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W ostatni dzień maja nasz szczawnic-
ki Teatr Amatorski zanotował na swoim 
koncie kolejną premierę, tym razem sztu-
ki „Przeor z Czerwonego Klasztoru” 
autorstwa Michała Słowika- Dzwona, 
nieżyjącego już lokalnego poety, pisarza, 
dramatopisarza i artysty ludowego, napi-
sanej w 1952 roku. Ten czteroaktowy ko-
mediodramat, osnuty na tle pienińskiej le-
gendy, barwnie odgrywany przez aktorów  
- amatorów na deskach kinoteatru „Pieni-
ny” MOK, wzbudził wśród tłumnie przy-
byłej publiczności wiele emocji i szczery 

śmiech. Wzbogacony o żywą muzykę w 
wykonaniu „Biołopotocan” stał się kolej-
nym dowodem na piękno góralskiej trady-
cji i kultury ludowej.

Spektakl został przygotowany w ra-
mach projektu „Pamiętajmy o ogrodach 
– zachowanie bogatego dorobku kultu-
rowego Pienin”, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej, Europejskiego  
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich,  działanie -  Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjaty-
wy LEADER  Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020, za po-
średnictwem LGD Gorce - Pieniny. 

Projekt ten był realizowany przez Od-
dział Pieniński Związku Podhalan od stycz-
nia br. i obejmował oprócz przygotowania 
sztuki, także warsztaty muzyczne dla mło-
dzieży, warsztaty rękodzieła artystyczne-
go ginących zawodów (kaletnictwa) oraz 
warsztaty kulinarne z przygotowywania 
potraw regionalnych, których efektem jest 
wydanie przewodnika kulinarnego.

Przedstawienie „Przeor z Czerwonego 
Klasztoru”, zaprezentowane przez Teatr 
Amatorski, wyreżyserował Marek Ciesiel-

ka, który po premierze serdecznie podzię-
kował wszystkim osobom zaangażowanym 
w powstanie spektaklu, a szczególnie swo-
jej teściowej, Ewie Dziedzinie, która za-
dbała o piękne stroje dla teatru, żonie Ber-
nadce – towarzyszącej  mu zawsze w życiu 
i na scenie oraz przybyłej nestorce Zespo-
łu Regionalnego im. J. Malinowskiego 
- Anieli Krupczyńskiej, obchodzącej tego 
dnia imieniny. Nie obyło się bez odśpiewa-
nia „100 lat”, a także bez życzliwych słów 
i dobrych opinii ze strony widzów, w tym 
zaproszonych Gości m.in.: przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Kazimierza Zachwiei 
i ks. prałata Franciszka Bondka.

Największą nagrodą dla aktorów były 
jednak tego wieczoru niekończące się bra-
wa na stojąco!

Alina Lelito

Nie ma jak u Mamy 
muzyka łączy pokolenia

Dwa dni po Dniu Matki w Sali widowiskowej MOK odbył się 
Koncert „Nie ma jak u Mamy”, by podziękować wszystkim ma-
mom za ich serce, dobroć, cierpliwość, troskliwość i ogromną mi-
łość, jaką darzą swoje dzieci. W koncercie wystąpiły dwa chóry: 
gościnnie chór „Srebrne Nutki” - Uniwersytetu Trzeciego Wieku z 
Nowego Targu pod dyrekcją Pana Piotra Burcana oraz Chór nasze-
go Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod dyr. Pani Ewy 
Zachwiei. Ponadto koncert uświetnili swoją obecnością soliści: 
Ewa Walkowska – mezzosopran i Jakub Mastalski – tenor. Kon-
cert dla mam nie mógłby obyć się bez udziału najmłodszego poko-
lenia, stąd obecność dzieci i młodzieży: grupy wokalnej zespołu 
„Juhasy”, Trio wokalnego Cantabile i Muzycznego Przystanku. 
Na program złożyły się pieśni i piosenki poświęcone tym, które 
towarzyszą swoim dzieciom na co dzień, utworów o charakterze 

regionalnym i pieśni bie-
siadnych. Elementy mu-
zyczne zostały zgrabnie 
przeplecione poezją 
i słowami wdzięcz-
ności, skierowanymi 
do rodzicielek, w po-
dziękowaniu za dobro 
od nich otrzymane. 
Koncert potwierdził, 
że muzyka łączy poko-
lenia, czego dowodem 
fakt, że publiczność, która po brzegi wypełniła salę, nie chcia-
ła wypuścić artystów ze sceny, a i sama chętnie dołączyła się do 
wspólnego śpiewania.

