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Pierwszy dzień Majówki, mimo chło-
du, zgromadził na placu pod kolejką sporą 
ilość osób pragnących skorzystać z oferty 
kulturalnej, którą przygotowało na rozpo-
częcie sezonu Miasto i Gmina Szczawnica 
oraz MOK. 

Na scenie wystąpił trzyosobowy, żeński 
zespół „Syćko gro”, działający przy od-
dziale Związku Podhalan w Maniowach, 
kultywujący góralską tradycję śpiewu i 
muzyki, w towarzystwie przyjaciół – An-
drzeja Budza, skrzypka prymisty, który 
opowiedział o pochodzeniu i zagrał na in-
strumentach pasterskich oraz muzykantów 
zespołu Biołopotocanie. W ich wykonaniu 
zebrani usłyszeli melodie typowe dla re-
gionu Pienin, Skalnego Podhala oraz nutę 
spiską.

W drugiej części wieczoru wystąpił 
zespół „Tryptyk”. Zespół wykonuje mu-
zykę etno – folkową, czerpiącą inspiracje 
z melodii łuku karpackiego w autorskich 
opracowaniach oraz tworzy własne kom-
pozycje. Liderką grupy jest wokalistka 
Mirosława Zaziąbło – Hubiak, absolwent-
ka szkoły wokalno – aktorskiej w Katowi-
cach. W kręgu jej zainteresowań od dziec-
ka znajduje się muzyka góralska, słowacka, 
romska i łemkowska, co można usłyszeć w 
wykonaniach zespołu. „Tryptyk” oczaro-
wał pierwszomajową publiczność, która 
dzielnie zniosła niską temperaturę, roz-
grzana gorącymi rytmami zespołu.

Drugi dzień Majówki  - 2.05. w Szczaw-
nicy pokazywał piękno regionalnej kultu-
ry. Na scenie wystąpiły zespoły góralskie. 
„Kapela Zbójnicka”, w bogatym siedmio-
osobowym składzie, zaprezentowała się w 
repertuarze pieśni pienińskich, podhalań-
skich, ale też słowackich i karpackich. Na-
stępnie jak piękne są tańce i przyśpiewki 

górali pokazał dziecięco – młodzieżowy 
zespół „Szlachtowianie” ze Szlachtowej, 
założony i prowadzony przez sołtys wsi 
Szlachtowa Jolantę Salamon. Zebrana pu-
bliczność miała możliwość zobaczenia 
m.in. obyrtanego, polki, Ogrodnika czy 
najbardziej „wyczynowego” zbójnickiego, 
tańca wykonywanego przez samych chłop-
ców. Zespołowi towarzyszyła kapela Jaśka 
Kubika z Krościenka n.D.

Folklor góralski może być inspiracją 
dla współczesnych działań muzycznych. 
Dowodem stał się występ uczestników 
warsztatów gry na instrumentach ludo-
wych i estradowych,  odbywających się 
w ramach projektu realizowanego przez 
Związek Podhalan -  „ Pamiętajmy o ogro-
dach - zachowanie bogatego dorobku kul-
turowego Pienin”. Młodzież biorąca udział 
w projekcie, pracująca pod okiem dwóch 
instruktorów – Wiesława Majerczaka, od-
powiedzialnego za elementy ludowe oraz 
Łukasza „Kudłatego” Różyckiego, który 
przygotował wykonawców od strony wo-
kalnej i współczesnej, zaśpiewała piosen-
ki z tekstem nieżyjącego ludowego poety 
szczawnickiego, Michała Słowika Dzwo-
na, oparte o tradycyjne góralskie melodie 
zaaranżowane nowocześnie. Utwory za-

brzmiały niezwykle aktualnie i zachwyci-
ły publiczność!

Imprezie towarzyszyła degustacja potraw 
regionalnych, serwowanych przez gaździny 
ze Związku Podhalan, przygotowanych w 
ramach warsztatów kulinarnych projektu 
„Pamiętajmy o ogrodach - zachowanie bo-
gatego dorobku kulturowego Pienin”.

Trzeci i ostatni dzień Majówki w 
Szczawnicy przeszedł głośno, donośnie i 
radośnie! 4 maja na scenie pod kolejką PKL 
na rockowo zagrały zespoły: GLASSPOP z 
Poznania, T.F.B. z Nowego Sącza i Cheap-
Tobacco - tuż przed swoim wyjazdem do 
Kanady na Canadian Music Week 2019! 
Mimo temperatur zbliżonych bardziej do 
zimowych niż majowych, atmosfera była 
gorąca, a publiczność rozgrzana klaska-
niem, nie puszczała artystów bez bisów!

MAJÓWKA W SZCZAWNICY 1-4 MAJA 2019
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Poezja spod kapelusza

- CEBRZYK DYSCU -

Andrzej Dziedzina Wiwer

Dysca - Dysca tagew pisoł
 tomu dwa tygodnie
Cheba Pón Bóg mie wysłuchoł
 bo dziś leje godnie

Zaniesło sie całe niebo
 równiutko chmuromi
Noi leje dyscyk z góry
 wielkiomi kroplomi

Chwila - jaśni i zaś wkoło
 na nowo sie bocy
Grzmi po niebie grómkie echo
 po góraw sie tocy

Hejze miły Ponie Boze
 pytołew dyscyka
Ale nie telo by z nieba
 loło jak z cebrzyka

Przedobrzyłaś zdaje mi sie
 z tym dysco trosecko
Ja kcioł ino poro wiader
 A Tyś doł go becko

„Rysunkowe” otwarcie 
sezonu w „Krzywej Jabłonce”

27 kwietnia br. galeria „Krzywa Jabłonka” rozpoczęła kolej-
ny, piąty rok swojej działalności. Sezon 2019r. zainaugurowała jej 
właścicielka Joanna Dziubińska wernisażem wystawy prac Anny 
Glińskiej – Kupczyk pt. „Powroty”.

Anna Glińska-Kupczyk jest absolwentką Liceum Plastycz-
nego im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie o specjalności 
ceramika. Dyplom z malarstwa sztalugowego zrobiła w pracow-
ni prof. Leona Macieja oraz z grafiki warsztatowej w pracowni 
prof. Zdzisława Wiatra w 2006 roku na Akademii Jana Długosza 
w Częstochowie. Kontynuowała studia na rodzimej uczelni w za-
kresie Wiedzy o Kulturze. Od 2011 roku pracowała jako asystent 
w Katedrze Grafiki Akademii Jana Długosza w Częstochowie pro-
wadząc zajęcia z grafiki warsztatowej (druku wklęsłego, wypukłe-
go i płaskiego), rysunku i malarstwa. Prezentowała swoje prace na 
kilku wystawach indywidualnych oraz wielu zbiorowych w kraju, 
a także za granicą.  Zajmuje się głównie grafiką warsztatową i 
rysunkiem. 

Obecnie jest nauczycielką Niepublicznej Szkole Podstawowej w 
Częstochowie, gdzie pracuje z dziećmi autystycznymi. Organizuje 
także warsztaty arteterapii w Muzeum Produkcji Zapałek „Ślady 
Czarnego Kota” (tak jak niegdysiejsze logo pudełek z zapałkami), 
kończące się wystawą prac plastycznych ich uczestników.

Joanna Dziubińska przypomniała związki artystki ze Szczaw-
nicą (tu trzykrotnie w Galerii Pijani Wód Mineralnych były pre-
zentowane jej rysunki i grafiki) i „Krzywą Jabłonką”, gdzie już 
kilkakrotnie były wystawiane jej prace, podczas wystaw zbioro-
wych, m.in. z okazji realizacji projektu „Karpaty pełne czarów”. 
Obecna ekspozycja jest pierwszą indywidualną wystawą artystki 
w „Krzywej Jabłonce”. Malarka przyjeżdża w Pieniny regularnie, 
a największym przywiązaniem darzy pobliskie Jaworki. Anna 
Glińska – Kupczyk opowiedziała o obecnej wystawie, na której 
znalazły się tegoroczne rysunki wykonane piórkiem i tuszem oraz 
kredką, i grafiki, inspirowane krajobrazami Jaworek, wykonane 
głównie techniką monotypii, ale także i wcześniejsze, klasyczne 
akwaforty i akwatinty. Artystka podkreśliła, że najbardziej fascy-
nuje ją technika rysunku i to jemu się poświęca. Jej drugą pasją są 
konie, czego wyrazem stały się liczne prace o tej tematyce, w tym 
piękne końskie portrety. Zachwyt wzbudzały również kapliczki i 
krzyże połemkowskie oraz nastrojowe pejzaże i stare obiekty ar-
chitektoniczne.

Atrakcją otwarcia sezonu 2019 w „Krzywej Jabłonce” stała się 
także degustacja potraw przygotowanych przez męża artystki, w 
tym wspaniałych, wędzonych domowym sposobem wędlin oraz 
przez gospodynie galerii – Joannę Dziubińską i jej ciocię – Annę 
Madejową.

Alina Lelito

„Kolega Mela Gibsona”
W ostatnią sobotę kwietnia  - 27.04. - osoby, które zechciały 

zakupić bilet - cegiełkę na rzecz budowy Dziennego Domu Pobytu 
dla dorosłych podopiecznych PSONI „Perła” w Szczawnicy, mia-
ły niecodzienną możliwość obejrzeć w sali widowiskowej kinote-
atru „Pieniny” świetny, dowcipny monodram Tomasza Jachimka 
w wykonaniu rewelacyjnego Jerzego Pala. Artysta jest aktorem 
Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie, uczuciowo i mieszkaniowo 
związanym z Jaworkami. Artysta wystąpił charytatywnie.

W monodramie opowiadającym w żartobliwy sposób o trud-
nych doświadczeniach aktora, który miał szczęście pokosztować 
sukcesu i sławy oraz pecha - doznać upadku aktorskiej kariery i 
popaść w zapomnienie, Jerzy Pal zastosował całe bogactwo arty-
stycznych środków wyrazu, by uwiarygodnić graną przez siebie 
postać. Uczynił to 
nad wyraz przeko-
nująco i z ogrom-
nym wdziękiem, 
samotnie bawiąc 
widownię przez go-
dzinę, czym zasłu-
żył na uznanie pu-
bliczności, oklaski i 
kwiaty. Brawo!!!

A.L.



4   STRONA  

MAJ 2019  -  Nr 320 WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

GAZ JUŻ ZA ROK...
W czwartek 25 kwietnia br. w sali kinoteatru Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Szczawnicy przy obecności władz sa-
morządowych i przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownic-
twa odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące przyłączy 
do sieci gazowej dla mieszkańców Szczawnicy. W drugi i 
czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8:00 do 13:00 w 
budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, będzie moż-
liwość konsultacji oraz złożenia wniosków osób zaintereso-
wanych przyłączem.

 
Wniosek powinien określać m.in.:
· adres obiektu, w którym będzie używany gaz
· cel wykorzystania gazu (np. ogrzewanie pomieszczeń)
· planowany termin rozpoczęcia korzystania z gazu
· maksymalny godzinowy pobór gazu (tzw. „moc umowna”) 

- w przypadku domów jednorodzinnych są to ok. 3-4 m3/h
· przewidywane roczne zapotrzebowanie na gaz
Do wniosku należny dołączyć mapę do celów opiniodaw-

czych.

Odbiorcy mają możliwość kontroli ilości zużywanego 
gazu i dostosowania jej do indywidualnych potrzeb. Zakład 
gazowniczy zajmuje się budową przyłącza gazowego, nato-
miast budowa instalacji gazowej w budynku oraz montaż 
urządzeń gazowych należy do obowiązków klienta.

Wydaje się, że tak niedawno uczestni-
czyliśmy w wyborach, oddając swoje gło-
sy na kandydatów startujących do Rady 
Miejskiej, na stanowisko Burmistrza oraz 
do Sejmiku Województwa i Rady Powiatu 
Nowotarskiego.  Od tych wyborów dzieli 
nas już ponad pół roku i obecnie nadchodzi 
kolejna okazja do wypełnienia obywatel-
skiego obowiązku i skorzystania z przysłu-
gującego nam prawa udziału w głosowaniu 
w wyborach powszechnych.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w 
Postanowieniu wydanym 25 lutego 2019 
roku zarządził wybory posłów do Par-
lamentu Europejskiego na 26 maja 2019 
roku. W przyszłej kadencji, Polskę będzie 
reprezentować w Parlamencie Europej-
skim 52 posłów. W Postanowieniu, Pre-
zydent określił także tak zwany kalendarz 
wyborczy, ustalając terminy wykonania 
czynności wyborczych poprzedzających 
dzień głosowania. 

Kalendarz określa między innymi ter-
miny: zgłaszania przez wyborców nie-
pełnosprawnych zamiaru głosowania ko-
respondencyjnego (do 11 maja), podania 
przez okręgowe komisje wyborcze, w 
formie obwieszczenia, informacji o zareje-
strowanych listach kandydatów na posłów 
do Parlamentu Europejskiego (do 16 maja), 
składania przez wyborców niepełnospraw-
nych wniosków o sporządzenie aktu peł-

nomocnictwa do głosowania (do 17 maja), 
składania wniosków o dopisanie do spisu 
wyborców (do 21 maja), zakończenia kam-
panii wyborczej (24 maja o godz. 2400).  

W Postanowieniu Prezydenta, został 
także zamieszczony wykaz 13 okręgów 
wyborczych, obejmujących obszar całej 
Polski. Szczawnica leży w Okręgu wybor-
czym Nr 10, ustanowionym dla Wojewódz-
twa Małopolskiego i Województwa Swię-
tokrzyskiego. 

Na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, 
jak we wszystkich wyborach powszech-
nych, wyborcy będą mogli wziąć udział 
w głosowaniu w jednym z sześciu lokali 
obwodowych komisji wyborczych. Siedzi-
by lokali oraz ulice wchodzące w skład 
obwodów, są określone w Obwieszczeniu 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 
z 11 kwietnia 2019 roku. Nie uległy one 
zmianie od wyborów samorządowych, za 
wyjątkiem siedziby Obwodowej Komisji 
Wyborczej Nr 5, która będzie obecnie zlo-
kalizowana w Dworku Gościnnym. 

Głosowanie odbędzie się w godzinach 
od 700 do 2100. 

Kodeks wyborczy, stwarza możliwość 
głosowania w wyborach do Parlamen-
tu Europejskiego niezależnie od miejsca 
zamieszkania, tj. poza miejscowością, w 
której jest się wpisanym do stałego rejestru 
wyborców. Warunkiem, jest wcześniejsze 

pobranie w „swoim” urzędzie gminy za-
świadczenia o prawie do głosowania i oka-
zanie tego zaświadczenia w dniu wyborów, 
w dowolnie wybranym lokalu wyborczym 
na terenie Polski.

Aktualny pozostaje obowiązek zabrania 
na wybory dowodu osobistego, bez okaza-
nia którego, obwodowa komisja wyborcza 
nie wyda wyborcy karty do głosowania. 

W wyborach do Parlamentu Europej-
skiego, otrzymamy tylko jedną kartę do 
głosowania, zawierającą listy kandydatów 
komitetów wyborczych, w kolejności nu-
merów przyznanych przez Państwową Ko-
misję Wyborczą w drodze losowania. Aby 
głos oddany w wyborach był ważny, gło-
sować można tylko na jedną listę kandy-
datów, stawiając znak X (czyli co najmniej 
dwie linie przecinające się w obrębie krat-
ki) w kratce z lewej strony obok nazwiska 
jednego kandydata z tej listy. 

Głos będzie nieważny, w każdym z 
przypadków, jeśli: znak X zostanie posta-
wiony w kratkach obok nazwisk kandyda-
tów umieszczonych na więcej niż jednej 
liście, znak X nie zostanie postawiony w 
żadnej kratce, a także jeśli znak X zostanie 
postawiony na liście, która została unie-
ważniona przez okręgową komisję wybor-
czą (o ile taka okoliczność będzie miała 
miejsce). 

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. 
poz. 273) Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów 
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 
pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1
Sołectwo Jaworki: ul. Biała Woda, Czarna 
Woda, Kościelna, Pod Homolami, Zaskalskie

Remiza OSP, Jaworki ul. Czarna Woda 2, 34-460 Szczawnica

2
Sołectwo Szlachtowa: ul. Berech, Cieśliska, 
Jana Pawła II, Kąty, Lipowa, Łemkowska, 
Sielska, Słona Młaka, Wspólna

Szkoła Podstawowa Nr 3, Szlachtowa  
ul. Jana Pawła II 25, 34-460 Szczawnica

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Miasto Szczawnica: ul. Brzeg, Gabańka, 
Kunie, Maćka zza Ławy, Niterbarg, 
Partyzantów, Samorody, Sopotnicka, 
Staszowa, Szlachtowska

Remiza OSP, ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

4

Miasto Szczawnica: ul. Główna do nr 30, 
Języki, Kowalczyk, Park Dolny, Park Górny, 
Plac Dietla, Szalaya, Jana Wiktora, Zdrojowa, 
Zawodzie

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Główna 12, 34-460 Szczawnica
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5
Miasto Szczawnica: al. 1 Maja, ul. 

