 
całości porośnięta lasami jodło-
wo – bukowymi. Od północy i 
południa otaczają ją gołoborza 
czyli odsłonięte miejsca pokry-
te przez głazy, które powstały 
w wyniku wietrzenia piaskow-
ców kwarcowych. Pogoda była 
wyśmienita, również pogoda 
ducha. Na trasie naszego rajdu 
w miejscowości Ciekoty znaj-
dował się dworek Stefana Że-

romskiego.
Natomiast 15 wrze-

śnia Komisja Społeczno – Miesz-
kaniowa działająca przy Radzie 
Nadzorczej Spółdzielni Miesz-
kaniowo – Lokatorsko – Własno-
ściowej „Połoniny” zorganizowała 
wycieczkę do Ojcowa i Pieskowej 
Skały. To malownicza kraina Jury, 
czyli Wyżyna Krakowsko – Czę-
stochowska, zwana szlakiem Or-
lich Gniazd. To rozległe, usiane 
skalnymi ostańcami płaskowyże 
rozcinają skaliste wąwozy i głę-
bokiej doliny. Najdłuższa i naj-
ciekawsza jest Dolina prądnika. 
Jej najcenniejsza krajobrazowo i 
przyrodniczo część została obję-
ta ochrona w ramach Ojcowskie-
go Parku Narodowego. Ojcowski 
Park Narodowy powstał 14 stycz-
nia 1956r. Jest najmniejszym par-
kiem narodowym w Polsce. Jego 
powierzchnia wynosi 2 145 62 ha. 

Znajduje się tu 700 jaskiń o łącznej długo-
ści 6299m. Do najdłuższych jaskiń na tere-
nie Parku należą jaskinie: Łokietka (320m) 
i Ciemna (209m) – udostępnione do zwie-
dzania. Symbolem Parku jest nietoperz, 
którego naliczono 20 gatunków z 25 wy-
stępujących w Polsce.

Ojców jest oddalony od Krakowa o 
około 25 km. Można zwiedzać tam ruiny 
zamku królewskiego i drewnianą Kaplicę 
na Wodzie, postawiona bezpośrednio nad 
nurtem Prądnika. Wzdłuż doliny Prądni-
ka występują liczne skalne ściany i turnie, 
m.in. Brama Krakowska, Grota Łokietka, 
Maczuga Herkulesa, Igła Deotymy, a tuż 
za nimi na urwisku ponad Prądnikiem stoi 
okazały zamek w Pieskowej Skale, gdzie 
mieści się muzeum. To wszystko było nam 
dane zobaczyć i w dobrych nastrojach o 
godz. 20 wróciliśmy do Szczawnicy przy-
wożąc piękna pogodę.

uczestniczka wycieczki Barbara Szela

Żal sosny…
6 września br., podczas akcji ratowniczej na Sokolicy 

została uszkodzona reliktowa sosna – znak rozpoznaw-
czy Pienin. Na skutek pędu powietrza z wirnika śmi-
głowca ratowniczego TOPR, odłamał się jeden z kona-
rów korony sosny i doszło do rozwarstwienia pnia. Wiek 
sosny został oceniony na około 500 lat.

Mimo podjętych prób, by uratować utraconą gałąź, 
nie udało się zrekonstruować drzewa w pierwotniej po-
staci. Dyrekcja PPN, po konsultacji z dendrologami i 
chirurgami drzew podjęła decyzję o usunięciu odłama-
nego fragmentu korony, by zachować pozostałą gałąź. 
Zabezpieczono też ranę drzewa przed chorobami grzy-
bowymi. 

Wrześniowy wypadek wzbudził żywą reakcję miesz-
kańców regionu pienińskiego oraz licznie odwiedzają-
cych nasze strony turystów. Żal, niedowierzanie, smu-
tek, jak po odejściu bliskiej osoby… Sosna cieszyła się 
ogromną sympatią na całym świecie. W swej charakte-
rystycznej postaci była wizytówką Pienin. Czy drzewo 
– symbol Pienin przetrwa, czas pokaże.

AL fot. www.pieninyinfo.pl. Dziękujemy za udostępnienie zdjęcia. 
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Uważam, iż pora coś zmienić…
(Rozmowa z kandydatem na burmistrza Miasta i Gminy 

Szczawnica – Marcinem Mastalskim)

- W październiku br. odbywać się 
będą kolejne wybory samorządowe. 
Pan startować będzie na stanowisko 
burmistrza naszego miasta jako kan-
dydat zgłoszony przez partię Prawo i 
Sprawiedliwość. Jest Pan szczawnicza-
ninem, ale podejrzewam, że z racji mło-
dego wieku nie wszyscy wyborcy Pana 
znają. Proszę się przedstawić i opowie-
dzieć kilka zdań o sobie.