Spotkanie zrealizowane zostało przy wsparciu finansowym 
Miasta i Gminy Szczawnica, jako zadanie publiczne z obszaru 1. 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Alina Lelito

„Przeor z Czerwonego Klasztoru” 
– najnowsza premiera Teatru Amatorskiego
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Poezja spod kapelusza

-  P R Z O D E K  -

Andrzej Dziedzina Wiwer

Ucyli mie w skole
Ze kied cłek sie rodzi
To w prościutki lini
Łod małpy pochodzi

Ze był taki jedon
Ło ucóny gowie
Łorzyk ze goryle
To nasi przodkowie

Poni nas ucyła
Piykne miała lica
A jo se przedstawioł
Ze to je - małpica

Noi w zodon sposób
Mi nie pasuwało
Pewno ucónomu
Jono sie zdawało

Pewno sie mu śniły
Tote wsytkie rzecy
I tak se powiedzioł
Bodaj by dlo hecy

A ludziska gópie
Tak mu uwierzyli
Ze nawet w zologu
Tego nie sprowdzili

Stonół by se jedon
Drugi przy małpicy
Porównoł cy to só
Jego poprzednicy

VIPERA
Maj w tym roku nas nie rozpieszczał, pogoda w kratkę, z prze-

wagą jednak dni pochmurnych, toteż przy pierwszych dniach 
słonecznej aury spakowałem swój fotograficzny sprzęt i w teren! 
Wybór padł na Homole, które w wiosennej krasie wprost urzekają 
pięknem.

 Szumiące wodospady, niczym wymalowane pośród soczystej 
zieleni, skrzą się w słońcu. To trzeba zobaczyć i  - jak w moim przy-
padku - uwiecznić. 

Tłumów na szczęście nie było, więc mogłem do woli upajać się 
pięknymi widokami. Dotarłem  na polanę nad wąwozem, cóż za 
widoki! 

Z pewnym niedosytem ruszyłem w stronę Białej Wody, to moje 
ulubione miejsce, szczególnie kiedy mogę  wędrować halami, mając 
w dali takie widoki.

 Cały rezerwat ze Smolegową Skałą na pierwszym planie, w dal-
szym Jarmuta i masyw Trzech Kron. Pogoda wynagradza poprzed-
nie słotne dni, przejrzystość powietrza jest krystaliczna, więc mogę 
podziwiać panoramę Tatr a nawet szczyt Babiej Góry. Zali może 
być piękniej? 

W euforycznym nastroju przysiadam na rozgrzanej trawie i po-
dziwiam miejsce, w którym mogę żyć. Pieniny to dla mnie kwinte-
sencja piękna!

Słońce mocno przygrzewa, zmęczenie powoli ogarnia ciało, 
przymykam oczy i oddaje się pełnemu relaksowi. Cisza, ciepło roz-
grzanej ziemi, to wszystko pozwala na odprężenie. Z pobliskiego 
zagajnika nagle dobiega głos kukułki, wsłuchuje się w ,,kukanie” 
i nagle przychodzi mi do głowy myśl, iż słyszałem ten głos milion 
razy, ale nigdy nie widziałem tego ptaka, przekręcam się na brzuch 
chcąc popatrzeć na pobliskie drzewa w poszukiwaniu zazuli i za-
mieram w trwodze.

Na pobliskim kamieniu, w odległości około 30 - 40 cm wygrzewa 
się żmija! W lekko podniesionym łbie gada widzę tylko to czerwone 
straszne oko. Zamarłem, gadzina wpatruje się we mnie w bezruchu, 
czas zwolnił, tylko słyszę kukułkę. Nie, to już tylko serce wali tak 
głośno! Co robić? Jak wyjść z impasu? Przez głowę przelatuje setki 
opowieści o wężach, wszystkie kapią jadem i strachem. Staram się 
nie wykonywać żadnych gwałtownych ruchów, lekko przesuwam 
ręką w poszukiwaniu kija, z którym wędrowałem. Jest, ale co da-
lej? Jak się zerwać? Może pomalutku odsunąć się od gada? Wąż 
wciąż wpatruje się we mnie tym swoim przerażającymi czerwony-
mi ślepiami, nawet nie ruszając językiem. Nagle za plecami słyszę 
szczekanie psa i odgłos owczych dzwonków, odruchowo odwracam 
głowę i błyskawiczny powrót z oczami wbitymi w pobliski kamień, 
teraz już pusty! Ulga niewysłowiona, emocje opadają, ale jestem 
pozbawiony sił leżę więc dalej. 