Bereśnik, Połoniny, św. Krzyża, Osiedla: 
Dwudziestolecia, Połoniny

Dworek Gościnny, ul. Park Górny 7, 34-460 Szczawnica
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Miasto Szczawnica: al. Parkowa, ul. 
Flisacka, Groń, Główna od nr 31 do końca, 
Kwiatowa, Nad Grajcarkiem, Ogrodowa, 
Pienińska, Pod Sadami, Skotnicka, Słoneczna, 
Średniak, Widok, Wygon, Zielona, 
Zyblikiewicza

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Główna 116, 34-460 Szczawnica
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą 
wyborcy posiadający orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, w tym także wyborcy 
posiadający orzeczenie organu rentowego 
o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy i 
niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzy-

stencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwa-

łej niezdolności do pracy w gospodarstwie 
rolnym, którym przysługuje zasiłek pielę-
gnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjne-
go powinien zostać zgłoszony do Komisa-
rza Wyborczego w Nowym Sączu II naj-
później do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą 
wyborcy którzy najpóźniej w dniu gło-
sowania ukończą 75 lat lub posiadający 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności, w rozu-
mieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w 
tym także wyborcy posiadający orzeczenie 
organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i 
niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzy-

stencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwa-

łej niezdolności do pracy w gospodarstwie 
rolnym, którym przysługuje zasiłek pielę-
gnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełno-
mocnictwa powinien zostać złożony do 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 
najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych 
odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 
r. od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica

Grzegorz NIEZGODA
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica, z dnia 28 lutego 2019 roku

o miejscach na obszarze Miasta i Gminy Szczawnica, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń 
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 
26 maja 2019 roku.

Stosownie do  art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 roku, poz. 754, poz. 1000 i 1349, z 2019 
roku poz. 273)), Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Miasta i Gminy Szczaw-
nica:

tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Czarna Woda w Jaworkach (naprzeciw remizy OSP),
tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Łemkowskiej w Szlachtowej (skrzyżowanie ulic Łemkowskiej i Jana Pawła II),
tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Cieśliska w Szlachtowej, 
tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Sopotnickiej w Szczawnicy (przy moście na potoku Grajcarek),
tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Szalaya w Szczawnicy (przed Urzędem Miasta i Gminy),
tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Głównej w Szczawnicy (naprzeciw budynku MOK),
tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Głównej w Szczawnicy (na granicy Parku Dolnego),
tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Głównej w Szczawnicy (przy zjeździe do ul. Nad Grajcarkiem),
tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Głównej w Szczawnicy (na skrzyżowaniu z ul. Pod Sadami).

Plakaty komitetów wyborczych mogą być umieszczane wyłącznie na specjalnie w tym celu wydzielonej i oznaczonej po-
wierzchni każdej z tablic ogłoszeń wymienionych w punktach 1 – 9. 

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 67 § 1 Kodeksu wykroczeń, obwieszczenia jak wyżej podlegają ochronie i ich umyślne 
uszkodzenie lub usunięcie, lub też w inny sposób umyślne uniemożliwienie zaznajomienia się z takim ogłoszeniem podlega karze 
aresztu lub grzywny.

                         Burmistrz Miasta i Gminy 
                            (-) Grzegorz Niezgoda

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)  
                                                                                     

Podziękowanie !
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Szczawnicy dziękuje wszystkim pracownikom ośrodka, którzy zaanga-
żowali się w przekazaniu w dniu 5 kwietnia b.r. mieszkańcom Szczaw-
nicy, Szlachtowej i Jaworek 13 ton żywności otrzymanej od organizacji 
partnerskiej Caritas w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego  
„Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących”. Ogółem z pomo-
cy żywnościowej skorzystało 425 osób zamieszkujących Szczawnicę, 
Szlachtową i Jaworki. Wśród wydawanej żywności było 21 produktów 
żywnościowych, wśród których była: szynka drobiowa, szynka wieprzo-
wa, gołąbki w sosie pomidorowym, pasztet wieprzowy, kabanosy, faso-
la, groszek, filet z makreli, przecier pomidorowy, cukier, mleko, maka-
ron jajeczny, makaron kukurydziany, ryż, olej, buraczki, herbatniki, ser 
żółty, kasza gryczana, powidło śliwkowe oraz miód.

Sprawne i dogodne wydanie żywności nie byłoby możliwe bez pomo-
cy Pana Dyrektora Szkoły Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w 
Szczawnicy – Jabłonce Pana Jana Jurka, który nieodpłatnie udostępnił 
pomieszczenie Szkoły, w którym można było bezpiecznie rozładować i 
wydać  żywność. Dziękuję również panu Komendantowi Straży Miej-
skiej Panu  Jerzemu Janowiczowi z pracownikami za nieocenioną 
pomoc w sprawnym przebiegu akcji socjalnej. Słowa uznania i podzię-
kowania należą się mieszkańcom naszej gminy, którzy z własnej inicja-
tywy, bezinteresownie pomagali sąsiadom i znajomym w dostarczeniu 
artykułów spożywczych do ich domostw. Dziękuję!                  

     
      Lidia Misztal

„Koperta życia” może uratować Twoje 
życie!

Pomoże ratownikom podczas interwencji medycznej, 
kiedy kontakt z pacjentem jest utrudniony !     

Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, 
starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjal-
nie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji 
o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na 
leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w 
tym nr pesel. „Koperta życia” przechowywana jest zazwy-
czaj w lodówce oznakowanej charakterystycznym magne-
sem lub naklejką. 

Pakiet „ koperty życia” można otrzymać nieodpłatnie w 
siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Szczawnicy w godzinach pracy urzędu ul: Szalaya 103 w 
pn. 9-17, wt.-pt. 7,30-15,30. Zapraszamy!

Projekt będzie realizowany w ramach pozyskanych środ-
ków z budżetu Wojewody  na realizację dodatkowych zadań 
mających na celu rozwój pomocy społecznej. 

                                
                                 Lidia Misztal 
          kierownik MGOPS w Szczawnicy                                                       
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Urząd Miasta i Gminy Szczawnica 
tel. (0 18) 262 2203, 262 2462, 262 2514, fax 262 2530 
www.szczawnica.pl, e-mail:miasto@szczawnica.pl

Znak: NPOŚ.6840.1.3.2019.JP                                              
            Szczawnica, 02 maja  2019 r.       

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2018 
r. poz. 2204 z póżn. zm./ w wykonaniu Uchwały nr XII/83/2015 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 października 2015 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony prze-
targ na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nieruchomości położo-
nej w Jaworkach przy ul. Biała Woda stanowiącej :

niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/14 z obrębu Jaworki 
położoną w Jaworkach przy ul. Biała Woda o powierzchni 
0.0874 ha, objętą księgą wieczystą nr NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 115 000,00  zł / słownie : sto pięt-
naście  tysięcy  złotych/ + Vat

Wadium wynosi  23 000,00 zł / słownie dwadzieścia trzy ty-
siące  złotych/

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z 
tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wy-
woławczej.

     Dla w/w działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodaro-
wania Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica 
Nr 175/XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opublikowany w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 37 poz. 570.

Zgodnie z w/w Planem działka 211/14 przeznaczona  jest 
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszcze-
niem zabudowy rekreacyjnej /letniskowej/ i oznaczone symbo-
lem E 33b MN.

Opis nieruchomości :
Działka posiada kształt prostokąta. Działka  nachylona w kie-

runku południowym. Dojazd do działki drogą terenową, koniecz-
ność urządzenia wjazdu na działkę. Na działce znajdują się za-
krzaczenia. Działka nieuzbrojona, brak wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej.

Przetarg odbędzie się w dniu  18 czerwca 2019  r. o godzinie 
11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Sza-
laya 103 – sala posiedzeń.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica Bank Spółdzielczy w Krościenku n/D Nr 
22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 do dnia  12 czerwca 2019 r. 
Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na 
rachunek Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. Brak środków na 
podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako 
niewpłacenie wadium.

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu :

oryginał wpłaty wadium
dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych
w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru są-

dowego lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomoc-

nictw osób reprezentujących te podmioty, dowodów tożsamości.
Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując 

pełnomocnictwo współmałżonka uczestnicy biorą udział w prze-
targu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wyma-
ga formy pisemnej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała 
przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nieruchomości. Wa-
dium wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się nie-
zwłocznie po zamknięciu przetargu nie później niż 3 dni po od-
wołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu 
wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postą-
pienie powyżej ceny wywoławczej.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nierucho-
mości na gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabyw-
cę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda-
ży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w 
zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umo-
wy, a wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.  Zawar-
cie umowy notarialnej nastąpi po wpłacie wylicytowanej kwoty 
najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy, na konto Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz 

Miasta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania lub 
unieważnienia przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nie-
ruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Sza-
laya 103, pokój nr 207, tel.18 262 22-03 wew.29

Szczawnica,  23 kwietnia 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do pu-
blicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz 
na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 23 
kwietnia  2019 r. do 14 maja  2019 r. wywieszono wykaz nieru-
chomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica 
przeznaczonej do :

I. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnio-
skodawcy :

- działki ewid. nr 56 i 58 o powierzchni 0.4698 ha położone 
w Jaworkach przy ul. Czarna Woda  z przeznaczeniem na cele 
rolnicze na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 90 o powierzchni 1.6080 ha położo-
nej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na 
cele rolnicze na okres 3 lat

II. Najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczone-
go :

- lokal użytkowy nr 7 o powierzchni 13,40 m2 zlokalizowa-
ny na parkingu  w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej i Flisackiej 
z przeznaczeniem na prowadzenie punktu informacyjnego w 
imieniu Miasta i Gminy Szczawnica w okresie trwałości pro-
jektu oraz na prowadzenie swojej działalności związanej z ob-
sługą ruchu turystycznego oraz sprzedażą usług turystycznych 
na okres do 30 czerwca 2021 roku.
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Poszukujemy  osoby posiadające kwalifikacje
ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczaw-
nicy poszukuje osób do współpracy w związku z ogłoszonym 
programem „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2019. W ra-
mach tego programu opiekunowie dzieci i osób dorosłych nie-
pełnosprawnych będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej 
przerwy w sprawowaniu opieki.

Więcej informacji w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Szczawnicy, ul. Szalaya 103, 34-460 
Szczawnica lub pod numerem telefonu (18) 262 10 66.

      
      Lidia Misztal
                Kierownik MGOPS w Szczawnicy

Szczawnica, 02 maja 2019  r.       
Znak:NPOŚ.6840.1.4.2019.JP

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2018 
r. poz. 2204 z późn. zm./ w wykonaniu Uchwały nr XII/83/2015 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 października 2015 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony prze-
targ na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nieruchomości położo-
nej w Jaworkach przy ul. Biała Woda stanowiącej :

niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/15 z obrębu Jaworki 
położoną w Jaworkach przy ul. Biała Woda o powierzchni 
0.0880 ha, objętą księgą wieczystą nr NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 102 000,00  zł /słownie: sto dwa  
tysiące  złotych/ + Vat

Wadium wynosi  20 400,00 zł /słownie dwadzieścia tysięcy 
czterysta  złotych/

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z 
tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wy-
woławczej.

      
Dla w/w działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowa-

nia Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica 
Nr 175/XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opublikowany w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 37 poz. 570.

Zgodnie z w/w Planem działka 211/15 przeznaczona  jest 
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszcze-
niem zabudowy rekreacyjnej /letniskowej/ i oznaczone symbo-
lem E 33b MN.

Opis nieruchomości :
Działka posiada kształt trójkąta. Działka nachylona w kierun-

ku południowym. Dojazd do działki drogą terenową, konieczność 
urządzenia wjazdu na działkę. Na działce znajdują się zakrzacze-
nia. Działka nieuzbrojona, brak wody, kanalizacji, energii elek-
trycznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godzinie 
11.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Sza-
laya 103 – sala posiedzeń.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica Bank Spółdzielczy w Krościenku n/D Nr 
22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 do dnia  12 czerwca 2019 r. 
Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na 
rachunek Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. Brak środków na 
podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako 
niewpłacenie wadium.

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu :

oryginał wpłaty wadium
dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych
w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru są-

dowego lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomoc-
nictw osób reprezentujących te podmioty, dowodów tożsamości.

Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując 
pełnomocnictwo współmałżonka uczestnicy biorą udział w prze-

targu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wyma-
ga formy pisemnej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała 
przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nieruchomości. Wa-
dium wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się nie-
zwłocznie po zamknięciu przetargu nie później niż 3 dni po od-
wołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu 
wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postą-
pienie powyżej ceny wywoławczej.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nierucho-
mości na gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabyw-
cę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda-
ży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w 
zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umo-
wy, a wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.  Zawar-
cie umowy notarialnej nastąpi po wpłacie wylicytowanej kwoty 
najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy, na konto Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz 

Miasta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania lub 
unieważnienia przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nie-
ruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Sza-
laya 103, pokój nr 207, tel.18 262 22-03 wew.29

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Biegi w Szczawnicy to wydarzenie wpi-
sujące się w kalendarz imprez jako jedno z 
ciekawszych epizodów Szczawnicy. W so-
botę 27 kwietnia br. miała miejsce już VII 
edycja biegów, w której wystartowało 1874 
biegaczy. W poszczególnych dystansach 
wystartowała następująca liczba uczestni-
ków: Niepokorny Mnich z dystansem 97,2 
km, na który obowiązywał limit czasu 17 
godzin – 239 osób, Dziki Groń z dystan-
sem 64 km, na który obowiązywał limit 
czasu 13 godzin – 353 osób, Wielka Pre-
hyba z dystansem 43,3 km, na który obo-
wiązywał limit czasu 9 godzin – 623 osób, 
Chyża Durbaszka z dystansem 19,9 km, na 
który obowiązywał limit czasu 5 godzin 
– 400 osób. Gala rozdania nagród i pod-
sumowania Biegów w Szczawnicy odbyła 
się w sobotni wieczór w Dworku Gościn-
nym. Miasto i Gmina Szczawnica organi-
zację zawodów wspiera co roku finansowo. 

Sponsorem głównym biegów była firma 
BUFF a oficjalnymi partnerami biegów zo-
stali Miasto i Gmina Szczawnica, Pieniny 
Grand, Grupa Thermaleo, Grupa Podhalań-
ska GOPR, Dworek Gościnny, Lasy Pań-
stwowe, Pieninsky Narodowy Park.

Wyniki
Niepokorny Mnich
1. Grzegorz Ziejewski
2. Michał Sedlak
3. Dawid Ancew Atanasow
1. Paulina Krawczyk
2. Małgorzata Rutkowska
3. Anna Bieniecka
Dziki Groń
1. Piotr Szumliński
2. Piotr Uznański
3. Artur Baran
1. Kamila Grzelak
2. Marta Wenta
3. Beata Lange

Wielka Prehyba
1. Bartłomiej Przedwojewski
2. Krzysztof Bodurka
3. Kamil Leśniak
1. Martyna Kantor
2. Paulina Wywłoka
3. Katarzyna Solińska
Chyża Durbaszka
1. Marcin Kubica
2. Tomasz Kawik
3. Adrian Bednarek
1. Aneta Ściuba
2. Katarzyna Wilk
3. Aleksandra Kozioł
Hardy Rolling
1. Dariusz Marek
2. Marek Mitrofaniuk
3. Dariusz Bordoń
1. Karolina Piątek
2. Emilia Perz
3. Adrianna Klappholz

Biegi w Szczawnicy

Wawel Truck podbił serca 
mieszkańców Szczawnicy

Interaktywna ciężarówka pełna słodyczy, aplikacji i gier oraz 
mnóstwa innych atrakcji odwiedziła Szczawnicę. 26 i 27 kwiet-
nia pod Koleją Linową Palenica w Szczawnicy za sprawą Wawel 
Trucka nie brakowało atrakcji i odwiedzających. Każdy miał moż-
liwość wejścia do wnętrza wyjątkowego pojazdu i odkrycia mo-
bilnej strefy zabaw oraz słodkiego świata marki.