Dzień dobry. Nazywam się Marcin 
Jan Mastalski. Mam 29 lat. Jestem ka-
walerem, z wykształcenia magistrem 
kulturoznawstwa o specjalności medio-
znawstwo. Wywodzę się ze szczawnic-
kiego rodu Mastalskich, „spod Gołąb-
ka”, o silnych korzeniach regionalnych. 
Obecnie studiuję na IV roku studiów 
doktoranckich. W swoich pracach na-
ukowych staram się przybliżać kulturę 
górali polskich Pienin szerszemu gronu 
odbiorców, promując Szczawnicę i Pie-
niny w kraju i za granicą. Wolne chwilę 
spędzam w górach. Jestem też czynnym członkiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Szczawnicy.

 - Podejmując się tego zadania – bycia burmistrzem Szczaw-
nicy  - na pewno ma Pan swoją wizję kierowania gminą. Na 
jakie aspekty życia kładłby Pan szczególny nacisk?

Ktoś mądry powiedział kiedyś, że Miasto to długotrwały pro-
ces, w którym główną rolę odgrywają mieszkający w nim ludzie. 
Moim zdaniem to właśnie aspekt społeczny jest tym, na którym 
bym się skupił. Jednak tylko wspólnie możemy dokonać zmian. 
Powołajmy forum lokalnych przedsiębiorców, jako organ dorad-
czy władz samorządowych. Promujmy lokalną przedsiębiorczość. 
Ułatwiajmy tworzenie nowych miejsc pracy. Wspierajmy i współ-
pracujmy z organizacjami pozarządowymi (sport, kultura i inne). 
Dbajmy o zachowanie funkcji uzdrowiskowej Szczawnicy. Z ludź-
mi i dla ludzi. 

- Mieszkając od dziecka w Szczawnicy zna Pan na wylot jej 
bolączki i potrzeby. Którą z nich by się Pan szczególnie zajął? 
Która wydaje się Panu najpilniejsza do załatwienia?

 Zrównoważenie rozwoju miasta i gminy we wszystkich jego 
częściach wydaje się najpilniejszą potrzebą. Często słyszymy opi-
nie, że rozwój Szczawnicy nie jest równomierny, że najwięcej wi-
docznych inwestycji zrobiono w Szczawnicy Niżnej i w Centrum. 
Mieszkańcy pozostałych części gminy, tj. Szczawnicy Wyżnej, 
Szlachtowej czy Jaworek twierdzą, że są traktowani nierówno. 
Zadbamy o rozwój również tych części gminy tak, żeby nikt nie 
czuł się mieszkańcem drugiej kategorii. Równie ważnym proble-
mem jest tzw. martwy sezon czyli okres pomiędzy sezonami tu-
rystycznymi. Zdaję sobie jednak sprawę, iż nasza miejscowość nie 
jest jedyną, która boryka się z tym problemem. Ale wspólnie ze 
wszystkimi mieszkańcami powinniśmy znaleźć odpowiednie roz-
wiązanie. Jednym z pomysłów jest zorganizowanie cyklicznych 
warsztatów, kulturowych, przyrodniczych, sportowych. Szczaw-
nica posiada wszelkie walory, dzięki którym takie lub podobne 
przedsięwzięcia mogłyby się rozwijać.

-  W dobie rozwoju cywilizacyjnego i szybkości przekazy-
wania informacji duży nacisk kładzie się na kwestie promocji. 

Czy ma Pan swój pomysł na odpowiednie wypromowanie naszej 
gminy, by jak największą rzeszę turystów i kuracjuszy zachęcić 
do przyjazdu do nas?