- Panocku, nie lezcie na ziemi, bo jesce jako gadzina wos uzre - 
powiedział stojący nade mną juhas.

Człowieku nawet nie wiesz jak blisko byłeś prawdy.
Cóż, nie byłem na teksańskiej pustyni, w amazońskiej dżungli, 

afrykańskiej sawannie, nie spotkałem grzechotnika, czarnej mam-
by, żararaki, ale spotkanie z nasza rodzimą żmiją, w naszej Ojczyź-
nie dostarczyło mi dostatecznie dużo wrażeń.

Schodząc do parkingu przystanąłem chwilkę przy starym przy-
drożnym krzyżu, w głowie kołatały się dziękczynne słowa i jakaś 
odległa myśl - warto było! Cóż byłoby warte nasze życie bez przy-
gód.

Zbyszek ,,Highlander” Lach

„Zbrucz” w Szczawnicy
24 maja Miejski Ośrodek Kultury udostępnił salę widowi-

skową kinoteatru „Pieniny” zespołowi ZBRUCZ z Tarnopola 
na Ukrainie. Zespół, w skład którego wchodzą artyści pracują-
cy na co dzień w filharmonii tarnopolskiej, zaprezentował bo-
gaty program złożony z ludowych pieśni i tańców ukraińskich, 
gruzińskich, cygańskich, polskich pieśni religijnych i melodii 
wykonywanych solo, w duetach, a nawet trio a capella. Zachwyt 
i szczere oklaski licznej publiczności wzbudzały barwne stroje 
ludowe, umiejętności taneczne i wokalne oraz instrumentalne 
artystów zza wschodniej granicy. 

Podczas darmowego koncertu Zespół ZBRUCZ zbierał wol-
ne datki na rzecz dzieci ze wschodniej Ukrainy, które ucierpia-
ły podczas zbrojnych działań.   A.L.
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Szczawnica w Spiskiej Beli
W dniach 31 maja – 2 czerwca br. w Spiskiej Beli – mieście 

partnerskim Szczawnicy, odbyły się dni tegoż miasta, na które 
została zaproszona delegacja z naszej Gminy. Nasi sąsiedzi z po-
łudnia miło przyjęli delegację ze Szczawnicy na czele z Burmi-
strzem –  Panem Grzegorzem Niezgodą. Szeroki zakres festynu 
oraz słowackiego folku zainteresował przybyłą delegację nie tylko 
z Polski a także z Niemiec i Czech. Nasza delegacja obecna była w 
pierwszy dzień uroczystych obchodów uczestnicząc tym samym 
również przy odsłonięciu pomnika gen. Milana Stefanika, słynne-
go słowackiego polityka, inżyniera i astronoma, a w czasie wojny 
działacza słowackiego ruchu niepodległościowego.

Złote Gody
W dniu 29 maja 2019 r, tradycyjnie, jak 

co roku obchodziliśmy w naszej gminie 
Jubileusze 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. 
Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud 
pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin 
założonych przed pół wiekiem, za wycho-
wanie dzieci, za noce przy nich nieprzespa-
ne, za cierpienia, łzy, radość, za każdy siwy 
włos na ich skroni Jubilaci zostali odzna-
czeni przez Prezydenta RP medalami. 

Słowa uznania pod adresem Jubilatów 
oraz aktu dekoracji dokonał Burmistrz Mia-
sta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda 
w towarzystwie Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Kazimierza Zachwiei, Sekreta-
rza Miasta Tomasza Ciesielki oraz Z-cy 
kierownika USC Joanny Stychno-Ciesielki. 
Był to najbardziej wzniosły i wzruszający 
moment podczas spotkania jubileuszowego. 