Dla fanów słodkości i zabawy marka Wawel przygotowała coś 
naprawdę wyjątkowego – pierwszą interaktywną ciężarówkę, któ-
ra na swojej trasie ma kilkadziesiąt polskich miast. Moc atrakcji, 
niezapomniana zabawa i słodycze na wyciągnięcie ręki – tak w 
skrócie można opisać wizytę Wawel Trucka w Szczawnicy.

Podróż po wnętrzu Wawel Trucka była niezapomnianą przygo-
dą zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Ciężarówka zaskakiwała 
odwiedzających nie tylko swoim magicznym wnętrzem, pełnym 
interaktywnych gier i aplikacji, ale także specjalną strefą zabaw, 
która mieściła się przed pojazdem. O najlepszą atmosferę dbały 
hostessy i animatorzy. Każda wizyta w Wawel Trucku kończyła 
się w słodkiej strefie, w której można było skomponować swój 
miks ulubionych słodyczy.  

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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PRZYSŁOP
  Uroczyste obchody Święta 3 Maja na 
Przysłopie, mimo mało przyjemnej pogo-
dy, odbyły się przy obecności mieszkań-
ców i turystów uczestniczących w tym wy-
darzeniu patriotyczno - kościelnym.

Organizatorem był Oddział Pieniński 
Związku Podhalan, Miejski Ośrodek Kul-
tury w Szczawnicy oraz Miasto i Gmina 
Szczawnica. Uroczystość rozpoczęto tradycyjnie 

składając wiązanki pod pomnikiem po-
mordowanych partyzantów AK na Przy-
słopie, przez władze samorządowe Miasta 
i Gminy Szczawnica, Ochotniczą Straż 
Pożarną ze Szczawnicy i ze Szlachtowej, 
Szkoły, Związek Podhalan ze Szczawnicy, 
Obidzy, Łącka i Jazowska, Koło Łowieckie 
„Przehyba” oraz Wspólnotę Leśno - Grun-
towąi MOK. Następnie korowód składają-
cy się z licznej banderii konnej, pocztów 

sztandarowych, zaproszonych gości 
oraz mieszkańców i turystów prze-
szedł na polanę przed kaplicą na 
Przysłopie. Msza Św. koncelebrowana 
przez ks. dr hab. Jacka Siebiora zo-
stała poprzedzona okolicznościowym 
występem pn. „Witaj Majowa Jutrzen-
ko” w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Szczawnicy.

Z dniem 3 kwietnia 2019 r. w ramach realizowanego pro-
gramu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów 
Gminy Szczawnica” rozpoczął się cykl trzydniowych wy-
cieczek edukacyjnych do Warszawy oraz do Wrocławia dla 
uczniów szkół podstawowych klas od V-VIII  oraz III klas 
gimnazjum. Odwiedzić zarówno Wrocław jak i Warszawę bę-
dzie miało okazje 400 osób.

Głównymi atrakcjami podczas trzydniowej wycieczki do Wro-
cławia jest w pierwszy dzień wizyta w Hydropolis, gdzie przewi-
dziane jest zwiedzanie obiektu oraz zajęcia edukacyjne, w dru-
gi dzień zwiedzanie ZOO Wrocław gdzie odbędą się zajęciami 
edukacyjne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pracującą 
na terenie ZOO ponadto planuje się zwiedzanie Afrykarium wraz 
z przewodnikiem, w trzeci dzień uczestnicy wycieczki odwiedzą 
wraz z przewodnikiem Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocław-
skiego  oraz wezmą udział w zajęcia edukacyjnych w Muzeum 
Przyrodniczym we Wrocławiu. 

Głównymi atrakcjami podczas wycieczki do Warszawy jest od-
wiedzenie Centrum Nauki Kopernika oraz Planetarium Koperni-
ka. Ponadto dla uczniów, którzy ukończyli 13 lat przewidziane są 
również zajęcia laboratoryjne w Centrum Nauki Kopernik.

Uczestnicy wycieczki mają zapewniony bezpłatny: nocleg, wy-
żywienie (śniadanie, obiadokolacje – na terenie obiektu) oraz pod-
czas dnia ciepły posiłek regeneracyjny, transport, bilety wstępu 
na główne atrakcje tj. Centrum Nauki Kopernika,  Planetarium 
Kopernika, ZOO i Afrykarium Wrocław, Hydropolis, Ogród Bo-
taniczny oraz Muzeum Przyrodnicze we Wrocławiu.

Ponadto każda klasa odwiedzi miejsca zarezerwowane przez 
nauczycieli i rodziców uczniów biorących udział w wycieczkach. 

Dziękujemy za zaangażowanie nauczycieli oraz rodziców pod-
czas organizacji wycieczek szkolnych.

Planowany budżet projektu na realizację wycieczek szkol-
nych 297.182,00 zł w tym dofinansowanie z Unii Europej-
skiej 282.026,00 zł, wkład własny Miasta i Gminy Szczawnica 
15.156,00 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ra-
mach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 
Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w 
szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Szanowni Państwo,

25 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Tar-
gu odbyła się VII sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. 

Radni wysłuchali informacji na temat działalności nowotar-
skiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
przygotowanej przez kierownika Pawła Dziubana. Następnie 
Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Progra-
mu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowotarskiego na lata 2019 
– 2022. Program ma zapewnić zahamowanie degradacji zabyt-
ków oraz poprawę ich stanu, zwiększenie ich atrakcyjności dla 
potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych, wzrost środ-
ków finansowych na opiekę nad zabytkami, określenie warunków 
współpracy z właścicielami zabytków, utworzenie miejsc pracy 
związanych z opieką nad zabytkami. Ponadto celem programu 
jest również podnoszenie  świadomości społeczeństwa w zakresie 
dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie postaw zrozumienia 
i akceptacji dla idei opieki nad zabytkami, przekazywanie wiedzy 
na temat znaczenia zabytków dla kultury.

W kolejnym punkcie przedstawiono Radzie Powiatu Strategię 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowotarskie-
go na lata 2019-2028. Do głównych zadań należą m.in. wsparcie 
osób starszych i niepełnosprawnych poprzez realizację wszelkich 
programów polegających na zwiększeniu dostępu do rehabilitacji, 
zmniejszeniu barier architektonicznych, transportowych, udzie-

laniu wsparcia finansowego na rehabilitację, upowszechnianiu 
informacji o dostępnych formach wsparcia czy udzielaniu porad-
nictwa dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Ważnym zada-
niem jest również pomoc dla dzieci z rodzin niepełnych, szkolenie 
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, czy prowa-
dzenie własnego domu dziecka, udzielanie wsparcia finansowego 
dla rodzin zastępczych.

Następnie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Nowym Targu Aneta Wójcik przedstawiła sprawozdanie z 
działalności placówki w roku 2018. W zakresie pieczy rodziny 
zastępczej funkcjonowało 120 rodzin, w których przebywało 187 
dzieci w tym 38 dzieci z innych powiatów. Zadania jakie zosta-
ły zrealizowane w ubiegłym roku to m.in. współpraca z innymi 
podmiotami na rzecz dzieci, organizacja imprez integracyjnych, 
zajęcia edukacyjne, konkursy, wyjazdy wypoczynkowe dla dzie-
ci oraz organizacja imprez promujących rodzicielstwo zastępcze. 
Dodatkowo podjęto i realizowano Programy: „Aktywny Samo-
rząd”- finansowany przez PFRON oraz „Powiatową Kartę Dużej 
Rodziny” finansowaną przez Powiat Nowotarski.

W kolejnych punktach dyrektorzy poszczególnych Domów Po-
mocy Społecznej  z Powiatu Nowotarskiego przedstawiali spra-
wozdania z działalności swoich jednostek w 2018 roku.

W międzyczasie Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie 
umowy z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną – Koło w Szczawnicy w zakresie dofi-
nansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Ponadto Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt Pro-
gramu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Szczawnica na 
lata 2019-2022.

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

Tomasz Hamerski

Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe

Wokół sztandaru Akcji 
Katolickiej w Szczawnicy

Trwającą  Oktawę Wielkiej Nocy człon-
kowie Parafialnego Oddziału Akcji Kato-
lickiej w Szczawnicy dodatkowo ubogacili 
świętowaniem ważnej dla nich uroczysto-
ści – poświęceniem sztandaru.  

Od dawna marzyli, by mieć swój sztan-
dar. O tym pragnieniu właśnie na łamach 
„Z Doliny Grajcarka” opowiedział prezes 
POAK Aleksander Majerczak. Gazeta do-
tarła aż za ocean, a zamieszczony w niej 
wywiad poruszył serce pochodzącego ze 
Szczawnicy pana Andrzeja Węglarza, któ-
ry postanowił spełnić marzenie krajanów 
i ufundować im sztandar. Zaskoczenie, 
radość, wdzięczność! I szybka akcja, by 
dopracować każdy detal! Do „wizerun-
kowej” współpracy zaproszono siostry 
karmelitanki bose z Gniezna, specjalist-
ki w tej dziedzinie. Odbiór sztandaru też 
musiał wyglądać godnie. Poprzedziła go 
pielgrzymka członków AK i innych para-
fian do miejsc uświęconych pierwocinami 
polskiego chrześcijaństwa. Nowiutki, pro-
sto spod igły sztandar został omodlony w 
autokarze, polecony Matce Bożej Bolesnej 
Królowej Polski w Licheniu; potem tylko 
przeczekał parafialne rekolekcje i chwa-
lebne  święto Wielkanocy… Planowano 
poświęcić go w dniu patrona Akcji Katolic-
kiej, a równocześnie patrona szczawnickiej 
parafii, św. Wojciecha. Akurat w tym roku  
uroczystość została o parę dni przesunięta. 

Ale… nic to! – w pamięci potomnych i tak 
zapisze się data 23 kwietnia.

Nie zawiedli zaproszeni goście. Byli 
wśród nich: Asystent Kościelny Akcji Ka-
tolickiej Diecezji Tarnowskiej ks. Jan Bar-
toszek, prezes AK Diecezji Tarnowskiej 
Robert Rybak oraz wiceprezesi: Bożena 
Kwitowska i Wacław Prażuch. 

Eucharystię sprawowali ks. Jan Barto-
szek oraz ks. Tomasz Kudroń - proboszcz, 
a zarazem opiekun parafialnego oddziału 
AK. Ksiądz  prałat Franciszek Bondek, 
honorowy członek POAK i poprzedni jego 
opiekun, pełnił czujną wartę w konfesjo-
nale.

W niecodziennej uroczystości najmoc-
niej wybrzmiały dwa elementy. Po pierw-
sze: liturgia słowa. We Wtorek Wielka-
nocny Ewangelia stawia przed naszymi 
oczami Marię Magdalenę. Spłakana stoi 
przy grobie Jezusa. Modli się tak żarli-
wie, że najpierw doznaje widzenia dwóch 

aniołów. Potem spostrzega nieznajomego. 
Przez myśl jej nie przechodzi, że to może 
być Jezus. Towarzyszyła Mu przecież w 
okrutnej drodze krzyżowej, widziała na 
własne oczy, jak żołnierz włócznią przebił 
jego serce. Jej „oczy są jakby na uwięzi”, 
niezdolne zobaczyć, Jezusa żywego i spo-
tkać się z nim. W homilii tę właśnie myśl 
rozwijał ks. Bartoszek. W naszym życiu 
też wiele jest pobożnych praktyk religij-
nych, ale one nie wystarczą, by uczynić nas 
chrześcijanami. Warunkiem niezbędnym, 
by na miano chrześcijanina zasłużyć, jest 
spotkanie. Osobiste spotkanie z  Jezusem 
żywym – mówił.

Drugi podniosły moment to poświęce-
nie sztandaru. Przed poświęconym - przy-
klękali  księża,  przedstawiciele władz AK 
i członkowie szczawnickiej wspólnoty, 
ujmowali narożnik płata sztandaru i ca-
łowali go. W ten  sposób oddawali hołd  
wartościom duchowym, których ten sztan-
dar jest symbolem. A wypisane są na nim 
słowa piękne i zobowiązujące. Brzmią jak 
drogowskazy, wskazówki do działania i do 
służby: BOGU, KOŚCIOŁOWI, OJCZYŹ-
NIE.

W homilii ks. Bartoszek nawiązał do 
tych haseł. Zastanawiał się, czy takie ide-
ały są dzisiaj modne… Czy są to wezwania 
tylko dla Akcji Katolickiej? Może członko-
wie AK potrafią nimi promieniować i dzia-
łać na rzecz odnowy życia katolickiego w 
swojej rodzinie i w społeczeństwie? Trzeba 
próbować. Trzeba dawać świadectwo.

Halina Mastalska 
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Miêdzy nami, gó ra la mi...2.04. w 14 rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II uczestni-
czyliśmy wraz z mieszkańcami naszego miasta w Drodze Krzy-
żowej na Bryjarkę.  

12.04 również odbyła się z naszym udziałem Droga Krzyżo-
wa, tym razem wokół naszego kościoła. Odczytaliśmy góralskie 
rozważania Andrzeja Dziedziny-Wiwra.

14.04. w Niedzielę Palmową, po poświęceniu palm, jak co roku 
wiele emocji wzbudził  konkurs na najładniejszą i największą z 
nich. Po południu przeszliśmy ulicami naszego miasta w Drodze 
Krzyżowej.

19.04 wieczorem  członkowie naszego Oddziału uczestniczyli  
w adoracji. W podniosłej atmosferze, w strojach góralskich pra-
gnęliśmy oddać cześć Jezusowi, który oddał życie, by odkupić 
nasze grzechy.

20.04 wraz z pocztem sztandarowym, w regionalnych strojach 
braliśmy udział w uroczystościach Zmartwychwstania Pańskiego.

27.04. miały miejsce w Szczawnicy Ogólnopolskie Biegi. 
Nasze gaździny serwowały moskole z masłem czosnkowym i 
bryndzą, chleb ze smalcem, bundz, fasolę Jaś a la Maryna, różne 
koreczki, babeczki z chrzanem i kiełbasą, babeczki  z farszem 
twarogowym. Bardzo dziękujemy wszystkim członkom, którzy 
włączyli się w przygotowanie i obsługę.

28.04. w Szaflarach uczestniczyliśmy w Święconym Zarzą-
du Głównego Związku Podhalan w Polsce, w ramach obchodów 
100-lecia. Wspólnie modliliśmy się we Mszy Świętej pod prze-
wodnictwem ks. bp. Janusza Mastalskiego. Uroczystość uświetni-
ła piękną oprawą muzyczną Orkiestra Wojskowa z Nowego Sącza 
i muzyka góralska . Po Mszy Św. miała miejsce prezentacja pocz-
tów sztandarowych i 83 Oddziałów ZP. Przedstawiciele złożyli 
wiązanki pod pomnikiem  Augustyna Suskiego.

28. 04. w Szczawnicy  wraz z pocztem sztandarowym braliśmy 
udział w odpustowej Mszy Św. ku czci Świętego Wojciecha – pa-
trona naszej parafii. 

Spokój i radość są słońcem, które oświeca życie… Zdro-
wia, szczęścia i pomyślności oraz samych szczęśliwych dni dla 
wszystkich solenizantów majowych. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków do 
wzięcia udziału w nabożeństwach majowych w Szczawnicy 
Wyżnej.

Zarząd Związku Podhalan w Szczawnicy

25 kwietnia 2019 roku na szczawnickim cmen-
tarzu pożegnaliśmy Stanisława Urbana, który znacz-
ną część swojego życia oraz swojej działalności 
społecznej związał z górami. 

Stanisław Urbana był członkiem Pienińskiego 
Oddziału PTTK w Szczawnicy. Przez ponad ćwierć 
wieku kierował działalnością Oddziału jako Prezes 
jego Zarządu. Śmiało można stwierdzić, że przyczy-
nił się do nadzwyczajnego rozwoju szczawnickiego 
Oddziału PTTK, który w czasach jego prezesury stał 
się rozpoznawalny w całym kraju oraz był jednym z najprężniej działających w 
całym stowarzyszeniu. Stanisław Urban był człowiekiem niespożytej energii i 
wielu pomysłów. Był pomysłodawcą i realizatorem budowy siedziby PTTK przy 
ulicy Głównej 1. W czasach niezwykle trudnych potrafił przekonać kolegów o 
konieczności budowy siedziby Oddziału w samym centrum miasta. Doprowadził 
do uruchomienia w tym miejscu Biura Obsługi Ruchu Turystycznego. Biuro dzia-
łało bardzo prężnie. Posiadało swój tabor autobusowy oraz współpracowało z 
bardzo wieloma tzw. „kwaterodawcami” na terenie całej Szczawnicy. Wizja 
Stanisława Urbana okazała się słuszna, gdyż budynek do dzisiejszego dnia pełni 
funkcję usługową w tym zakresie. 