 Strona internetowa, aktywność w social mediach (Facebo-
ok, Twitter, Instagram i itp.) w tym momencie stanowi najlepszą 

bazę promocji. Obecność w sieci wyma-
ga jednak stałego rozwoju, czemu służy 
szereg aplikacji, których atrakcyjność 
i użyteczność zwiększa się z zawrotną 
prędkością. Zaistnienie w sieci  nie daje 
jednak gwarancji sukcesu. Najlepszym 
sposobem na promocję naszej gminy da 
monitorowanie i korzystanie z najnow-
szych możliwość. Warto zwrócić uwagę 
na szybko rozwijające się aplikację na 
telefon. Do stworzenia takiego rodzaju 
aplikacji można zaprosić młodych pro-
gramistów. Takie rozwiązanie pozwoli 
wypromować Szczawnicę w nowym sek-
torze i pozwoli jednocześnie wykazać się 
jej twórcom. 

- Co pragnąłby Pan kontynu-
ować z działalności Pana poprzedni-
ków, a jakie nowe pomysły wprowadzać, 
gdyby Pan został włodarzem miasta?  

Kontynuowałbym poprawę infra-
struktury miejskiej oraz jakości powie-

trza w naszym Uzdrowisku. Wchodzi w życie rządowy program 
„Czyste powietrze”. Będziemy zabiegać, aby mieszkańcy korzy-
stali ze środków, które Rząd RP oferuje w jego ramach. Będziemy 
zabiegać o środki unijne w nowej perspektywie na lata 2021-2027. 
Wiemy, że walka z niską emisją, walka o czystość środowiska bę-
dzie jednym z priorytetów. Będziemy zabiegać o środki z kolej-
nych rządowych programów, zarówno na drogi lokalne, chodniki, 
jak i na małe formy rekreacji, np.: lodowiska, siłownie plenerowe, 
place zabaw dla dzieci. Tych ostatnich na terenie miasta i gminy 
jest zauważalny deficyt. Będziemy starali się stworzyć atmosferę 
do inwestycji również większej skali. Zarówno mieszkańcy, jak i 
goście twierdzą, że jednym z problemów jest brak atrakcji typu 
park wodny. Może udałoby się zrealizować taką inwestycję, cho-
ciażby wzorem Piwnicznej, gdzie powstało niewielkie kąpielisko, 
przyciągające tłumy. Warto zabiegać o rozbudowę oferty nar-
ciarskiej, również jeżeli chodzi o narciarstwo biegowe. Jednym 
z pomysłów jest wzmocnienie pozycji Rad Osiedlowych, które 
miałyby wpływ na rozwój oraz inwestycje w swoich obrębach. Te 
inwestycje nie będą wielkie, bo budżety sołectw czy osiedli to rap-
tem kilkadziesiąt tys., ale warto włączyć mieszkańców do współ-
decydowania w wydawaniu publicznych pieniędzy. Chcemy, aby 
urząd był bardziej dostępny dla ludzi. Będziemy chcieli zmienić 
godziny sesji rady miasta, tak aby nawet osoby pracujące mogły 
wziąć w nich udział. Dodatkowo wprowadzimy internetowe trans-
misje sesji.

- Powrócę jeszcze raz do kwestii Pana wieku. Co zdecy-
dowało, że tak młody człowiek zdecydował się ubiegać się o fotel 
burmistrza? Jest Pan chyba rekordzistą na skalę kraju…

Postanowiłem kandydować na stanowisko burmistrza Miasta 
i Gminy, ponieważ uważam, i nie jest to tylko mój głos, iż pora 
coś zmienić. Zwiększmy rolę mieszkańców w decydowaniu o wy-
datkach gminy, poprzez wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego. 
Jako nowy włodarz chciałbym na bieżąco nadzorować wszystkie 
inwestycję realizowane przez miasto, ze szczególnym naciskiem 
na jakość i egzekwowanie gwarancji. Czy to już czas na zmiany? 
O tym zadecydują nasi mieszańcy. 

 - Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Alina Lelito
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WTRWALE WZWYŻ
8 września br. Akcja Katolicka wspól-

nie z PTTK zorganizowały wyprawę szla-
kiem turystycznym Jaworki - Rozdziele 
- Obidza, Łomnica-Zdrój - Groń (822 m 
n.p.m), - Hala Skotarki (970 m n.p.m) na 
Halę Łabowską (1061 m n.p.m). Trasa była 
dla wymagających, szczególnie szlakiem 
niebieskim, gdzie było ostre nachylenie 
zbocza na długiej, jak się wydawało, trasie 
i ... 77 zakrętów po kamienistym podłożu.

Na Hali odbyło się  uroczyste Spotkanie 
Gurgaczowskie  i msza w intencji pamięci 
żołnierzy wyklętych, a szczególnie ich Ka-
pelana Polski Podziemnej Armii Niepod-
ległościowej - ks. Władysława Gurgacza, 
(1914 - 1949). To była niezwykła postać. 
Kult niezłomnego księdza Gurgacza trwa 
po dzień dzisiejszy.