Wśród jubilatów uhonorowanych meda-
lami, którzy ponad pół wieku temu w 1968 
roku  stanęli na ślubnym kobiercu, przysię-
gali sobie wierność i nieskończoną miłość, a 
dziś mieli okazje usłyszeć gratulacje za tak 
pięknie dotrzymane zobowiązania znalazło 
się 6 par z terenu Miasta i Gminy Szczaw-
nica.

Państwo Alicja i Czesław Ciesielka
Państwo Ingeborga i Jan Polaczyk
Państwo Maria i Kazimierz Salamon

Państwo Wiesława i Wacław Szczepa-
niak

Państwo Janina i Stanisław Zachwieja
 Nieobecnym z uwagi na stan zdrowia 

Jubilatom Państwu Czesławie i Feliksowi 
Walickim życzymy dużo zdrowia i pogody 
ducha.

 Spotkanie odbyło się w sympatycznej at-
mosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiąt-
kowe dyplomy oraz życzenia. Za pomyśl-
ność i następne 50 lat we dwoje wzniesiono 
toast lampką szampana. Uczestnicy odśpie-
wali jubilatom chóralne Sto lat. Swoim wy-
stępem uroczystość uświetnił młodzieżowy 
zespół wokalny Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Szczawnicy pod kierownictwem Pani 

Danuty Urban. Po części oficjalnej Dostojni 
Jubilaci zostali zaproszeni przez Burmistrza 
na wspólny poczęstunek oraz miłą chwilę 
wspomnień.  Wspominano przeżyte nie za-
wsze łatwe lata, pracę oraz radość z wycho-
wania dzieci, wnuków i prawnuków.

Wszystkim „Złotym Jubilatom”, ży-
czymy kolejnych lat w zdrowiu i har-
monii oraz radości i satysfakcji z tego, 
co przez te pół wieku zbudowali trwając 
przy sobie zgodnie z przyrzeczeniem: w 
zdrowiu i w chorobie, w smutku i w ra-
dości w bogactwie i w biedzie…
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UMIEM PŁYWAĆ
Uczniowie ze szkół podstawowych Naszej Gminy kontynuują z 

wielkim zaangażowaniem lekcje nauki pływania. 
Miasto i Gmina Szczawnica realizuje program „umiem pły-

wać” w ramach powszechnej nauki pływania 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Głównym celem jest aktywizacja fizycz-
na dzieci szkolnych, nabycie podstawowych 
umiejętności pływania, profilaktyka wad po-
stawy oraz nadwagi i otyłości. Program zakła-
da systematyczny i powszechny udział dzieci 
w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach 
sportowych.

Nauki pływania pobierają uczniowie szkół 
podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 1 
w Szczawnicy, Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Szczawnicy oraz Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Szlachtowej. Aktualnie w zajęciach 
basenowych uczestniczy 106 uczniów z klas 
I-III.

Uczniowie korzystają z basenu krytego zlo-
kalizowanego w Hotelu Jan w Szlachtowej.

 Całkowity koszt zadania wynosi 74 752 zł, 
z czego 16 000 zł pochodzi z dotacji z budże-
tu Ministerstwa Sportu i Turystyki, pozostałe 

środki w wielkości 58 752 zł pokryte zostaną z budżetu Miasta i 
Gminy Szczawnica.

Realizacja programu obejmującego naukę pływania jest waż-
nym elementem, aby przeciwdziałać zagrożeniu utonięć wśród 
dzieci i młodzieży, a także doskonałą okazją do opanowania zasad 
odpowiedniego zachowania się w wodzie jak i jej pobliżu.  

Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kulturowej i 
przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy jako narzędzie udostępnie-
nia, edukacji i promocji dziedzictwa przyrodniczo kulturowego 
obszaru pogranicza polsko słowackiego

Festyn ekologiczny  
z PPN w Dzień Dziecka

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka były pełne zabawy i atrak-
cji. W słoneczny dzień na terenie Szczawnicy odbyła się oficjalna 
impreza, której organizatorami byli Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica oraz Miejski Ośrodek Kultury. Z okazji Dnia Dziec-
ka zorganizowano Festyn ekologiczny z Pienińskim Parkiem Na-
rodowym, w ramach projektu, który stanowił Cyfrowy podgląd 
miejsc o szczególnej wartości kulturalnej i przyrodniczej Szczaw-
nicy i Leśnicy jako narzędzie udostępnienia, edukacji i promocji 
dziedzictwa przyrodniczo kulturowego obszaru pogranicza pol-
sko słowackiego. Dzieci ze szkół Szczawnicy i Leśnicy zwiedzały 
oraz oglądały wystawy pawilonu PPN po czym wszyscy przeszli 
ścieżką pieszo – rowerową na plac pod kolejką gdzie rozpoczął 
się festyn.