Stanisław Urban był współtwórcą schroniska PTTK „Pod Bereśnikiem”. Nie 
szczędząc sił i wielkiego osobistego zaangażowania doprowadził do zakupu 
gospodarstwa rolnego, do uzyskania środków na budowę, do przeprowadzenia 
budowy w trudnym miejscu oraz do otwarcia schroniska, z którego do dzisiej-
szego dnia korzystają rzesze turystów obserwując niezrównaną panoramę jaka 
roztacza się z okien „Bacówki pod Bereśnikiem”. 

Stanisław Urban był wraz z Edwardem Moskałą jednym z inicjatorów utwo-
rzenia w Szczawnicy Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej. Jak wspomina Ryszard 
M. Remiszewski – kustosz Ośrodka – to Stanisław Urban i Edward Moskała na-
kłonili go do prowadzenia pienińskiego Ośrodka, a ówczesny Prezes Zarządu 
Oddziału zawsze udzielał życzliwego wsparcia tak przy budowie Ośrodka jak 
i w jego działalności.  

Stanisław Urban dbał o wpojenie młodym szczawniczanom miłości do gór 
poprzez tworzenie szkolnych kół SKKT. Mało kto pamięta, że był inicjatorem 
utworzenia pierwszej w Szczawnicy wypożyczalni sprzętu narciarskiego, któ-
ra funkcjonowała przy ulicy Głównej jeszcze zanim powstała kolej linowa na 
Palenicę. 

Stanisław Urban był miłośnikiem pienińskiej przyrody. Jako biolog z wy-
kształcenia znał doskonale wartość walorów przyrodniczych Pienin i Beskidu 
Sądeckiego. Był inicjatorem powstania w Szczawnicy Straży Ochrony Przyrody. 
Jako instruktor przewodnictwa, wraz z innymi nestorami turystyki, wychował 
kolejne pokolenia przewodników organizując kolejne kursy przewodnickie. 
Przewodników uczył nie tylko przebiegu szlaków, nie tylko toponomastyki, 
nie tylko bezpiecznego zachowania w górach, ale przede wszystkim miłości do 
pienińskiej przyrody. Uczył jak to zamiłowanie przekazywać turystom.

Pieniński Oddział PTTK – w dowód wdzięczności za jego zasługi dla naszego 
regionu – wystąpił o nadanie Stanisławowi Urbanowi godności Członka Hono-
rowego PTTK. Godność ta została Stanisławowi  przyznana na Walnym Zjeździe 
PTTK w Warszawie w 2014 roku. 

Podczas pogrzebu kolegi Stanisława Urbana jego zasługi wspomniał obecny 
Prezes Zarządu Oddziału Marek Misztal. W mowie pogrzebowej zapytał: „co 
możemy Ci kolego Stanisławie ofiarować w zamian za Twoją długotrwałą, 
ofiarną, pełną werwy i pomysłów,  działalność w naszym stowarzyszeniu?”. 
Mówca udzielił następującej odpowiedzi: „możemy Ci ofiarować jedynie naszą 
wdzięczność oraz naszą pamięć. Możemy Ci ofiarować dzisiaj także nieśmiałą 
obietnicę kontynuowania Twojej petetekowskiej działalności”. 

Cześć Jego Pamięci.
JG

W Wielką Środę – 17.04. – na deskach kinoteatru „Pieniny” 
wystąpiły dzieci ze szczawnickiej Ochronki Sióstr Służebniczek 
NMP w pięknym Przedstawieniu Wielkanocnym, przybliżającym 
tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego oraz nadejście wiosny. 

Spotkanie zgromadziło rodziców, dziadków i sympatyków uro-
czych przedszkolaków, a zakończyło się rozdaniem milusińskim 
wielkanocnych koszyczków.     A.L.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej zaprasza do wzięcia udziału w pielgrzymce do Ołtarza Papie-
skiego w Starym Sączu w dn.18 maja 2019r., gdzie odbędzie się Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią 
JE ks. bpa Andrzeja Jeża, Pasterza Diecezji Tarnowskiej i  program związany z postacią św. Jana Pawła II

Zgłoszenia do 12 maja br. na nr tel. 508 392 800
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii 
św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli:

22.04.2019r
1. Maja Czesława Zachwieja
2. Oliwier Wiktor Ligas 
3. Jan Ujwary
4. Andrzej Artur Szewczyk
5. Jakub Kazimierz Chlipała 
6. Igor Jakub Wójcikiewicz
7. Wiktor Sajdak 
8. Piotr Józef Mikołajczyk
9. Zofia Zadworna

Sakrament małżeństwa przyjęli
 
1. Kamil Robert Szczepaniak i Maria Magdalena 

Walter 27.04.2019r. 

Odeszli do wieczności:

1. Janusz Marian Tabasz zm. 3.04.2019r.
2. Rozalia Gabryś zm. 12.04.2019r. 
3. Halina Anna Śliwińska zm. 16.04.2019r.
4. Czesława Zachwieja zm. 17.04.2019r.
5. Zofia Noworolnik zm. 18.04.2019r.
6. Stanisław Urban zm. 19.04.2019r.
7. Andrzej Laskowski zm. 21.04.2019r.
8. Damian Zadworny zm. 22.04.2019r. 

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjęli:

22.04.2019r.
Malwina Biel – Szlachtowa
Bruno Piotr Stępniewski - Jaworki

Kronika Towarzyska
Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Jerzemu Palowi – aktorowi Teatru im. Ludwika 

Solskiego w Tarnowie za sobotni spektakl pt. “KOLEGA MELA GIBSONA”. Pan Jerzy Pal zrzekł 
się honorarium za występ, dzięki czemu całkowity dochód ze sprzedaży biletów  został 
przeznaczony na  niepełnosprawnych  podopiecznych PSONI Koło w Szczawnicy. Dziękuje-
my również Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczawnicy za nieodpłatne udostępnienie z 
tej okazji sali kinowej.

Fundacja “ Pod Niebem Pienin ”

W imieniu całej rodziny pragnę wyrazić ogromną wdzięczność za pomoc w przygo-
towaniach i udział w uroczystości pogrzebowej, podczas której pożegnaliśmy mojego 
Tatusia ś. p. Stanisława Urbana.  

 Bóg zapłać wszystkim, którzy łącząc  się z nami w bólu byli z nami w najtrudniejszych 
chwilach. Szczególnie dziękujemy za wsparcie modlitewne i intencje Mszy  Św.

Zofia Krępa

Pielgrzymka 29 do 31 marca 2019

W dniach 29 – 31 marca 2019 roku  odbyła się  pielgrzymka autokarowa 
śladami korzeni chrześcijaństwa polskiego zorganizowana przez  Parafialny 
Oddział  Akcji Katolickiej  w Szczawnicy. Mogły pojechać tylko 53 osoby.  
Uczestnikami byli członkowie Akcji, rodziny, małżeństwa, seniorzy.  

Ta modlitewna wędrówka była w intencji sponsora sztandaru dla Akcji Ka-
tolickiej, modlitwy o pokonywanie własnych słabości, o siły do pracy, o zdro-
wie rodziny i bliskich. Byli też tacy, którzy chcieli spełnić swoje marzenie, 
by móc pomodlić się w świętych miejscach nawiedzeń pielgrzymów z całego 
świata i odległych kilkaset kilometrów od Szczawnicy. Pielgrzymka odbyła się 
przy okazji odbioru sztandaru dla Oddziału AK w Szczawnicy. Pomysł na po-
siadanie sztandaru wyszedł od Prezesa - Aleksandra Majerczaka. Pan Aleksan-
der Jest  też pomysłodawcą  i  realizatorem wędrówek po górach z Bogiem  pt. 
„Wytrwale wzwyż”. 

Akcja Katolicka w Szczawnicy działa od 2011 roku. Uczestniczy czynnie w 
życiu Kościoła. Co roku wydarzeniem miasta jest zorganizowany przez nią w 
maju Kiermasz Książki Katolickiej. Otrzymany sztandar został wyhaftowany 
przez Siostry Karmelitanki w Gnieźnie. Sponsorem jego jest Andrzej Węglarz. 
Nasza pielgrzymka  obejmowała Częstochowę –Kalisz –Poznań –Gniezno - 
Licheń. 

Odwiedziliśmy Jasną Górę, Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa, Kate-
drę Poznańską, Bazylikę Prymasowską Sanktuarium Świętego Wojciecha, Pole 
Lednickie, Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski.  

Składamy głębokie podziękowanie i wdzięczność za trud jaki Ksiądz Pro-
boszcz włożył w prowadzeniu Pielgrzymki. Dziękujemy za przywództwo du-
chowe, za  opiekę jako przewodnika wiedzy o skarbach polskiej kultury naro-
dowej i religijnej przedstawionej  w sposób ciekawy i interesujący.  

Panu Aleksandrowi Majerczakowi  - Prezesowi Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej składamy podziękowania za wielkie  zaangażowanie i za  bieżące  
czuwanie nad sprawnością przebiegu Pielgrzymki, Pani Michalinie Waligórze, 
uczestniczce pielgrzymki, składamy serdeczne podziękowanie za czuwanie 
nad naszym bezpieczeństwem oraz  za  pomoc  podczas przemieszczania się.

 Dziękujemy kierowcy za sprawność, punktualność  i bezbłędne przemiesz-
czanie się na trasie Pielgrzymki. Myślę, że w przyszłości z takiej pielgrzymki 
liczniej skorzysta nasza  młodzież szkolna.  Do zobaczenia na kolejnej Piel-
grzymce z Panem Bogiem.

Elżbieta Zawalska-Czajka          
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NIEDZIELA 
PALMOWA

W dn.14.04.2019r., w Niedzielę Pal-
mową, w sali Domu Parafialnego Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha 
BM w Szczawnicy odbył się Konkurs Palm 
Wielkanocnych, którego organizatorami 
byli Oddział Pieniński Związku Podhalan 
i Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy.

Jury w składzie: Elżbieta Wiercioch 
– prezes OP Związku Podhalan oraz 
Agnieszka Ciesielka, Dominika Szczepa-
niak i Robert Majerczak – przewodniczący 
Jury (członkowie ZP) przyznali nagrody:

I. Kategoria Palma Tradycyjna:
Karolina Tokarczyk
Karolina Niezgoda
Ola Janc
II. Kategoria – Palma Najwyższa:
Paulina i Patryk Słowik – 4.20 m

Barbara Różycka – 3.60 m
Rodzina Makowskich – 3.30 m
III. Kategoria – Palma Oryginalna:
Oliwier Dyda
Filip Plewa
Julia Plewa
Grand Prix  w tym roku nie przyznano. 
Ponadto Stowarzyszenie Rodzin Kato-

lickich, jak co roku, przyznało swoje na-
grody rzeczowe dla najmłodszego uczest-
nika i najmłodszej uczestniczki konkursu 
dla:

Najmłodszy uczestnik -  Kacper Kowal-
czyk ur.12.10 2016r.

Najmłodsza uczestniczka – Tatiana Ma-
kowska ur.23.05.2017r.

Laureaci otrzymali bony finansowe do 
realizacji w sklepie wielobranżowym, a 
wszyscy słodycze. Sponsorami konkursu 
Palm Wielkanocnych byli OP ZP i MOK 
oraz p. Krystyna Papież, która jak dotych-
czas od początku istnienia Konkursu Palm 
przyznała swoją nagrodę pieniężną auto-
rom Palmy Najwyższej.

Mimo, iż w tym roku Niedziela Palmo-

wa wypadła dość późno i w czasie, gdy 
bazie wierzbowe w większości już prze-
kwitły, uczestnicy konkursu bardzo dobrze 
przygotowali się do współzawodnictwa i 
ustroili piękne bazicki, które doceniło jury.

Palma najwyższa: 
Karol Miechurski - 7,3m

Palma najpiękniejsza: 
Klaudia Szczygieł

Palma tradycyjna: 
Karol Pieprz

wyróżnienia: 
Zosia i Mateusz 
  Szczepaniak 
Karol Stopka 
Milena Michałczak 
Bartek Nieć 
Wiktor Dulak 
Liliana Majerczak 
Rodzina Komorków 
Sebastian Dulak 
Kamila Ziemianek

Niedziela Palmowa 
Jaworki 

Niedziela Palmowa 
Szlachtowa

14.04.2019 odbył się konkurs palm wiel-
kanocnych, nagrody przyznane zostały w 3 
kategoriach:

Palma najwyższa: 
1. Maja i Igor Mendrala  3,78m 
2. Oliwia i Samanta Sułek  3,24m 
3. Michał Tomasiak 2,65m
Palma najpiękniej przyozdobiona: 
1. Ala i Iza Mastalskie 
2. Zuzanna Lasyk 
3. Karolina i Anna Klag 
dodatkowo nagrodzone: 

Justyna Klag

Lena Sułek
Palma najbardziej regionalna: 
1. Michał Tomasiak 
2. Liliana i Wojtuś Dulak 
3. Dawid Miechurski

Inscenizowana 
Droga Krzyżowa w Jaworkach

W Niedzielę Palmową w Jaworkach odbyła się inscenizowa-
na Droga Krzyżowa, którą przygotowali członkowie miejscowej 
scholi parafialnej przy współudziale innych mieszkańców wsi, a 
poprowadził ks. proboszcz Tadeusz Wojciechowski.

Było to swoistego rodzaju Misterium Męki Pańskiej zorganizo-
wane w plenerze. Spektakl rozpoczął się na placu przed remizą 
OSP w Jaworkach, a zakończył na wzgórzu obok kościoła pa-
rafialnego pw. św. Jana Chrzciciela. Poszczególne stacje Drogi 
Krzyżowej inscenizowano idąc ulicą Kościelną. 

W przygotowanie wydarzenia zaangażowanych było wiele 
osób. Nie tylko wspomniani członkowie scholi, ale i parafianie 
nienależący do niej, wcielili się w biblijne postaci takie jak Apo-
stołowie, Maria Matka Jezusa, Maria Magdalena, św. Weronika, 
faryzeusze, Piłat, Szymon z Cyreny i inni, w tym postacie wy-
stępujące z scenach zbiorowych np. płaczące kobiety. Jednym 
z największych wyzwań aktorskich była oczywiście rola Jezusa. 
Wszystko, od strojów, rekwizytów, aż po dialogi przygotowano z 
wielką starannością. Próby do spektaklu odbywały się przez kil-
ka poprzedzających Niedzielę Palmową weekendów. Zadbano o 
szczegóły, m.in. balkon remizy OSP przybrano jak pałac namiest-
nika Piłata; po tym, jak Piotr trzy razy zaparł się Jezusa – zapiał 

kur. Na potrzeby misterium na wzgórzu przy kościele parafialnym 
ustawiono trzy drewniane krzyże, które po zakończonym spek-
taklu pozostały na miejscu, przypominając o nadchodzących 
Świętach Wielkanocnych i robiąc wrażenie na przechodzących.

Ksiądz Wojciechowski w przedstawieniu pełnił rolę lektora. 
Pomiędzy poszczególnymi scenami czytał opis Drogi Krzyżo-
wej. Na zakończenie aktorzy, wszyscy parafianie i goście, którzy 
przyszli obejrzeć spektakl, wspólnie pomodlili się i śpiewali wiel-
kopostne pieśni.

Tego rodzaju inscenizowana Droga Krzyżowa została już 
kiedyś wystawiona w Jaworkach. Odbyło się to niespełna 20 lat 
temu. Również wtedy organizatorem wydarzenia była ówczesna 
jaworczańska schola.

Agnieszka Stopka
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Na zaproszenie prezesa Oddziału Para-
fialnego Akcji Katolickiej Aleksandra Ma-
jerczaka 26 kwietnia na spotkanie z czy-
telnikami przybyli do sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawni-
cy Jolanta Sosnowska i Adam Bujak.