Został rozstrzelany przez władze komu-
nistyczne po wojnie. Miał  35 lat. Pierwsza 
msza w jego intencji odbyła się  w 1996 
roku w wolnej Polsce i odtąd są odpra-
wiane co roku. Hala na ten czas przybiera 
barwy biało-czerwone . Są sztandary, cho-
rągwie polskie, chwile skupienia i zadumy 
nad Polską. Uroczystość tego dnia rozpo-

częła  się od spektaklu słowno - muzycz-
nego, ale nie było nas wtedy, bo byliśmy 
jeszcze na szlaku. Gdy zmęczeni dotarli-
śmy do celu, akurat rozpoczęła się msza. 
To tak,  jakby czekali na nas. W uroczysto-
ści uczestniczyło ponad tysiąc osób. Ołtarz 
ofiarowany od Nadleśnictwa Piwniczna, 
ławki i droga - Nadleśnictwa Nowojowa.  
Byli zaproszeni  samorządowcy, parlamen-
tarzyści, krewni ks. Gurgacza,  dzienni-
karze mediów katolickich. Zauważyłam 
przedstawicieli z Gazety Krakowskiej, 
Solidarność - Kraków, Kluby Gazety Pol-
skiej, innych.

Wśród młodzieżowych organizacji licz-
nie reprezentowany był Związek Harcer-
stwa Polskiego, Grupy Rekonstrukcyjno - 
Historyczne, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Barcic, młodzież szkolna indywidualnie 
i grupowo. „Stąd rozpościera się pamięć o 
tych, którzy poświęcili wszystko dla Pol-
ski” - mówił w zeszłym roku poseł Antoni 
Maciarewicz.

„Europa należy do Chrystusa. Jeśli nie 
chcemy za wcześnie umierać,  wróćmy do  
t r a d y c j i chrześcijańskiej” - mówił tego 
dnia  w homilii bp Jan Szkodoń. z diecezji 
krakowskiej.

Zebrani modlili się między innymi - za 

wierność Bogu i wzrost wiary w narodzie, 
za młodzież polską -  by strzegła wolno-
ści katolickiej i Polski, za wrogów, którzy 
prześladują - aby doznali olśnienia i na-
prawiali krzywdy, za dobro, które zawsze 
zwycięża. Uroczystość zakończona została 
złożeniem kwiatów pod pomnikiem upa-
miętniającym księdza Gurgacza. To było 
wydarzenie pełne zadumy nad Polską, peł-
ne wzruszeń i umocnienia w Duchu Świę-
tym. 

Po spotkaniu można było pożywić się  
gorącą, żołnierską grochówką, przygoto-
waną specjalnie na tą okazję dla  uczest-
ników.

Można było też  kupić książkę – „Wła-
dysław Gurgacz Jezuita Wyklęty”, otrzy-
mać pieczęć turystyczną z okazji tego wy-
jątkowego spotkania.

W Szczawnicy byliśmy dopiero o godzi-
nie 20.00, zmęczeni wysiłkiem i drogą, ale 
zadowoleni. W grupie można dużo zwie-
dzić i doznać otworzenia się na zaskocze-
nie Boże, z wyprawy w góry wracać bez-
piecznie i z nowym umocnieniem ducha i 
ciała. Zapraszamy na wędrówki młodzież, 
dorosłych  w następnym roku.

Elżbieta Zawalska-Czajka
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Anna cała w kwiatach
Ostatnie spotkanie w Eglander Caffe był szczególne. Swoje 

prace w ramach cyklicznych wystaw TPSP – Grupy Twórczej Pie-
niny, prezentowała we wrześniu jej prezes – Anna Malinowska!

Na wernisaż wystawy, który odbył się 12 września przyby-
li członkowie Towarzystwa, przyjaciele i znajomi artystki, by 
podziwiać barwne obrazy Anny. Na ścianach zawisły kolorowe 
kwiaty – znak rozpoznawczy autorki, seria morskich pejzaży 
greckich – wspomnienia z wycieczki sprzed dwóch lat, portrety 
– ojca i teścia, krajobrazy górskie i architektura. Wszystko wyko-
nane techniką olejną i szpachlą. Zwraca uwagę obraz z bieżącego 
roku – Spichlerz, w którym malarka dokonała formalnego eks-

Przemijanie 
w Krzywej Jabłonce

We wrześniu w Galerii „Krzywa Ja-
błonka” przy ul. Pienińskiej w Szczawni-
cy prezentowana była wystawa fotografii 
Zbyszka Lacha. Jej autorem jest człowiek 
wielu talentów - profesjonalny fotograf, 
artysta kadru, wspaniały gawędziarz i po-
dróżnik, mistrz sztuk walk wręcz. 