Zabawa została zainaugurowana przez konkurs wiedzy o florze 
i faunie Pienin, przeprowadzony przez pracowników PPN. W kon-
kursie udział wzięła młodzież ze szkół z terenu Gminy Szczaw-
nicy a nagrody zwycięzcom wręczyli Burmistrz – Pan Grzegorz 
Niezgoda, Sekretarz – Pan Tomasz Ciesielka oraz Starosta Leśni-
cy – Pan Jan Gondek. Przedstawiciele grona najmłodszych chętnie 
uczestniczyli w różnych grach i zabawach próbując swoich sił w 
wspinaczce na ściance, zmierzyli się z pracą strażaka, dowiedzieli 
się ciekawostek z życia pszczół, które przedstawił im Pszczelarz 
z Pasieki Jaśminowa Pszczoła, była również zespołowa gra tere-

nowa, którą poprowadził p. Bartek Ciesielka, teatrzyk Chrząszcz 
brzmi w trzcinie z Rabki ze spektaklem ekologicznym Plum Bulb 
oraz pokaz iluzji w wykonaniu Grupy Artystycznej Best. Mali 
widzowie z zaciekawieniem oglądali koncert zespołu „BETI & 
BOBAS”, a także brali udział w różnego rodzaju angażach sce-
nicznych, gdzie mogli zaprezentować swoje ukryte talenty. Cieka-
wą atrakcją był również występ beatboxera Łukasza „Kudłatego” 
Różyckiego. Dla wszystkich biorących udział w sobotnim wyda-
rzeniu dostępne były atrakcje placu zabaw  firmy LPG i lody ufun-
dowane przez firmę Koral z Nowego Sącza, cukierki, którymi 
częstował Sekretarz Pan Tomasz Ciesielka, jabłka od pracowni-
ków Miejskiego Ośrodka Kultury oraz drobne upominki dla każ-
dego, ufundowane przez PKL i JTM. Wszystkie punkty programu 
budziły wiele emocji, gdyż był to dzień pełen niespodzianek, a 
dobry humor  przy wspaniałej pogodzie dopisywał każdemu.

Cały projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z 
Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 
Państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowa-
cja 2014 – 2020.

Dziękujemy lokalnym sponsorom, którymi byli:  
Pieniński Park Narodowy
Polskie Koleje Linowe
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica
Firma LPG – M. i M. Guszkiewicz
Mountain – Touch
Jacak pizzeria i lodziarnia
Solar Spa
JTM s.c.
GOPR
OSP Szczawnica
Lokalna Grupa Działania Gorce - Pieniny

Fotoreprtaż str. 24
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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 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2204 z póżn. zm./ w wykonaniu Uchwały nr 
XII/83/2015Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 października 
2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczo-
ny przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nieruchomości 
położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda stanowiącej :

1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/14 z obrębu Jawor-
ki 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 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 211/14 przeznaczona  jest 

pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszcze-
niem zabudowy rekreacyjnej /letniskowej/ i oznaczone symbo-
lem E 33b MN.

Opis nieruchomości :
Działka posiada kształt prostokątna. Działka  nachylona w 

kierunku południowym. Dojazd do działki drogą terenową, ko-
nieczność urządzenia wjazdu na działkę. Na działce znajdują się 
zakrzaczenia. Działka nieuzbrojona, brak wody, kanalizacji, ener-
gii 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 PKO Bank Polski SA Szczawnica ul. Park 
Dolny 17 Nr 54 1020 2892 0000 5802 0646 9961 do dnia  12 
czerwca 2019 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpły-
wu 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 dniach 14-17 maja 2019 r. w Szczaw-
nicy odbyła się II Ogólnopolska Konfe-
rencja Osuwiskowa – O!suwisko. pod Pa-
tronatem Honorowym: Wiceprezesa rady 
Ministrów - Pani Beaty Szydło, Ministra 
Infrastruktury - Pana Andrzeja Adamczy-
ka, Głównego Geologa Kraju i Pełnomoc-
nika Rządu ds. Polityki Surowcowej Pań-
stwa - Pana Mariusza Oriona- Jędryska, 
Dyrektora Rządowego Centrum Bezpie-
czeństwa - Pana Marka Kubiaka i Głów-
nego Geodety Kraju - Pana Waldemara 
Izdebskiego.