Jolanta Sosnowska, dziennikarka, obec-
nie wiceprezes wydawnictwa Biały Kruk, 
a także jego redaktor. Ma na koncie kil-
kadziesiąt publikacji – własnych oraz tłu-
maczeń na i z języków obcych. Laureatka 
wielu wyróżnień, w tym nagród Książka 
Miesiąca (wielokrotnie) i Książka Roku 
przyznawanych przez „Magazyn Literacki 
KSIAŻKI”. Autorka książek „Jan Paweł 
II. Dzień po dniu. Ilustrowane Kalenda-
rium Wielkiego Pontyfikatu 1978-2005” 
(razem z Gabrielem Turowskim), „Prawy i 
sprawiedliwy. Życie i męczeństwo błogo-
sławionego księdza Jerzego Popiełuszki”, 
„Ars. Dzieje życia św. Jana Marii Vian-
neya”, „Pielgrzymka do nieba”, „Kardynał 

polskich serc”, „Święci papieże”, „Kanoni-
zacja wszech czasów”, a także pierwszych 
dwóch tomów biografii św. Jana Pawła 
II pt. „Hetman Chrystusa” oraz  albumu 
„Matka Boża”, ukazującego ziemskie ży-
cie Dziewicy z Nazaretu utrwalone w ob-
razach i rzeźbach, które uwiecznił obiekty-
wem swego aparatu Adam Bujak podczas 
licznych podróży po Polsce i świecie.

Adam Bujak jest światowej sławy arty-
stą fotografikiem, autorem ponad 130 al-
bumów i licznych wystaw w muzeach i ga-
leriach polskich i zagranicznych, mistrzem 
nastrojowej, mistycznej fotografii. Jak nikt 
inny potrafi malować światłem i ukazy-
wać piękno dzieł sztuki. Jest członkiem 
Związku Polskich Artystów Fotografików, 
renomowanego Królewskiego Towarzy-
stwa Fotograficznego Wielkiej Brytanii, 
Międzynarodowej Federacji Sztuki Foto-
graficznej w Szwajcarii, a także laureatem 
wielu polskich i międzynarodowych na-
gród, m.in. Civitas Christiana, Orderu św. 
Marii Magdaleny, Orderu Wielkiego św. 
Zygmunta oraz nagrody Fundacji Dzieło 
Nowego Tysiąclecia „Totus 2003” przy-
znanej w 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła 
II. Jego albumy były wielokrotnie hono-
rowane tytułem najpiękniejszej Książki 
Roku. Wiele z nich poświęconych jest oso-
bie Ojca Świętego Jana Pawła II, którego 
posługiwanie duszpasterskie Adam Bujak 
z wielkim oddaniem dokumentował od 
1963 r.

Podczas kameralnego spotkania w ki-
nie „Pieniny” Jolanta Sosnowska opowie-
działa o swojej pracy przy pisaniu książek 
poświęconych  postaci Papieża Polaka. 
Jolanta Sosnowska opisała każdy rok pon-
tyfikatu Jana Pawła II w 27 tomach, choć 
najpierw ukazał się tom na jubileusz 25. 
Lecia kierowania stolicą Piotrową, a póź-
niej kolejne i wcześniejsze. Jej zasługą jest 
także wydanie „Jan Paweł II. Dzień po 
dniu. Ilustrowane Kalendarium Wielkiego 
Pontyfikatu 1978 - 2005” oraz stworzenie 
najnowszej biografii Ojca Świętego Jana 
Pawła II „Hetman Chrystusa”, której dwa 
tomy już się ukazały, a dwa kolejne są w 
przygotowaniu. Pani redaktor wyraziła 
także swoje oburzenie, że tak uwielbiana 
osoba najbardziej znanego na świecie Po-
laka, staje się postacią, która we własnym 
kraju zaczyna być krytykowana.

Adam Bujak miał szczęście przebywać 
z Karolem Wojtyłą na co dzień. Podzielił 
się z zebranymi swoimi wspomnieniami 
z licznych pielgrzymek Ojca Świętego do 
różnych krajów, a szczególnie z wyjątko-
wej, pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, 
jeszcze w czasach komunistycznych. Opo-
wiedział też o bardzo prywatnych spotka-
niach z Janem Pawłem II, także tuż przed 
jego odejściem do domu Ojca, kiedy to na 
łożu śmierci umierający papież napisał mu 
osobistą dedykację i podziękowania za do-
tychczasową pracę. 

Po spotkaniu była okazja do zakupienia 
pięknie wydanych książek wydawnictwa 
Biały Kruk i zdobycia autografu autorów.

Alina Lelito

Niecodzienni goście w Szczawnicy

Matka Miłosierdzia
W Litanii loretańskiej, śpiewanej podczas nabożeństw majowych, nie tak daw-

no pojawiło się nowe wezwanie: Matko Miłosierdzia. Jaką treść ono zawiera?
Maryja dostąpiła największego miłosierdzia Bożego, gdyż została wybrana 

na Matkę Miłosierdzia, czyli Chrystusa, który jest naszym Miłosierdziem. Przez 
Niego bowiem Bóg obdarzył nas największym zmiłowaniem, miłosierdziem - 
zbawieniem. Maryi zaś zostało zlecone największe wśród ludzi zadanie - służba 
Bożemu Miłosierdziu: poczęcie i wydanie na świat Chrystusa będącego naszym 
Miłosierdziem.

Maryja ochotnie i szczerze podejmuje powierzone Jej przez Boga zadanie. 
Służba Bogu jest dla Niej radością. Współpracując z Bogiem w dziele przyjścia 
Zbawiciela na świat, nie tylko Bogu okazuje miłość i posłuszeństwo, ale od swego 
„fiat” wypowiedzianego Bogu, wypowiedzianego Chrystusowi, mówi je także dla 
nas. Już w czasie Zwiastowania myśli o ludziach potrzebujących zbawienia, a więc 
chce im spieszyć z posługą miłosierdzia.

Wszelkie miłosierdzie łączy się w sposób konieczny ze służbą. Można powie-
dzieć, że nawet Bóg wprzągł się w służbę człowiekowi - w służbę miłosierdzia: 
wpierw podejmując czyn miłosierdzia, jakim było posłanie Syna na świat, a potem 
w całym życiu i działalności Chrystusa aż po Krzyż i Zmartwychwstanie. To wielka 
Boża posługa wypływająca z Jego nieograniczonego niczym miłosierdzia. Zazwy-
czaj zbyt mało cenimy sobie ten fakt i mało nad nim rozmyślamy.

Obcując na co dzień z samym Miłosierdziem - z Chrystusem - Maryja wciąż 
bardziej uczyła się od Niego miłosierdzia - była pierwszą i najpojętniejszą Jego 
Uczennicą. Głęboko w Jej sercu pozostawały Jego słowa pełne miłosierdzia, któ-
rymi zwracał się do potrzebujących, i Jego czyny miłosierdzia. Jezus przywracał 
wzrok ślepym, słuch głuchym, oczyszczał z trądu i leczył liczne choroby, wskrze-
szał zmarłych, litował się nad ludzką niedolą i nieszczęściem, zwłaszcza zaś nad 
największym nieszczęściem, którym jest grzech. W Chrystusie Miłosierdzie Boże 
objawiło się światu i w Nim ludzie usłyszeli wezwanie do czynienia miłosierdzia 
wobec innych.

Chrystus powierzył swej Matce specjalne zadanie w Kościele: uczynił Ją Mat-
ką Kościoła. Maryja zatem wciąż pełni w Kościele posługę miłosierdzia - nadal 
modli się za Kościół, za nas wszystkich, w różnych potrzebach. Przede wszyst-
kim jednak w najważniejszej potrzebie, jaką jest nasze zbawienie. Nie ma bowiem 
większego ubóstwa niż ubóstwo duchowe i większej straty niż utrata zbawienia.

Matka Miłosierdzia we wszystkich swych objawieniach okazuje troskę o na-
sze zbawienie. Nieustannie wzywa do nawrócenia i pokuty, ale często nie chcemy 
słyszeć tego wezwania. Bywa, że kiedy pielgrzymujemy do miejsc objawień ma-
ryjnych, może bardziej szukamy wsparcia w naszych codziennych troskach czy ra-
tunku w nieszczęściach, a mniej myślimy o potrzebie przemiany serca i życia.  Nie 
zauważamy potrzeby, by swym życiem naśladować Matkę Miłosierdzia - najlepszą 
uczennicę Miłosiernego Jezusa, do którego razem z Nią mamy się upodabniać.

Starajmy się zatem zastanawiać nad tym, na ile słuchamy wezwań Maryi, a na 
ile raczej czekamy, żeby to Ona nas słuchała...

Danuta Mastalska
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„Melisa nie działa na nas”
Ciągle  aktywni, pełni wigoru. A w kwiet-

niu…  to przeszliśmy sami siebie. Na starcie 
-  warsztaty dekorowania pisanek. Tym razem 
dzięki pani Joannie Dziubińskiej zdobyliśmy 

nową umiejętność – ozdabiania różnych powierzchni metodą de-
coupage. A potem… AKCJA!! Koleżanki z akademickiego chóru 
wzięły udział w koncercie pieśni pasyjnych w naszym parafial-
nym kościele. Odbyły się również  warsztaty z psychologiem, któ-

ry wzmocnił nasz potencjał, radząc, jak skutecznie się realizować 
i  nie zostać zwolennikiem teorii hedonistycznego młynka.  Miało 
miejsce spotkanie z panią Kierownik szczawnickiego MOPS-u – 
Lidią Misztal na temat „Koperty życia” i prezesem Stowarzysze-
nia „Dajmy Nadzieję” – Michałem Zachwieją. Nie! To nie wszyst-
ko! Ponieważ „niektóre interesy niezależnie od pory roku zawsze 
kwitną”, postanowiliśmy to sprawdzić w niedzielę 7 kwietnia, po-
nownie wychodząc z ofertą „Pchlego targu”. Jesteśmy zadowoleni  
z efektów tej imprezy. Dziękujemy wszystkim, którzy nas w jaki-
kolwiek sposób wsparli  w tej inicjatywie – rzeczowo, finansowo, 
przyklaskując jej. Przy okazji narodziło  się kilka pomysłów, jak 
ją jeszcze uatrakcyjnić. Praca naszych koleżanek – wolontariuszek 
w biurze zawodów i strefie startu/mety  ”Biegów w Szczawnicy” 
została pozytywnie oceniona przez organizatorów i uczestników 
tej spektakularnej imprezy.  Harmonogram kwietniowych zajęć 
przewidział jeszcze Piknik integracyjny ze Słowakami, który 
okazał się wspaniałą wizytą na Słowacji dzięki Staroście Leśnicy 
Janowi Gondkowi i Annie Ziemiańczyk – pomysłodawczyni  na-
wiązania współpracy z seniorami „zza miedzy”.

Na mecie – miła wiadomość. Nasze dwa projekty na realizację 
zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica zostały pozytyw-
nie ocenione przez Komisję i zostaną sfinansowane. Dziękujemy 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica oraz  Członkom Komi-
sji za docenienie naszej działalności.

Bożena Nowak

Niedzielna wycieczka 
Pienińskiego UTW 

na Słowację
Młodzi duchem i spragnieni nowych 

wrażeń seniorzy z Pienińskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku nie zważając 
na niesprzyjającą pogodę wyruszyli w 
niedzielny poranek (28 kwietnia) na au-
tokarowa wycieczkę na Słowację, kolejny 
wspólny wyjazd z projektu dofinansowa-
nego ze środków programu „Seniorzy w 
akcji”, Polsko- Amerykańskiej Fundacji 
Wolności oraz Towarzystwa Inicjatyw 
Twórczych „ę”. Wśród krętych, pienińskich 
dróg udaliśmy się do pierwszego obiektu 
na trasie naszej wędrówki. To Czerwony 
Klasztor, gdzie charakterystyczna budowla 
z czerwoną dachówką widoczna z oddali 
przyciąga wzrok i zaskakuje w górskim 
krajobrazie. Przewodniczka słowacka w 
zrozumiałej polszczyźnie przybliżyła nam 
historię klasztoru, jego XIV wieczne po-
czątki, od czasów najdawniejszych, gdzie 
klasztor zamieszkiwali  bracia z zakonu 
kartuzów, później zamieszkiwali w klasz-
torze kameduli do lat 80 tych XVIII wieku 
i opowieść zakończyła na czasach  współ-
czesnych. Zakon został skasowany w roku 
1782 przez cesarza Józefa II. Od tego czasu 
zmienne losy budowli trwały do począt-
ków XX wieku. Zamieszkujący tu zakon-
nicy zajmowali się uprawą ziół i produkcją  
leków. Jak zwykle w dziejach zabytkowych 
budowli pojawia się wiele legend i taką o 
bracie Cyprianie usłyszeliśmy z ust prze-
wodniczki. Po dawce historycznych wia-
domości, pokrzepieni faktem, że historia 
klasztoru to nie tylko historia praktyk 
religijnych, ale także świeckich poszuki-
wań i dokonań w dziedzinie medycyny i 
farmacji, ruszyliśmy w dalszą autokarową 

trasę do Starej Lubovli. W południe do-
tarliśmy do zabytkowej, ponad siedemse-
tletniej warowni, dumnie wznoszącej się 
ponad miastem. Jej bogatą historię próbo-
wał przybliżyć nam słowacki przewodnik.  
Ze ścian zabytkowej  sali spoglądały na 
nas wizerunki polskich możnowładców 
z rodu Lubomirskich i Zamojskich. Po-
nad 350 lat zamek zamieszkiwali polscy 
administratorzy regionu Spisza. Zamek 
odwiedzali królowie Władysław Jagiełło, 
Jan Kazimierz, Jan Sobieski. W połowie 
XVII w wieku przed potopem szwedzkim 
ukryto na zamku polskie klejnoty korona-
cyjne, obecnie można oglądać repliki tych 
insygniów królewskich. W dziejach zam-
ku polska obecność 
trwale zapisała się 
w historii. W latach 
1882-1945 zamek 
znajdował się w rę-
kach rodziny Zamoj-
skich. Zwiedzanie 
zamku uatrakcyjniła 
grupa rekonstrukcyj-
na przedstawiająca 
fragment z historii 
zamku przy hucz-
nym wystrzale z bro-
ni palnej w tle oraz 
pokaz sokolników 
i ptactwa łownego. 
Pogoda nie sprzyjała 
podziwianiu odle-
głej panoramy gór 
i widoków więc z 
ogromnym entuzja-
zmem wyruszyliśmy 
do Chaty Pienińskiej 
w Leśnicy, gdzie ser-
decznie przyjął nas  
właściciel obiektu.

To na co czekali-
śmy z utęsknieniem, 

głównie z powodu aury to gorący posiłek, 
gorące i mocne napoje.  Zupełnie sponta-
nicznie zaistniała gorąca atmosfera spotka-
nia ze słowackimi rówieśnikami. Wśród 
wspólnych śpiewów, serdecznych rozmów 
i tańców szybko upłynął nam ten nad-
zwyczajny czas. Przy dźwiękach słowac-
kiej kapeli, śpiewaliśmy wszystkim znane 
piosenki oraz w miarę znajomości języka 
nawiązywaliśmy nowe znajomości. Przed-
stawiciele  UTW podziękowali za gorące 
przyjęcie  z nadzieja na kolejne wspólne 
spotkania.

Lektor j. angielskiego PUTW 
Anna  Malinowska
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RYSUNKI Z DYMKIEM 
MARKA RECZKOWSKIEGO

W Pijani Wód Mineralnych od 12 kwietnia do 16 czerwca 
trwa wystawa prac rysunkowych czołowego satyryka kwartal-
nika „Przekrój”, Marka Raczkowskiego, absolwenta Wydziału 
Architektury Wnętrz ASP w Warszawie, malarza, scenografa i 
rysownika. Na wielu posterach można obejrzeć najbardziej zna-
ne rysunki z charakterystycznym tekstem w dymku,  puentujące 
polskie absurdy, bieżące problemy społeczno - polityczne czasem 
ośmieszające zwykłą ludzką głupotę.

Na wernisaż wystawy, który odbył się 11 kwietnia przybył sam 
autor prac oraz grono sympatyków jego talentu.  Gości wernisa-
żowych powitała w imieniu gospodarza  - Fundacji A. Mańkow-
skiego Thermaleo S.A.& Uzdrowiska Szczawnica - Agnieszka 
Żarska, która również przedstawiła bohatera wystawy. Autor 
rysunków pytany o inspiracje i  swoich mistrzów zdradził, iż 
podziwia twórczość Bohdana Butenki i Sławomira Mrożka. Zde-

cydowanie nie czuje swojego podo-
bieństwa do prac Andrzeja Mleczki, 
którego szanuje za  pomysłowość, 
ale różni ich artystyczny tempera-
ment i osobowość. Artysta przyznał 
się także do swego pesymizmu wy-
nikającego z wieku (rysownik wła-
śnie skończył 60 lat) i świadomości 
upływu czasu, choć jednocześnie w 
duchu czuje się młody. Przyznał, że 
z radością przyjechał w góry, gdzie 
spędzał wszystkie wakacje do 20 
roku życia w niedalekiej Szczawie. 
Mimo braku sprzyjającej pogody, udał się w Pieniny, by nacieszyć 
się przyrodą.