Podczas wernisażu wystawy, który się 
odbył 8 września br. , bohatera wieczoru 
przedstawiła właścicielka galerii, Joanna 
Dziubińska. Oddając mu głos, podkreśli-
ła talent artysty i wyjątkowość jego prac. 
Obecna wystawa nosi tytuł Przemijanie. 
Opowiadając o serii, głównie czarno – bia-
łych fotogramów, które najlepiej oddają 
tematykę ekspozycji, Zbyszek Lach pod-
kreślał celowość doboru każdego ze zdjęć. 
Każde z nich to osobna opowieść, nad któ-

rą można się zastanowić indywidualnie. 
Każde jest idealnie dobrane, a wszystkie 
razem doskonale opisują ludzkie życie.

Prace powstały na przestrzeni ostatnich 
trzech lat. Są dowodem dłuższych prze-
myśleń artysty i ich świadomego wyboru. 
Zbyszek Lach pokazuje ulotność życia 
(Dmuchawiec), piękno narodzin (Czerwo-
na róża), przyjemność ludzkiej egzysten-
cji zamkniętą w muzyce (Instrumenty), 
poszukiwania swoich życiowych ścieżek 
(Alejka w parku), codzienność chleba po-
wszedniego (Piekarz), niepewność drogi 
życiowej (Droga we mgle), pracę i upływ 
czasu (Zegarmistrz), walor kultury ludowej 
(Góralskie skrzypce), cierpienia spotykają-
ce człowieka w życiu (Krzyże), wymiar 
duchowy ludzkiego istnienia i poszukiwa-
nie Boga (Kościelna ławka z ołtarzem w 
tle, Modlący się kapłan), kres życia (Cmen-
tarny krzyż). Na kolorowych fotogramach 
znalazły się nadmorskie łodzie, symbol 

podróży, poszukiwań, ale i żmudnej pracy, 
okno w starej chacie – pokazujące odcho-
dzący świat, wschód i zachód słońca w gó-
rach – początek i koniec, a wszystko to na 
tle górskiego krajobrazu, ulubionego przez 
autora. Nieprzypadkowo też na wystawie 
zatytułowanej Przemijanie znalazła się so-
sna ze szczytu Sokolicy, jeszcze cała…

Niespodzianką ekspozycji stała się pre-
zentacja dzieł… żony Zbyszka Lacha, Iwo-
ny. To kolekcja własnoręcznie wykonanych 
przez nią „łapaczy snów”, rodzaju amule-
tów o pochodzeniu indiańskim, obecnie 
bardziej etnicznych ozdób, w całkiem ro-
dzimym wydaniu.

Całości spotkania w Krzywej Jabłonce 
dopełniła wspaniała uczta dla ciała, autor-
stwa gospodyń Galerii i żony artysty oraz 
rozmowy, rozmowy i rozmowy… Dobrze, 
że jest takie miejsce.

Alina Lelito

perymentu, zachowując go w kolorystycznej dyscyplinie. Bardzo 
ciekawe doświadczenie! 

Dzięki charyzmie bohaterki wernisażu, jej gościnności i po-
czuciu humoru, spotkanie było wyjątkowo udane.

Alina Lelito
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Podróże małe i duże

Szlakiem wina – Rudesheim am Rein
Weinfest czyli święto wina w Niemczech chyba na dobre roz-

począł się już w tym roku. Teraz właśnie jest czas na spacery 
wśród winnic, wygrzewających się na stokach pagórków. A że re-
gion Hesji z upraw winna słynie to grzechem byłoby choć raz nie 
rozkoszować się tym pięknym okresem, gdy ma się tyle wspania-
łych miejsc na wyciągnięcie ręki.   

Rüdesheim jest niewielkim miasteczkiem, częścią wpisanej 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO, doliny środkowego 
Renu. Pięknie położone, u stóp wijącego się między wzgórzami 
Renu, robi na nas niemałe wrażenie. W tym roku postanawiamy 
więc na chwilę zatrzymać się w tej okolicy i ucieszyć nasze oczy 
tymi wspaniałymi widokami.  