W skład komitetu Honorowego min. 
oprócz wojewodów: Małopolskiego i 
Podkarpackiego oraz Marszałków Woje-
wództw: Małopolskiego, Podkarpackiego 
i Śląskiego wchodził również Starosta No-
wotarski Pan Krzysztof Faber i Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica Pan Grzegorz 
Niezgoda.

W imieniu włodarza miasta gości zgro-
madzonych powitał zastępca burmistrza 
Grzegorz Czaja, który podkreślił w swoim 
wystąpieniu, że: „Problematyka związana 
z osuwiskami jest ważnym elementem ba-
dań i zagadnień geologicznych, która do-
tyka nas wszystkich, także mieszkańców 
terenów górskich. Gmina Szczawnica jako 
teren z urozmaiconą budową geologiczną 
często spotyka się z problemem osuwania 
terenu zarówno w procesach inwestycyj-
nych, podczas usuwania skutków klęsk ży-
wiołowych oraz w pracach planistycznych. 
W ramach systemu ochrony przeciw osu-
wiskowej SOPO na terenie naszej gminy 
odnotowano wiele różne sklasyfikowanych 
osuwisk. Jak wiemy tematyka związana z 
badaniem, monitorowaniem i prognozowa-
niem osuwisk czy też metodyka ich zabez-
pieczania jest istotna dla bezpieczeństwa 
społecznego jak i planowania jakichkol-
wiek inwestycji, dlatego cieszę się, że II 
Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa 
O!suwisko została zorganizowana właśnie 
w Szczawnicy”

Konferencja O!SUWISKO jest skiero-
wana zarówno do osób związanych bez-
pośrednio z usuwaniem skutków ruchów 
masowych na poziomie samorządów, ad-
ministracji rządowej, służb zarządzania 
kryzysowego, jak i przedsiębiorstw geolo-
gicznych, instytucji zajmujących się projek-
towaniem i wykonywaniem infrastruktury 
na terenach objętych ruchami masowymi 

oraz wspomagających te jednostki – insty-
tutów badawczych i wyższych uczelni oraz 
przedstawicieli firm operujących w bran-
żach związanych z tematyką konferencji. 

 
Problematyka konferencji dotyczyła 

osuwisk, a w szczególności:
przyczyn ruchów grawitacyjnych w 

świetle teorii i modeli
modeli ruchów grawitacyjnych w zależ-

ności od kształtu powierzchni poślizgu
zagadnień metodycznych i teoretycz-

nych w typologii osuwisk
metod badawczych powierzchniowego i 

wgłębnego rozpoznania osuwisk
systemów rejestracji osuwisk w Polsce 

i na świecie
rejestracji i kartografii osuwisk w ra-

mach projektu System Osłony Przeciwosu-
wiskowej (SOPO)

monitoringu osuwisk (powierzchniowe-
go, wgłębnego, bezpośredniego, zdalnego)

sukcesów i porażek zastosowania zdal-
nych metod do rozpoznania ruchów grawi-
tacyjnych

zagrożeń osuwiskowych w kontekście 
zagospodarowania przestrzennego

zagrożeń osuwiskowych obiektów inży-
nierskich, zabytkowych i innych

rozwoju osuwisk w nawiązaniu do da-
nych historycznych i datowań

prognostyki i oceny ryzyka
sposobów i trwałości zabezpieczenia te-

renów objętych osuwiskami
zagadnień legislacyjnych i prawnych 

związanych z rozpoznaniem osuwisk

II Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa 
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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 przetargu osobiście lub przez pełno-
mocnika. Pełnomocnictwo wymaga 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

*   *   *

Znak:NPOŚ.6840.1.4.2019.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 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 PKO Bank Polski SA Szczawnica ul. Park 
Dolny 17 Nr 54 1020 2892 0000 5802 0646 9961 do dnia  12 
czerwca 2019 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpły-
wu 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 przetargu osobiście lub przez pełno-
mocnika. Pełnomocnictwo wymaga 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
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Szczawnica,  03 czerwca 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej 
wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie interneto-
wej www.szczawnica.pl w terminie od 04 czerwca  2019 r. do 25 
czerwca  2019 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