Wernisażowi towarzyszył jak zawsze pyszny poczęstunek.
Wystawa powstała dzięki uprzejmości artysty i Fundacji Przekrój.

Alina Lelito

Międzynarodowy certyfikat jakości 
dla Festiwalu  „Barokowe Eksploracje”

Festiwal „Barokowe Eksploracje”, organizowany od 2011 roku przez sto-
warzyszenie Szczawnicki Chór Kameralny, otrzymał prestiżowy certyfikat 
jakości przyznawany przez środowisko organizatorów festiwali w Europie - 
EFFE Label.  

Festiwal Barokowe Eksploracje, którego bazą jest Szczawnica, współpra-
cował z dziesiątkami artystów z wielu krajów Europy oraz z innymi festiwa-
lami w Polsce i za granicą. W ramach Barokowych Eksploracji odbywają się 
koncerty oratoryjno-kantatowe oraz polskie  premiery oper barokowych, jak 
też podejmowane są  oryginalne inicjatywy popularyzujące muzykę barokową 
wśród dzieci  i młodzieży.  Festiwal  promowany jest przez media ogólnopol-
skie i międzynarodowe. 

Na bazie Barokowych Eksploracji, w 2016 roku narodził się międzynaro-
dowy zespół Baroque Collegium 1685 (chór & orkiestra), który  sukcesem 
koncertował podczas takich festiwali jak Bach200UW, Iubilaei Cantus oraz 
inaugurował śląski festiwal im. G.Gorczyckiego. W 2018 roku zespół podjął 
współpracę artystyczną ze światowej klasy  autorytetem wykonawstwa wokal-
nej muzyki  baroku, holenderskim basem Peterem Kooij.

Przyznany Festiwalowi znak firmowy EFFE Label to przede wszystkim 
certyfikat wysokiej jakości, który jest ważną informacją dla odbiorców i spon-
sorów festiwali, a także dla mediów i przedstawicieli lokalnych samorządów. 
Certyfikat  to sygnał, że Festiwal należy do grupy wyjątkowych i innowacyj-
nych wydarzeń kulturalnych na mapie Europy. 

„Certyficat EFFE Label znajdzie się na materiałach promocyjnych kolej-
nych dwóch edycji „Barokowych Eksploracji.” Na razie mozolnie walczymy o 
środki na ich organizację… działamy w bardzo małym ośrodku więc pozyska-
nie środków od sponsorów jest bardzo utrudnione. Budżety poszczególnych 
edycji, budujemy w oparciu o granty przyznawane w konkursach dotacyjnych, 
również tych lokalnych. Jest to niestety obarczone dużym ryzykiem i niewia-
domą ale mamy nadzieję, że podobnie jak do tej pory, zostaniemy zauważeni 
przez grantodawców i uda się zorganizować kolejne edycje Festiwalu, godne 
przyznanego certyfikatu. Muzyczne plany mamy wspaniałe i już nie możemy 
się doczekać spotkania z naszą publicznością podczas kolejnych wydarzeń 
Barokowych Eksploracji”- mówi Agnieszka Żarska, pomysłodawczyni i dy-
rektor artystyczny Barokowych Eksploracji oraz Baroque Collegium 1685.

Tekst: SCK

Spotkanie Autorskie 
z Wiesławem Drabikiem

Z okazji obchodów Dnia Książki i Praw Autorskich 
obchodzonego 23 kwietnia, zaprosiliśmy do Szczaw-
nickiej biblioteki jednego z najpopularniejszych pisa-
rzy dla dzieci, Pana Wiesława Drabika, autora ponad 
dwustu książek.

Książki Pana Drabika to pięknie ilustrowane, po-
uczające i pełne humoru wierszowane bajeczki chęt-
nie czytane przez dzieci. Najbardziej znane to :”Bajka 
o Smoku i Kraku” i „O tym jak powstał Kraków”, 
„Awantura na podwórku”, „Mundial na pastwiskach”. 
W spotkaniu , które odbyło się w Sali Kinoteatru 
Pieniny, uczestniczyli uczniowie z klas drugich ze 
Szkoły Podstawowej nr 1, oraz dzieci z Niepublicz-
nego Przedszkola w Szczawnicy. Pan Wiesław szyb-
ko nawiązał wspólny język z dziećmi, które z uwagą 
słuchały zabawnych fragmentów bajek, a następnie 
odpowiadały na zadawane przez autora zagadki. Pra-
widłowe odpowiedzi były nagradzane naklejkami 
oraz książeczkami autora. Spotkanie minęło w pełnej 
humoru i radości atmosferze Na koniec była okazja do 
nabycia książek ze specjalną dedykacją i autografem 
pisarza.

My również wzbogaciliśmy księgozbiór dla naj-
młodszych o kilkanaście nowych książeczek Pana 
Wiesława.

Magda Z.



18   STRONA  

MAJ 2019  -  Nr 320 MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

SP 

1
SP 

2
Szczawnicka Jedynka w Polskim Radiu 

Już po raz drugi nasi recytatorzy, laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Pol-
skiej Poezji Religijnej, zostali zaproszeni do udziału w audycji emitowanej 
przez Polskie Radio Dzieciom.

W piątek 5 kwietnia Michał Różany, Maja Mazurek oraz Kuba Gondek 
wyruszyli do Warszawy. Celem tej wizyty było nagranie w profesjonalnym studiu ra-
diowym recytowanych przez nich utworów poetyckich, wkrótce będą one wydane w 
postaci płyty CD.  Kolejnego dnia uczestniczyli w warsztatach z aktorem Józefem Miką 
na legendarnej scenie SPATiF-u, gdzie ze ścian spoglądały na nich portrety wybitnych 
aktorów polskiego kina i teatru: Gustawa Holoubka, Daniela Olbrychskiego, Zdzisława 
Maklakiewicza oraz wielu innych. W godzinach popołudniowych trwały nagrania w 
warszawskiej  rozgłośni przy  al. Niepodległości. Następnie nasi recytatorzy wraz z ze-
społem „Promyczki” odwiedzili Targi Książki Katolickiej, obejrzeli film dokumentalny 
poświęcony Janowi Pawłowi II i spotkali się ze znanymi poetami. Najbardziej wzru-
szające było spotkanie z panią Małgorzatą Nawrocką, której wiersze od lat cieszą się 
w naszej szkole ogromną popularnością, a Kubie 
Gondkowi dwukrotnie przyniosły plamę zwycię-
stwa we wspomnianym już konkursie w Bochni. 
Pani Małgosia obiecała, że jeżeli tylko obowiązki 
jej na to pozwolą, to z wielką radością odwiedzi 
nas w przyszłym roku podczas konkursu recyta-
torskiego, obecnie noszącego nazwę nawiązującą 
do jednego z jej utworów– „Nie bój się marzyć o 
Niebie”. 

W niedzielę uczniowie byli gośćmi specjalny-
mi audycji radiowej „Niebieska szkatułka, czyli 
niedzielny magazyn poświęcony”. Opowiadali o 
swoich zainteresowaniach i recytowali ulubione 
wiersze. Po występach w Polskim Radiu Dzie-
ciom, młodzi artyści zwiedzali Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego. Wieczorem pełni niezwy-
kłych wrażeń i bogatsi o nowe doświadczenia 
udali się w podróż powrotną.

Osiągnięcia recytatorskie naszych uczniów przynoszą radość i satysfakcję nie tylko 
im samym, ale też są powodem do dumy dla SP 1. Należą im się wielkie brawa i gratu-
lacje, zwłaszcza że pokłosiem ich recytatorskich umiejętności jest nie tylko wspomniana 
wizyta w radiowej Jedynce, ale także wielokrotne zaproszenia do TVP1 i udział w  pro-
gramie „Ziarno”.

UCZENNICE JEDYNKI  WŚRÓD FINALISTÓW 
VI EDYCJI KONKURSU PRZYRODNICZEGO 

„POZNAJMY NASZE LASY I OJCZYSTĄ PRZYRODĘ”

3 kwietnia 2019 roku był kolejnym dniem zmagań o statuetki sowy i triumf w VI 
edycji Konkursu „Poznajmy nasze lasy i ojczysta przyrodę. W Szkole Podstawowej nr 1 
w Krościenku odbył się etap rejonowy Konkursu organizowanego wspólnie przez Nad-
leśnictwo Nowy Targ i Krościenko. Uczestniczące w nim dzieci musiały nie tylko wyka-
zać się umiejętnością rozpoznawania przedstawicieli rodzimej fauny i flory, ale również 
znajomością wielu fachowych pojęć z dziedziny leśnictwa, łowiectwa, geografii regionu. 
Tegoroczny test był bardzo trudny a Marzena Kukla i Katarzyna Cabała poradziły z nim 
sobie bardzo dobrze, zajmując 1 i 3 miejsce.

W tym roku swoją wiedzę przyrodniczą po-
stanowiło sprawdzić 1099 dzieci uczących się 
w 74 szkołach Podhala, Orawy i Spisza.  Spo-
śród nich po właśnie zakończonym etapie, do 
finału awansowało 30 dzieci. Z każdego z dzie-
sięciu konkursów rejonowych awans otrzymała 
trójka najlepszych uczniów.

Tegoroczny finał odbędzie się 22 maja 2019 
roku o godzinie 10:00 w Ranczo LOT, tuż 
obok rezerwatu Bór na Czerwonem.

ERASMUS+ Malta
8.04.-19.04.2019r. kolejny 

nauczyciel naszej szkoły uczest-
niczył w wyjeździe zagranicz-
nym w ramach programu Power 
na zasadach Erasmus+. Pani 

Małgorzata Oleś-Gagatek wzięła udział w 
dwutygodniowym kursie metodycznym w 
St. Paul’s Bay na Malcie. Kurs nosił tytuł 
”Teaching English to very young learners”. 
Uczestniczyli w nim także nauczyciele z 
Francji, Niemiec i Austrii co było świetną 
okazją do wymiany doświadczeń. Poznane 
w trakcie szkolenia metody pracy pozwolą 
na uatrakcyjnienie lekcji języka obcego z 
młodszymi uczniami w naszej szkole.

Uczniowie SP2 we Wrocławiu
24 kwietnia 2019 r. uczniowie klasy 5 

i 7 naszej szkoły w ramach projektu „In-
nowacyjna edukacja kluczem do sukcesu 
uczniów gminy Szczawnica” wyjechali na 
wycieczkę do Wrocławia.

Miasto przywitało ich słoneczną pogo-
dą. Pierwszego dnia Zwiedzili Centrum 
Edukacji Ekologicznej Hydropolis, gdzie 
ukazano młodym ludziom wodę z różnych 
fascynujących perspektyw. Uczestniczyli w 
warsztatach, gdzie mogli sami wykonywać 
doświadczenia z wodą. Kolejnym punktem 
programu była „Panorama Racławicka”. Na 
zakończenie dnia czekała na nich pyszna 
obiadokolacja.

Drugiego dnia uczniowie naszej szkoły 
odwiedzili wrocławskie zoo i mieszczą-
ce się w nim Afrykarium i Oceanarium. 
Kolejnym punktem tego dnia był przejazd 
zabytkowym tramwajem po najstarszych i 
najciekawszych zakątkach tego pięknego 
miasta.

Ostatniego dnia wycieczki mieliśmy 
warsztaty w Muzeum Przyrodniczym Uni-
wersytetu Wrocławskiego, których tema-
tem były „Powodzie i przystosowanie orga-
nizmów do życia w wodzie”. Wspaniałym 
zakończeniem naszej wycieczki był spacer 
po Ogrodzie Botanicznym.

Wycieczka gimnazjalistów do Warszawy
W dniu 24 kwietnia 2019 r. młodzież kl. 

3a i 3c przybyła do Warszawy. Na początek 
uczestniczyliśmy w seansie „Halo Ziemia” 
w Planetarium Centrum Nauki Kopernik. 
Po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy w 
towarzystwie pani przewodnik na spotka-
nie z historią i zabytkami stolicy.

Drugi dzień pobytu w Warszawie upły-
nął pod znakiem eksperymentów nauko-
wych i ćwiczeń laboratoryjnych w Centrum 
Nauki Kopernik i Muzeum Farmacji. Oka-
zuje się, że nauka może być dobrą zabawą.

W ostatni dzień pobytu w Warszawie 
zwiedziliśmy Stadion Narodowy, Centrum 
Pieniądza przy NBP, Pałac Kultury i Nauki. 
Zmęczeni, ale szczęśliwi ruszyliśmy w dro-
gę powrotną.

Wycieczka została zorganizowana w ra-
mach projektu „Innowacyjna edukacja klu-
czem do sukcesu uczniów gminy Szczaw-
nica”.
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,,Zemsta’’ w Teatrze Słowackiego  
– rzecz o krytyce współczesności i tęsknocie za tradycją

3 kwietnia wyruszyliśmy do Krakowa, by w pięknym gmachu teatru Juliusza Sło-
wackiego obejrzeć spektakl ,,Zemsta’’w reżyserii Anny Augustynowicz. Zaskoczył 
nas ascetyczny wystrój sceny, zupełny brak scenografii, brak kostiumów tamtej epoki, 
brak muzyki, tylko dźwięki piły, prymitywne bębny i gwizdy piszczałek. Aktorzy w 
bluzach, trampkach i dżinsach lansowali wszechobecny luz, posługując się melodyj-
nym wierszem autora komedii, ta rytmiczność i błyskotliwość piękna słowa stanowiła 
jednak największy walor artystycznego przekazu. 

Doszliśmy do wnio-
sku, że jednak tęskni-
my za tradycyjną wersją 
,,Zemsty’’, bo ma swój 
klimat, a kolorowe ko-
stiumy i scenografia od-
dają piękno tamtej epo-
ki. Tak więc wycieczka 
do teatru miała sens, bo 
zdobyliśmy doświad-
czenie i stać nas na 
konstruktywną krytykę, 
dlatego nie polecamy 
tego spektaklu.

XIV  Rocznica śmierci Patrona – Jana Pawła II 

2 kwietnia 2019 r. uczniowie wraz z nauczycielami  zgromadzili się 
przed szkołą przy pomniku  Jana Pawła II, by uczcić kolejną rocznicę odejścia ukocha-
nego Patrona do Domu Ojca. 

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu szkoły. Następnie delegacje Sa-
morządu Uczniowskiego złożyły wiązankę kwiatów i zapaliły znicze przy pomniku 
Patrona. Wszyscy w skupieniu wysłuchali fragmentu listu Jana Pawła II do dzieci. 
Modlitwę poprowadził ks. Proboszcz. Nie zabrakło również ,,Barki”, ulubionej pieśni 
Karola Wojtyły. Mamy nadzieję, iż słowa pieśni popłynęły w górę do niebiańskiej 
krainy Ojca Świętego. W tym dniu odbył się również Konkurs Wiedzy o Patronie 
Szkoły. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy uczniów  o życiu i działalności Jana 

Pawła II. W  konkursie wzięli udział ucznio-
wie z  klas IV –VIII, którzy zwyciężyli w 
eliminacjach klasowych. Pierwsze miejsce 
zdobył Krystian Filas (kl. VIII), II miejsce 
zajęła Amelia Kaczorowska (kl. VII), a trze-
cie przypadło Oliwii Hurkale (kl. V) oraz 
Igorowi Mendrali (kl. IV). 

Gratulujemy zwycięzcom i cieszymy się, 
iż są w naszej szkole uczniowie, dla których 
Jan Paweł II jest największym autorytetem  i  
dlatego chcą się o nim jak najwięcej dowie-
dzieć.     

                                                                                                                                                

Konkurs Wiedzy o Pieninach
 

Dnia 25 kwietnia 2019r. już po raz XXIV w Zespole Placówek Oświatowych w Sro-
mowcach Niżnych odbył się rejonowy „Konkurs Wiedzy o Pieninach”, w którym  
wzięli udział również nasi uczniowie,  przygotowani pod kierunkiem pani Moniki 
Hurkały. Szczególne gratulacje należą się uczniowi kl. VII  Maciejowi Kiczyńskie-
mu, który w części historyczno – etnograficznej zajął I miejsce. Natomiast Bartłomiej 
Zabrzeski uczeń kl. IV w kategorii przyrodniczo – geograficznej był na pozycji II. 
Uczniowie musieli wykazać się dużą wiedzą na temat historii Pienin, zabytków czy też 
charakterystycznych zwierząt i roślin występujących na naszym terenie. Wszystkim 
uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Kronika GP GOPR 
S.O Szczawnica

W ostatnim miesiącu pogoda zmieniała się 
jak sinusoida. Od wiosennej pogody w pierw-
szej części miesiąca, przez gorące lato zmie-
niała się stopniowo tak, aby na koniec przy-
pominała jesienną aurę. Z pogodą zmieniały 
się także warunki w górach. Obecnie warunki 
są średnie, szlaki są błotniste a śnieg możemy 
już spotkać tylko miejscami w płatach.