Każdy przyjezdny powinien wspiąć się na wznoszące się nad 
miasteczkiem wzgórze, na którym wznosi się pomnik Niede-
rwald, postawiony z okazji zjednoczenia Niemiec w roku 1871. 
Aby się do niego dostać i przede wszystkim móc podziwiać wspa-
niałą panoramę Renu, trzeba przespacerować się w górę winnic, 
usytuowanych na zboczu wzgórza. Spacer jest dość przyjemny 
a możliwość swobodnego kluczenia wśród krzaczków białych i 
czerwonych winogron, dodaje temu miejscu również uroku. 

Oczywiście wzgórza Rüdesheim posiadają też opcje dla tych 
bardziej leniwych turystów. Z samego miasteczka do pomnika 
można dostać się także kolejką linową, co również jest nie lada 
atrakcją regionu. Można także wyjechać malutką kolejką z wago-
nikami, która kursuje ścieżką asfaltową wśród winnic… I wersja 
dla tych naj najbardziej leniwych – na szczyt można wyjechać też 
autem ;) A tam czekają już na nas punkty turystyczne z kawą, 

piwkiem czy lodami. Troszkę niżej usytuowana jest restauracja z 
pięknym widokiem na winnice i rzekę Ren. 

Wzgórza Rüdesheim z pewnością są świetnym miejscem na 
rodzinny, niedzielny piknik czy też spacer w towarzystwie przyja-
ciół popijających co rusz winko na wzmocnienie ;)

Tekst i zdjęcia Joanna i Mariusz Kluska
Czytaj więcej na caravaningworld.pl

Niepoznana Pracownia 
Staszka Kołodziejskiego
Od 6 września do 7 października br. w Pijalni Wód Mineral-

nych w Szczawnicy prezentowana była wystawa upamiętniająca 
zmarłego tragicznie rok temu Stanisława Kołodziejskiego. Przy-
gotowała ją żona artysty Katarzyna Kołodziejska we współpracy 
z Fundacją Andrzeja Mańkowskiego oraz Grupy Thermaleo & 
Uzdrowisko Szczawnica. Na wystawie zatytułowanej Pracownia 
Niepoznana znalazły się prace i szkicowniki, których dotąd nie 
widział nikt poza samym autorem i jego najbliższą rodziną. 

O artyście, podczas wernisażu wystawy, który odbył się 6 
września, opowiedziała Agnieszka Żarska, bo – jak powiedziała  - 
artysta żyje poprzez swoje dzieło, poprzez swoją twórczość. Jakub 
Stanisław Kołodziejski był absolwentem Liceum Sztuk Plastycz-

nych im. A. Kenara w Zako-
panem oraz Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie na 
Wydziale Rzeźby. Był także 
właścicielem autorskiej gale-
rii w Wiatraku Kulturalnym 
obok Muzycznej Owczarni 
w Jaworkach, w której także 
organizował wraz z żoną wy-
stawy innym twórcom. Brał 
udział i był komisarzem ar-
tystycznych plenerów w Mu-
zycznej Owczarni. W 2013 
roku miał swoją autorską 
wystawę prac rzeźbiarskich i 
wprawek malarskich, a ponad 
rok temu uczestniczył w wy-
stawie zbiorowej absolwen-
tów Szkoły Kenara w galerii 

Pijalni Wód Mineral-
nych w Szczawnicy. Na 
zawsze też pozostanie 
w pamięci ludzkiej jako 
autor wykonanego w 
gipsie popiersia Józefa 
Szalaya, eksponowane-
go w galerii.

Podczas wernisażu 
wystawy głos zabrała 
także Kasia Kołodziej-
ska. Przyznała się do 
zaskoczenia, jakie jej 
towarzyszyło po odkryciu nieznanych prac Staszka. Był bardzo 
skromnym, ale i wszechstronnym twórcą, który pozostawił po 
sobie mnóstwo prac malarskich, niedokończonych obrazów oraz 
szkiców, w których zawarł codzienne życie. Wyłania się z nich 
wrażliwa, uduchowiona 
postać nie tylko uzna-
nego rzeźbiarza, ale 
zdolnego malarza, ry-
sownika i portrecisty, 
uwieczniającego ulubio-
ne miejsca, intrygujące 
elementy architekto-
niczne, sakralne przed-
mioty, sylwetki człon-
ków rodziny, przyjaciół, 
ukochanych psów… 

W swojej sztuce Ar-
tysta pozostał wśród 
nas.

Alina Lelito
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Z notatnika botanika
Ludwik Frey
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Flora i jej podarunki
Jesień to nie tylko czas melancholii i wspomi-

nania lata, które odeszło w siną dal, ale również 
okres, w którym korzystamy z darów przyrody 
zbieranych w sadach, ogrodach, w lasach, na po-
lach i łąkach. Przyroda niezwykle hojnie obda-
rza nas swoimi skarbami, aczkolwiek określenie 

„obdarza”, może jest nazbyt łagodne! Przecież człowiek bierze z 
przyrody, nie pytając o pozwolenie, wszystko co mu jest potrzeb-
ne. Bardzo ważną częścią przyrody jest flora, która ofiaruje nam 
niemal wszystko, czego potrzebujemy do życia. 

Dzisiaj przenieśmy się w naszych botanicznych wędrówkach w 
kraje egzotyczne, aby poznać w jaki sposób dary flory są używane 
przez mieszkańców tych dalekich krain.  Człowiek używał i 
przetwarzał surowiec roślinny od dawien dawna w bardzo wielu 
dziedzinach życia: w budownictwie, szkutnictwie, meblarstwie, 
do wytwarzania odzieży, naczyń, instrumentów, różnorodnych 
narzędzi, broni, zabawek, przedmiotów kultu religijnego, dzieł 
sztuki, ozdób, do  wyrobu papirusu, a potem papieru. 

Zacznijmy od Afryki, gdzie rośnie baobab właściwy, inaczej 
palczara właściwa  Adansonia digitata z rodziny wełniakowa-
tych (Bombacaceae). Nazwa baobab pochodzi od arabskich słów 
„bu hibab” - „owoc wielonasienny”. Botaniczna łacińska nazwa 
rodzajowa jest dedykowana Michelowi Adansonowi (1727-1806), 
francuskiemu przyrodnikowi i badaczowi Senegalu, a nazwa ga-
tunkowa (digitatus) znaczy „palczasty” i nawiązuje do charaktery-
stycznego kształtu liści. To drzewo, majestatyczne i długowieczne 
(może dożyć 1000 lat!), bezlistne w porze suchej, osiąga do 25 m 
wysokości. W pniu gromadzi wodę, więc jest odporne na niedo-
bór wilgotności. Z natury rośnie w Afryce, ale wprowadzono go 
do uprawy w tropikach całego świata, szczególnie w południowej 
Azji, gdzie popularne są nawet karłowate formy bonsai. Łyko kory 
dostarcza trwałego włókna do skręcania lin, wyplatania mat, ko-
szy oraz nieprzemakalnych nakryć głowy. Wewnętrzne, cieńsze 
włókna, są materiałem tkackim, do wyrobu zgrzebnych grubych 
tkanin. W Indiach włókna te służą do produkcji papieru odpor-
nego na darcie. Ususzone i zmielone liście, to przyprawa znana 
pod nazwą „lalo”, dodawana do potrawy „kuskus”. Młode liście 
można przyrządzić podobnie jak szpinak. Miąższ owoców jest 
skutecznym środkiem przeciw gorączce, a wywar z niego ma za-
stosowanie w niektórych chorobach oczu. Natomiast okrywy słu-
żą albo jako opał albo - po zmieleniu - jako namiastka tytoniu 
fajkowego. Nasiona po uprażeniu stanowią namiastkę kawy albo 
– po fermentacji - przyprawę do zup. W zachodniej Afryce tubyl-
cy wykorzystywali spóchniałe pnie przy pochówku zmarłych (za 
życia nieco na bakier z plemiennymi zwyczajami plemiennym), 
wierząc, że w ten sposób więżą ich złe dusze.