1.04
Zgłoszenie o wypadku na rowerzysty w re-

jonie Słonej Młaki Szlachtowa. Uraz kończy-
ny górnej oraz twarzoczaszki. Zabezpieczony 
został przekazany do ZRM.

6.04 
Zgłoszenie z Komisariatu Policji w Kro-

ścienku o potrzebie transportu funkcjona-
riuszy w okolice Durbaszki. Otrzymali oni 
zgłoszenie o niebezpiecznej jeździe motorów 
crossowych na szlaku turystycznym. Po do-
jeździe na miejsce policja prowadziła  swoje 
czynności.

13.04 
Zgłoszenie z rejonu Czertezika, turysta do-

znał kontuzji kończyny dolnej. Ze względu na 
trudne warunki do akcji zadysponowane zo-
stały dwie sekcje. Po dotarciu i zabezpiecze-
niu nastąpiła ewakuacja do doliny.

19.04
Ratownik w Szczawnicy odbiera zgłosze-

nie o wypadku w rejonie polany Szafranów-
ka. Z wywiadu zebranego telefonicznie wyni-
ka, że turysta doznał urazu kończyny dolnej. 
Po dotarciu na miejsce i wykonaniu badania 
ratownik, ze względu na rodzaj urazu (podej-
rzenie złamania kości udowej oraz dolegliwo-
ści bólowe), podejmuje decyzję o wezwaniu 
na miejsce załogi Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego.

25.04
Zgłoszenie z centrali o turyście w rejonie 

Durbaszki, który nie jest w stanie kontynu-
ować wycieczki. Ratownicy transportują go 
do parkingu przy Homolach.

26-28.04
Ratownicy zabezpieczali imprezę biego-

wą „Biegi w Szczawnicy”. Na starcie stawiło 
się około 2200 uczestników. Podczas trwania 
zmagań ratownicy musieli wyruszać do akcji 
7 razy.

28.04
Zgłoszenie z przełomu Dunajca. Turysta, 

który biegł ścieżką pienińską zauważył tratwę 
flisacką, która nabrała wody na skutek czego 
nastąpiło rozłączenie czółen. Po dotarciu na 
miejsce okazało się, że słowaccy flisacy zdą-
żyli w porę dobić do brzegu i wszyscy prze-
moczeni turyści wyszli o własnych siłach. 
Ratownicy zabezpieczyli termicznie i prze-
transportowali do Leśnicy. Na tratwie znajdo-
wało się 18 pasażerów.

Wyruszając w góry przypominamy o nu-
merze ratunkowym 601 100 300 lub 985. Pa-
miętajcie o możliwości zainstalowania apli-
kacji Ratunek. 

Kuba Bańkosz
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Wywiad sponsorowany

Światłowody - przyszłość Szczawnicy?
(Rozmowa z Markiem Jerzyńskim i Grzegorzem Kazimierskim, 

właścicielami firmy Poxitel, która buduje w Szczawnicy sieć świa-
tłowodową – internet światłowodowy do domów.)

- Panowie, przedstawcie proszę Waszą firmę.
Marek Jerzyński –Firma powstała z końcem 2017r. Jesteśmy 

firmą, która buduje własną infrastrukturę sieci światłowodowych 
oraz świadczy usługi związane z tą infrastrukturą, czyli dostęp po 
łączach światłowodowych do Internetu, telefonu i telewizji. Sie-
dziba firmy jest w Krościenku n.D przy ul. Jagiellońskiej. 

Grzegorz Kazimierski – Firma Poxitel ma w Szczawnicy roz-
prowadzoną sieć światłowodową wzdłuż ul. Głównej i będzie bu-
dować infrastrukturę do odbiorców końcowych – indywidualnych 
i przedsiębiorstw. W chwili obecnej są podłączone dwie instytu-
cje: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica i Miejski Ośrodek Kultu-
ry, a trwają negocjacje z przyłączeniem do sieci światłowodowej 
Osiedla Połoniny i XX – lecia.

- Czym technologia światłowodowa różni się od tzw. tradycyj-
nej?

M.J. – Światłowodowa technologia polega na tym, że do klien-
ta końcowego jest doprowadzony światłowód. Światłowód, w od-
różnieniu od innego medium, np. kabli miedzianych, to medium 
zbudowane z włókna szklanego czyli ośrodka przepuszczającego 
światło, dzięki czemu informacja jest przesyłana za pomocą świa-
tła. W związku z powyższym jest to technologia, która zapewnia 
bardzo dużą prędkość przesyłu informacji, jak również możliwość 
przesyłania informacji o dużej pojemności. Nie ma w niej prak-
tycznie ograniczeń, jeśli chodzi o prędkość zarówno wysyłania, 
jak i odbierania informacji. W technologii tradycyjnej – miedzia-
nej, barierą była odległość. Im dalej od centrali, tym wolniej dzia-
łały usługi. W technologii światłowodowej, w promieniu 20 km od 
centrali, prędkość przesyłania danych jest taka sama, nie zależy 
od odległości. Jeśli zaś chodzi o prędkości, technologia światło-
wodowa pozwala łącza internetowe o prędkościach do 10 Gbit /s.

G.K. –  Obecnie prędkości łączy internetowych są zależne od 
technologii przesyłu danych w sieciach światłowodowych oraz 
od urządzeń odbiorczych i nadawczych. Nasza firma buduje sieć 
światłowodową i świadczy usługi w technologii GPON (Gigabito-
wa Pasywna Sieć Optyczna) a montowane urządzenia pozwalają 
na wykorzystanie prędkości do 1 Gbit/s. Jest to prędkość bardzo 
duża w porównaniu do obecnie posiadach łączy internetowych.

- Jaka jest szansa na rozwój tej technologii w Szczawnicy?
G.K. – Budowa sieci światłowodowej polega na tym, że robimy 

projekt jej rozprowadzenia i musimy zyskać odpowiednie pozwo-
lenia od instytucji, które nam dzierżawią infrastrukturę wspoma-
gającą czyli słupy energetyczne, telekomunikacyjne i kanaliza-
cję teletechniczną. Następnie musimy uzyskać zgody właścicieli 
działek, przez które drogą powietrzną będzie przechodzić linia 
światłowodowa. Wymaga to pełnej współpracy z mieszkańcami 
- właścicielami gruntów i od ich zgody będzie zależeć prędkość 
realizacji zadania oraz obszar na terenie którego będziemy budo-
wać linie światłowodowe. Następnie aktualizuje się plan, według 
którego będziemy rozprowadzać światłowody i wtedy odbywają 
się prace wykonawcze – wieszanie światłowodów i podłączanie 
klientów końcowych, zainteresowanych chęcią skorzystania z tej 
usługi. W planach jest podłączenie dwóch ulic pilotażowych jesz-
cze w tym roku. Szkielet czyli główna magistrala jest już wybudo-
wany w Szczawnicy wzdłuż ul. Głównej, do ul. Połoniny. Węzeł 
komunikacyjny jest zlokalizowany w centrum, gdzie znajduje się 
serwerownia. Teraz od głównej magistrali będziemy budować li-
nie światłowodowe wzdłuż ulic, od których będą rozprowadzane 
przyłącza do klientów indywidualnych i instytucji.

M.J. - W drugiej połowie tego roku chcemy podłączyć pierw-
szych klientów indywidualnych do sieci światłowodowej w 
Szczawnicy. 

Naszym założeniem jest, żeby dla jak największej ilości klien-
tów wykonać przyłącze światłowodowe. Mając wykonane przy-
łącze i gniazdko sieci światłowodowej, klient ma możliwość 
podpisania umowy na dostęp do internetu, TV czy telefonu sta-
cjonarnego. 

Przyłącza światłowodowe na etapie budowy sieci w tym roku, 
wykonujemy bezpłatnie. Klient nie ma obowiązku podpisywania 
z nami umowy! Jeżeli będzie chciał, oczywiście, jesteśmy tym za-
interesowani, natomiast jeśli ktoś ma w tej chwili podpisane umo-
wy z inną firmą, może z nami podpisać umowę za rok, za dwa, 
albo później.

- A jeżeli potencjalny nabywca mieszka w terenie niedostęp-
nym, np. wysoko w górach prowadzi schronisko, ma szansę sko-
rzystać z oferty firmy Poxitel ?

G.K.  - Jak najbardziej. Lubimy wyzwania oraz niestandardo-
we połączenia. Bardzo prosimy w takiej sytuacji o kontakt tele-
foniczny. Będziemy takie przypadki indywidualnie rozpatrywać 
pod kątem możliwości doprowadzenia tam światłowodów i świad-
czenia usług.

Powiedzmy Mamom, że je kochamy 
Odkąd pamiętam, maj był zawsze specjalnym miesiącem 

w naszej rodzinie. Moja Mama obchodzi swoje imieniny 15 
maja, i chociaż dzień ten często jest nazywany “zimną Zośką”, 
to dla mnie zawsze kojarzy się z ciepłem i miłością jaką do 
dnia dzisiejszego Mama obdarza mnie, moja siostrę Ewę, na-
sze rodziny, dzieci oraz wnuki.  W maju też obchodzimy Dzień Matki, zatem mamy 
jeszcze jedną sposobność aby podziękować naszej Mamie, za jej miłość, troskę, 
niezwykłe wsparcie i tolerancję. Nie ma znaczenia jak, gdzie i kiedy świętujemy 
Dzień Matki, nigdy nie zapominamy powiedzieć jej, że ją kochamy, cenimy, że jest 
dla nas najważniejsza, że myślimy o niej i że za nią tęsknimy.  Wspólnie z Mamą 
miałyśmy niejednokrotnie okazję świętować ten specjalny dzień w Polsce, w USA 
i w Kanadzie. 

Słowa “kocham Cię, Mamo” można wymawiać zawsze i wszędzie, ale tylko w 
Polsce Dzień Matki obchodzony jest corocznie 26 maja. Dzień Matki w naszym 
kraju obchodzono po raz pierwszy w 1914 roku w Krakowie, gdzie zorganizowano 
wówczas piknik na cześć matek uczniów męskiego gimnazjum. W kolejnych la-
tach do świętowania przyłączyły się inne szkoły, a z czasem cała Polska przyjęła 
ten zwyczaj.

Nie bez powodu Dzień Matki w Polsce został zainaugurowany w 1914 roku, 
święto to przywędrowało bowiem do naszego kraju ze Stanów Zjednoczonych, 

gdzie kongres amerykański oraz prezydent Woodrow Wilson, właśnie wtedy, 
uznał Dzień Matki za święto narodowe.  Jego historia w USA sięga roku 1858, 
kiedy to Ann Reeves Jarvis, nauczycielka z Filadefii ogłosiła „Dni Matczynej Pra-
cy”, dążyła ona do ustalenia narodowego dnia dla uczczenia trudów i wyrzeczeń 
jakie matki składają dla wychowania swoich dzieci. Natomiast w roku 1905 Ann 
Marie Jarvis, córka pani Ann Reeves Jarvis, spopularyzowała Dzień Matki, który z 
czasem zaczął być obchodzony we wszystkich stanach. W USA i Kanadzie Dzień 
Matki przypada na drugą niedzielę maja. Panuje tu, niestety ginący już zwyczaj, 
przypinania goździków do ubrań; kolorowe symbolizują to, że matka tej osoby 
żyje, a biały, że zmarła. Tego dnia święto matek obchodzą też Chińczycy, Czesi, 
Niemcy, Grecy, Australijczycy, Szwajcarzy, Turcy, Japończycy, Słowacy i wiele 
innych narodów.

W Wielkiej Brytanii, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu obchodzona jest Nie-
dziela u Matki, dziś zwana komercyjnie Dniem Matki. Tradycja ta rozpoczęła się w 
XVI wieku, kiedy wiele chłopców i dziewcząt pracowało jako służba na dworach 
bogatych rodzin, często wyjeżdżając z domu i mieszkając u swoich pracodaw-
ców. Niedziela u Matki to był dla nich dzień wolny od pracy. Córki piekły specjalne 
ciasto dla matek tzw. „Ciasto Matczyne”, przywoziły je do domu na znak szacunku 
i miłości, a matki w zamian udzielały im błogosławieństwa. Święto to przetrwało do 
XIX wieku, a ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.

We Francji Fête des mères odbywa się w ostatnią niedzielę maja. Dzień tego 
święta został po raz pierwszy ogłoszony przez Napoleona, który chciał nagradzać 
matki wielodzietnych rodzin. Ta tradycja została przywrócona podczas pierwszej 

Anna Kondracka - Wiercioch
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- Czy technologia światłowodowa oferowana przez firmę Poxi-
tel będzie konkurencyjna, w stosunku do innych ofert?

G.K. – Ceny usług telekomunikacyjnych na rynku nie są wyso-
kie, klient końcowy, który będzie porównywał oferty, musi liczyć 
się z faktem, że nasza usługa internetu światłowodowego może 
być trochę droższa od dostępu radiowego. Porównując ceny usług 
przewodowych w przeliczeniu na 1 Mbit/s nasza oferta jest bardzo 
konkurencyjna. 

My stawiamy na wysoką jakość oraz na szybkość przesyłu in-
formacji. Oferujemy nie tylko dostęp do szybkiego Internetu ale 
nasze łącza umożliwiają świadczenie usług w pakiecie z telewi-
zją cyfrową w jakości HD oraz telefonią stacjonarną wysokiej 
jakości. Należy także podkreślić, jako wyjątkową zaletę, nieza-
wodność światłowodowej instalacji. Warto też zwrócić uwagę, że 
medium światłowodowe jest dielektryczne (nie przewodzi prądu 
elektrycznego), a co za tym idzie jest odporne na warunki atmos-
feryczne: wyładowania i burze, Klient końcowy nie musi się oba-
wiać o urządzenia elektryczne, awarie czy przerwy w otrzymy-
waniu usługi itp.

M.J. – Jeżeli porównamy obecne prędkości dostępu do inter-
netu, które klient końcowy ma korzystając z łączy naziemnych 
miedzianych, lub radiowych z naszymi prędkościami na łączach 
światłowodowych, to korzyści ze światłowodów są znaczne. My 
sprzedajemy dostęp do internetu w ofercie indywidualnej od 30 
do 120 Mbit/s, a są miejsca w Szczawnicy, gdzie te prędkości wy-
noszą od 5 do 10 Mbit/s. Ceny u nas zaczynają się od kwoty 49,90 
zł. Podstawowa usługa, która jest sprzedawana, ma prędkość 30 
Mbit/s. To jest oferta wystarczająca dla domu jednorodzinnego, 
Dla pensjonatów i hoteli posiadamy w ofercie łącza o większych 
prędkościach przesyłu danych nawet do 1 Gbit/s. Pensjonat lub 
hotel posiadający światłowodowe łącze internetowe o wysokiej 
przepustowości niezależnej od warunków atmosferycznych czy 
ilości podłączonych osób do Internetu jest dużo bardziej atrak-
cyjny dla gości i turystów, którzy mając możliwość komfortowej 
pracy przez Internet, mogą się decydować na dłuższy pobyt. Na-
leży mieć na uwadze, że obecnie prawie wszyscy goście posiadają 
urządzenia, które łączą się z Internetem (smartfony, komputery 
przenośne) oraz przesyłają coraz większe ilości danych.

- Jeżeli ktoś w Szczawnicy będzie zainteresowany usługą świa-
tłowodową, jak może się z Panami skontaktować?

M.J. – Mamy biuro w Krościenku n.D, przy ul. Jagiellońskiej 
11, nr Tel. 18 534 20 98 lub 516 512 111 e-mail internet@poxitel.pl 
. Można się z nami skontaktować także przez naszą stronę inter-
netową: www.poxitel.pl. Jest tam dostępny formularz, gdzie osoby 
zainteresowane podłączeniem ich nieruchomości do sieci światło-

wodowej, mogą go wypełnić, a my w momencie budowy sieci, 
będziemy się z nimi kontaktować. Zgłaszanie zapotrzebowania na 
przyłącze światłowodowe jest jak możliwe już teraz. Ułatwi nam 
to podjęcie decyzji, w których miejscach w Szczawnicy będzie-
my zaczynali budowę sieci światłowodowej. W przyszłości mamy 
także zamiar pociągnąć światłowód do Szlachtowej i Jaworek, 
jeżeli będzie tam zainteresowanie naszą ofertą. Zapraszamy do 
skorzystania z usług firmy Poxitel.