Przenieśmy się do Azji, która jest ojczyzną iglastego drzewa, 
zwanego soplicą damara, lub przerosną białą Agathis dammara (z 
rodziny araukariowatych Araucariaceae). Wiecznie zielone, osią-
gające do 40(-65) m wysokości, z natury występuje na Archipe-
lagu Malajskim, w równikowych lasach deszczowych. W innych 
regionach świata, np. w Australii jest rośliną uprawianą. Lekkiego 
i mocnego drewna używa się w stolarstwie (na boazerie, listwy), 
w tokarstwie i szkutnictwie (wodoodporne sklejki - do budowy ło-
dzi), do wyrobu pudełek do przechowywania przypraw i herbaty. 
Zanim wprowadzono tworzywa sztuczne, z jej drewna produko-
wano protezy kończyn! Soplica dostarcza cennej żywicy o przy-
jemnym zapachu, zwanej „kopalem manilskim” lub „kopalem 

bindang”. Bryłki przy-
legają do powierzchni 
kory i tworzą coś na 
kształt sopli, stąd polska 
nazwa drzewa. Spalane 
sople wydzielają dym o 
balsamicznej woni, uży-
wany jako kadzidło. W 
medycynie ludowej dym 
uważany jest za skutecz-
ny środek przeciw ast-
mie. Kopal to dobry ma-
teriał opatrunkowy, na 
owrzodzenia, egzemy,  
nawet na rany. Współ-
cześnie stosowany przy 
produkcji wysokiej ja-
kości lakierów, tworzyw 
sztucznych i powłok izo-
lacyjnych przewodów 
elektrycznych.

Bardzo ważnym i pożytecznym podarunkiem flory, są  trawy 
(po łacinie Gramineae lub Poaceae), rośliny zielne, a więc orga-
nizmy całkowicie różne od drzew. Ważne w życiu człowieka, jako 
że trawami są wszystkie zboża, podstawa wyżywienia ludzkości!

Trawami o wielkim znaczeniu dla ludzi są bambusy - także tra-
wy! Regiony ich naturalnego występowania to: Azja pacyficzna, 
Ameryka Północna i Południowa oraz Afryka. Brakuje ich tylko 
na Antarktydzie i w Europie. Ogólna liczba gatunków to ok. 1500 
(najwięcej w Chinach). Niektóre są karłowate, mierzą zaledwie 
kilkadziesiąt centymetrów, inne osiągają wysokość do 30 metrów. 
Bambusy rosną bardzo szybko. Rekord światowy należy do gatun-
ku o nazwie Psyllostachys edulis, którego pęd wydłużył się o 121 
cm w ciągu doby! 

Wartość ekonomiczna bambusów dla ludności południowo-
-wschodniej Azji jest ogromna. Około 2,5 miliarda ludzi żyje z 
bambusów i używa ich w życiu codziennym. Bambusy są używa-
ne w budownictwie, na rusztowania, przenośne konstrukcje, kład-
ki i drabiny. Wykonuje się z nich także m.in.: dyszle, laski, wędki, 
tłuczki, drzewca włóczni, dmuchawki, kołczany, flety, klatki, pro-
ste meble, pudełka, doniczki, rury do przepływu wody, dzbany, 
kosze i kapelusze. Służą jako wykładzina podłogowa, ściany i 
parawany lub materiał na pokrycie dachu. Podkładka z bambu-
sa, umieszczana dla ochłody w łóżku pod nogami, nazywana jest  
„bambusową żoną”. 

Ze względu na znaczenie i zastosowanie bambusów, określa 
się je w Indiach jako „drewno ubogich”, a w Chinach otrzymały 
ciepły epitet - „brat” lub „przyjaciel człowieka”. Symbolika bam-
busów jest bardzo bogata, zwłaszcza w kulturze zen i taoizmie. W 
Chinach od 4 tysięcy lat bambus jest uznawany za roślinę przyno-
szącą szczęście, za symbol długiego życia, chociaż w rzeczywisto-
ści poszczególne pędy nie są długowieczne i żyją od 10 do 25-30 
lat. Bambus bywa tematem poetyckich sentencji, np.: „Człowiek 
może obejść się bez mięsa/ Ale nie może obejść się bez bambusa”. 
Popularne jest stwierdzenie, że artysta malarz najpierw musi stać 
się bambusem, zanim zacznie go malować.

Jak widać flora szczodrze obdarza człowieka surowcami, dzię-
ki którym może on sobie ułatwić lub uprzyjemnić życie, prze-
rabiając je na własne wytwory. Jest niepoprawnie łatwowierną i 
dobrą! Ale... nie nadużywajmy jej uprzejmości i pomyślmy - na 
jak długo wystarczy jej podarunków, a tym samym surowca na 
ludzkie wytwory? Czy nadmierna eksploatacja nie prowadzi do 
katastrofy? Lepiej - bądźmy rozsądni! 

Ludwik Frey
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