Rozmawiała Alina Lelito

 

Sprawdź
naszą ofertę !!!

ul. Jagiellońska 11, 34-450 Krościenko n.D.

kontakt:
tel: 516 512 111
tel: 185 342 098

internet@poxitel.pl

www.poxitel.pl

wojny światowej, kiedy matki czwórki lub pięciorga dzieci otrzymywały medale. 
Współczesny Fête des mères jest oficjalnie obchodzony we Francji od 1950 roku.

Historia Dnia Matki w Niemczech, tzw. Muttertag, podobnie jak we Francji, wią-
że się z nagradzaniem wielodzietnych matek.  Podczas II wojny światowej tradycje 
Dnia Matki nabrały tu znaczenia politycznego, był to dzień, w którym uznawano 
kobiety, które rodziły dzieci dla ojczyzny czyli Vaterland. Medale przyznawano w 
złocie, srebrze lub brązie, w zależności od liczby dzieci w gospodarstwie domo-
wym.

W wielu krajach na świecie przyjęła się zachodnia wersja Dnia Matki, ale ist-
nieją też lokalne tradycje, w których czci się matkę. Hindusi w Indiach świętują 
boginię Durgę, czyli Boską Matkę, podczas 10-dniowego festiwalu zwanego Dur-
ga Puja odbywającego się w październiku. W Etiopii 
natomiast, Dzień Matki obchodzony jest pod koniec 
pory deszczowej, w ramach trzydniowego festiwalu 
Antrosht, poświęconego matkom. Kiedy ustają desz-
cze, członkowie rodziny wracają do domu, aby świę-
tować wielką ucztą.  Rdzenna ludność Andów w Peru 
świętuje dary Matki Ziemi lub Pachamamy na począt-
ku sierpnia. Pachamama jest starożytną mitologiczną 
boginią ukochaną przez wiele rdzennych populacji 
Andów. Mitologia podaje Pachamamę między innymi 
jako  zwiastunkę płodności. Jej szczególny dzień kultu 
nazywany jest Martes de Challa.

Innym krajem, który potrzebuje trzech dni na pełne uznanie swoich matek i 
ducha rodziny, jest Serbia, gdzie Dzień Matki odbywa się w grudniu i jest częścią 
serii świąt narodowych, w tym Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Wszystkie trzy święta od-
bywają się w kolejne niedziele. W Dzień Matki dzieci związują mamę, dopóki ona 
nie dostarczy im pysznych smakołyków i drobnych prezentów. W Dzień Dziecka 
dzieci są związywane i muszą zgodzić się na dobre zachowanie, zanim zostaną 
uwolnione. W kolejną niedzielę ojcowie są związani liną, dopóki nie dadzą swym 
rodzinom świątecznych prezentów. 

W zależności od tego gdzie mieszkamy, tradycje Dnia Matki mogą się róż-
nić, ale emocje i miłość łączące rodziny są takie same na całym świecie. Bez 
względu na to, jak i kiedy jest obchodzony, dzień ten służy jako przypomnienie 

wszystkim matkom, co robią dla swoich ro-
dzin każdego dnia i dla okazania im honoru 
na jaki zasługują. Nagradzamy i czcimy nasze 
matki kwiatami, laurkami, prezentami oraz 
uroczystymi obiadami, ale nade wszystko nie 
zapominajmy mówić im jak bardzo je kochamy 
i mówmy to często. To Tobie Mamo zawdzię-
czam kim jestem dzisiaj, dzięki Twojej wierze 
w moje możliwości, zachęcie, wyrozumieniu i 
przebaczeniu, zawdzięczam wszystko to, co 
osiągnęłam w życiu. Kocham Cię Mamo! 
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Anna Malinowska TPSP

Pienińska  hafciarka 
w Eglander Caffe

Zofia Drążkie-
wicz od lat zajmuje 
się hafciarstwem. 
Spod jej ręki wycho-
dzą starannie hafto-

wane obrusy, serwetki i  bieżniki bo-
gato zdobione motywami pienińskiej 
flory. Od dziesięciu lat jest członki-
nią Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych,  którego oddział istnieje  
w Szczawnicy już trzydzieści trzy 
lata. Jest rodowitą szczawniczanką,  członkinią wielu stowarzy-
szeń krzewiących kulturę pienińską. W TPSP od lat pełni funkcję 
skarbnika. W jej hafciarskim dorobku znajdują się nagrody i wy-
różnienia z tytułu udziału w szeregu konkursach i wystawach. W 
jesiennej konkursowej wystawie w Nowym Sączu w 2018 roku 
zdobyła pierwszą nagrodę w kategorii haftu za męski strój  lu-
dowy. Aktywnie uczestniczy w kiermaszach promujących sztukę 
ludową i w  warsztatach, gdzie zapoznaje uczestników z tajnikami 
haftu pienińskiego.

Na kwietniowej wystawie w Małej Galerii Eglander Caffe, 
obok haftu pienińskiego, zaprezentowała serwetki wykonane 
techniką haftu richelieu. Wobec barwnych obrusów, bieżników 
ozdobionych pienińskimi kwiatami jednokolorowe serwetki   pre-

zentowały odrębny urok stonowanej elegancji, spokojnej kolory-
styki i kunsztownie przenikających się płaszczyzn materiału i jego 
braku.  

Nie zabrakło również akcentów świątecznych na lnianym obru-
sie ozdobionym uroczymi zajączkami i innymi zdobieniami wiel-
kanocnymi. Całość wystawy prezentowała się ciekawie i strojnie 
jak zawsze, gdy możemy podziwiać kunsztowne wytwory rąk ar-
tysty.

 Życzymy  Zofii wielu kolejnych wystaw, gdzie dane nam bę-
dzie podziwiać  kwiaty i zioła z łąk pienińskich w nowych  cieka-
wych  haftowanych  stylizacjach.

Castillo de Colomares
Niedaleko Malagi, w miejscowości Benalmadena znajduje się cał-

kiem ciekawe miejsce. To ukryty na wzgórzu i niczym wyjęty prosto z 
bajki prześliczny, malutki zamek. Ale tak naprawdę to z prawdziwym 
zamkiem ma jednak niewiele wspólnego. Ta budowla to niespotykanej 
wielkości pomnik składający cześć Krzysztofowi Kolumbowi i jego 
wielkiemu odkryciu. 

  Castillo de Colomares zostało zbudowane przez amerykańskiego 
lekarza Estebana Martín Martín w latach 1987 – 1994. To jego hołd 
oraz wyrażenie wdzięczności tak ważnej postaci i tak ważnemu odkry-
ciu. Przejawia się ona pod postacią prawdziwej fantazji architektonicz-
nej, która powstając z cegły, betonu, kamienia naturalnego, drewna i 
innych materiałów łączy w sobie styl bizantyjski, romański, gotycki i 
mudejar. Całość daje więc bardzo ciekawe połączenie.

Przechadzając się po powierzchni 1500 metrów kwadratowych 
odkryjemy wiele skrytych symboli od trzech kultur obecnych w śre-
dniowiecznej Hiszpanii (judaizmu, chrześcijaństwa i islamu), po trzy 
statki, którymi Kolumb przepłynął, odkrywając Amerykę. Co więcej 
kolejnym rekordem jest znajdująca się na terenie atrakcji, najmniej-
sza na świecie kaplica o powierzchni zaledwie 1,96 metrów kwadra-
towych. Tym samym kościółek ten znalazł swoje miejsce w Księdze 
Rekordów Guinessa.

 Choć na zwiedzanie atrakcji nie poświęcamy zbyt wiele czasu, bo 
i na dłuższą chwilę nie ma 
tu po prostu co robić, to 
jednak odwiedzenie tego 
miejsca było miłym ak-
centem na mapie naszej 
podróży przez wybrzeże 
Costa del Sol. 

   Tekst i zdjęcia 
Joanna i Mariusz Kluska

Czytaj więcej na 
caravaningworld.pl

Podróże małe i duże Sezon turystyczny 2019 
rozpoczęty!

Rozpoczęcie sezonu turystycznego przez Oddział Pieniń-
ski PTTK w Krościenku n.D odbyło się w sobotę 27 kwietnia 
w paśmie Gorców na Marszałku (828m.n.p.m.) To turystycz-
ne spotkanie rozpoczęło się Mszą św. przy polowym ołta-
rzu, oczywiście pod parasolami. Celebransem Msz św. był 
proboszcz z Niedzicy, ks. Józef Bednarczyk, członek nasze-
go oddziału. Mimo niesprzyjającej aury w imprezie wzięło 
udział ok. 50 osób z Krościenka, Szczawnicy, Tylmanowej 
i Grywałdu. Na zakończenie było też ognisko z pieczeniem 
kiełbasek.

Dziękujemy wszystkim, którzy mimo deszczowej pogody 
przyszli, aby wspólnie spotkać się i w plenerze modlić, pro-
sząc Pana Boga o dobry sezon.  Szczególne podziękowania 
składamy księdzu Józefowi

Barbara Szela
Prezes Koła Przewodników PTTK K-ko n.D
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Ludwik Frey     Z notatnika botanika
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Urocze, majowe zjawisko

Gdy znajdziemy się na majowym łonie przy-
rody z pewnością dostrzeżemy wiele zachwy-
cających, zjawiskowo wyglądających roślin. Do 
takich niezwykłych majowych zjawisk należy 
mało chyba znana głowienka pospolita (Prunella 

vulgaris) z rodziny wargowych (Lamiaceae, dawniej Labiatae). 
Być może mało wprawne oko nie dojrzy jej 

od razu wśród innych gatunków, gdzieś na łące 
lub na obrzeżu lasu. Ta wieloletnia (rzadziej 
dwuletnia) roślinka nie jest zbyt okazała, dora-
sta raptem do 20 cm, ma kanciastą owłosioną 
łodygę, liście jajowate na ogonkach, o brzegu 
całym lub ząbkowanym, zaostrzone na szczycie. 
Natomiast bardzo pięknie wyglądają jej kwiaty 
– barwy fioletowej, rzadziej białej, zebrane w 
gęste kwiatostany, zwane fachowo przez bo-
taników nibyokółkami. Doprawdy, warto po-
chylić się, może nawet usiąść przy głowience 
i – bodaj przez chwilę - oddać się podziwianiu 
tych uroczych kwiatów! Ich widokiem można 
się rozkoszować od maja do października, bo 
głowienka ma tak długi okres kwitnienia. Po 
przekwitnięciu wytwarza owoce zwane rozłup-
niami, które rozpadają się na cztery brunatne 
rozłupki. Nasiona roznoszone są hydrochorycznie, to znaczy za 
pośrednictwem wody, ale także dzięki zwierzętom, które niekie-
dy zjadają roślinę wraz z owocami, a niestrawione nasiona prze-
chodzą bez uszczerbku przez ich układ pokarmowy (to zjawisko 
zwiemy endozoochorią). 

Gatunek jest rozpowszechniony szeroko na półkuli północnej, 
w Afryce Północnej, Europie, także Ameryce Północnej i w Azji. 
 W Polsce można go spotkać w całym kraju, w górach dochodzi po 
regiel górny (a nawet po kosodrzewinę). W ogrodach bywa trak-
towany jako chwast.

W Pieninach głowienka pospolita jest w istocie pospolita po 
800 m n.p.m., zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie, rzad-
ko spotykana wyżej. Rośnie na łąkach, w uprawach koniczyny, na 
przydrożach, w lasach, także na żwirowiskach. Była wymieniana 
przez florystów od lat 80. XIX w. (np. przez Gustawicza w 1881 
r.). Głowienka może czasami wytwarzać kwiaty białe. W dalekiej 
przeszłości, znaleziono nad Dunajcem rośliny o takich właśnie 
kwiatach i sądzono – jak się potem okazało – bezpodstawnie, że 
może to być takson endemiczny, a więc spotykany tylko tutaj, w 
Pieninach. Co więcej, nadano mu nawet stosowną w tym przypad-
ku nazwę Prunella pienina. Ostatecznie okazało się, że jest jedy-
nie białokwiatowa forma (zwana leucantha) głowienki pospolitej.

Nie wszyscy wiedzą, że owa skromna roślina posiada sporą 
wartość medyczną. Jest więc z tego punktu widzenia cenna, ale 
wciąż mało popularna. Chociaż, np. w Chinach uważa się ją za 
tzw. roślinę przyszłościową, która może pomóc w chorobach prze-

wlekłych. Surowcem jest ziele zbierane od maja do sierpnia. To 
środek ściągający, przeciwkrwotoczny i rozszerzający naczynia 
krwionośne. Stosowany jako odwar do leczenia chorób nerek, mo-
czowodów, pęcherza moczowego, wrzodów dwunastnicy, nieży-
tów żołądka i jelit, biegunek, dolegliwości wątroby, także przeciw 
nudnościom lub zbyt obfitemu miesiączkowaniu. Zastosowanie 
zewnętrzne – do płukania jamy ustnej, dziąseł i gardła. Te dobro-
czynne działania zawdzięcza zawartości takich m.in. substancji 
aktywnych, jak: saponiny, garbniki lub glikozydy.

O leczniczych zaletach głowienki wiedziano już o wiele wcze-
śniej. I tak np. nasz ulubiony ks. K. Kluk na-
pisał w tomie drugim Dykcyonarza roślinne-
go: „roślina ta nieco cierpka i flegmista (…) 
Dawnieysi lekarze (...) zalecali ią wewnętrznie 
i zewnętrznie na rany, krwie płynienie, wzmoc-
nienie zębów, i na płokanie boleiącego gardła”.

Jako lek głowienka pospolita była stosowa-
na w medycynie ludowej w różnych regionach 
Polski. Uważano na przykład, że w razie zra-
nienia sok z liści głowienki natychmiast zagoi i 
spowoduje zrośnięcie rany, stąd zapewne wzię-
ła się nazwa ludowa „zrostalnik”. Interesujące 
pod względem jakości okłady na ciężkie rany 
proponowano niegdyś  w jednej z wsi w okoli-
cach Lublina, a mianowicie listki w połączeniu 
ze ślimakami! Liści można też użyć do zrobie-
nia maści, gotowanych w mleku, aż do otrzy-
mania gęstej mazi. Napar miał być skuteczny 

jako lekarstwo przeciw padaczce. Wywar natomiast był pomocny 
w przypadku bólu gardła i innych przypadłości. Bowiem, jak ma-
wiano na Suwalszczyźnie: „Od bolenia w gębie – parzyć i poły-
kać. Na ból w gardle – płukać. Na ból głowy – pić z miodem”. 
W niektórych rejonach dawnej Rzeczpospolitej nader interesujące 
było przekonanie, że głowienka może uleczyć różne choroby, ale... 
tylko u mężczyzn. Podawanie kobietom leków sporządzonych z tej 
rośliny było wręcz zabronione!  

Ale roślinka ta to nie tylko lekarstwo. Używano jej niekiedy 
zamiast herbaty, a nawet bywała palona w papierosach i fajkach w 
zastępstwie tytoniu. W kuchni dodawano jej do sałatek i zup, zaś 
Czerokezi,  plemię północnoamerykańskich, jadali młode liście, 
zawiarające witaminy A, C i K.

A skąd wzięła się nazwa rodzajowa Prunélla? To prawdopo-
dobnie zlatynizowana nazwa niemiecka (Brunelle lub Braunelle), 
być może nawiązująca albo do barwy kwiatów albo odnosząca się 
do stosowania rośliny w schorzeniach gardła (niemieckie Bräune 
– barwa brunatna, jak też „angina”, „błonica”). Nie brakuje też 
nazw pospolitych, zwyczajowych, ludowych, jak choćby:  brunel-
ka, burnelka, chmielnik, garlanka, garninka, głowianka, samo-
gój. A Słowacy nazywają uroczo ten gatunek jako čiernohlávok 
obyčajný. 

Na koniec, raz jeszcze gorąca zachęta – przyjrzyjmy się bacznie 
głowience - zachwycającej panience. Z pewnością nie pożałuje-
my!

  Ludwik Frey
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
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– zachowanie bogatego dorobku kulturowego Pienin”