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

1. udziału Gminy Szczawnica wynoszącego 1969/11616 w 
działce ewid. nr 2851/2 o powierzchni ok. 0.3500  ha  położonej w 
Szczawnica przy ul. Główna  z przeznaczeniem na  prowadzenie 
działalności gospodarczej – skład opałowy na okres 3 lat

2. część działki ewid. nr 334/6 o powierzchni 0.0421 ha położo-
nej w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej z przeznaczeniem na cele 
składowe na okres 3 lat

3. część działki ewid. nr 90 oraz działki 81 i 88 o powierzchni 
ogólnej 4.3324 ha położone w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z 
przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

4. część działki 5510 o powierzchni 0.0060 ha położonej w 
Szczawnicy przy ul. Sopotnickiej z przeznaczeniem na zieleniec 
przydomowy na okres 3 lat

5. część działki ewid. nr 77 o powierzchni 0.5065 ha położonej  
w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rol-
nicze na okres 3 lat

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

7. działkę ewid. nr 215/3, 216/1 i 216/2 o powierzchni 0.2003 ha 
położoną w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej  z przeznaczeniem 
jako dojazd do budynku mieszkalnego oraz teren rolny na okres 
3 lat

8. część działki ewid. nr 124/7 o powierzchni 0.2779 ha poło-
żonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na 
cele rolnicze na okres 3 lat

9. działkę ewid. nr 329 o powierzchni 3.0537 ha położoną w 
Jaworkach przy ul. Zaskalskie z przeznaczeniem na cele rolnicze 
na okres 3 lat

10. działkę ewid. nr 87 oraz część działki ewid. nr 90 o po-
wierzchni 3.3880 ha położone w Jaworkach przy ul. Czarna Woda 
z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

11. działkę ewid. nr 238 o powierzchni 1.0095 ha położoną w 
Jaworkach przy ul. Biała Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze 
na okres 3 lat

12. działkę ewid. nr 1746/1 o powierzchni 0.0220 ha położoną 
w Szczawnicy przy ul. Zawodzie z przeznaczeniem na cele rolni-
cze na okres 3 lat

13. część działki ewid. nr 5444/1 o powierzchni 0.0070 ha po-
łożonej w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej z przeznaczeniem na 
cele składowe na okres 3 lat

14. działkę ewid. nr 86 o powierzchni 2.1098 ha położoną w Ja-
workach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze 
na okres 3 lat

II. Dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
1. część działki ewid. nr 528/32 o powierzchni 0.0060 ha poło-

żonej w Szczawnicy przy ul. Flisackiej z przeznaczeniem na zie-
leniec na okres 3 lat

Szczawnica,  03 czerwca 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej 
wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie interneto-
wej www.szczawnica.pl w terminie od 04 czerwca  2019 r. do 25 
czerwca  2019r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

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

1. udziału Gminy Szczawnica wynoszącego 1969/11616 w 
działce ewid. nr 2851/2 o powierzchni ok. 0.3500  ha  położonej w 
Szczawnica przy ul. Główna  z przeznaczeniem na  prowadzenie 
działalności gospodarczej – skład opałowy na okres 3 lat

2. część działki ewid. nr 334/6 o powierzchni 0.0421 ha położo-
nej w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej z przeznaczeniem na cele 
składowe na okres 3 lat

3. część działki ewid. nr 90 oraz działki 81 i 88 o powierzchni 
ogólnej 4.3324 ha położone w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z 
przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

4. część działki 5510 o powierzchni 0.0060 ha położonej w 
Szczawnicy przy ul. Sopotnickiej z przeznaczeniem na zieleniec 
przydomowy na okres 3 lat

5. część działki ewid. nr 77 o powierzchni 0.5065 ha położonej  
w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rol-
nicze na okres 3 lat

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

7. działkę ewid. nr 215/3, 216/1 i 216/2 o powierzchni 0.2003 ha 
położoną w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej  z przeznaczeniem 
jako dojazd do budynku mieszkalnego oraz teren rolny na okres 
3 lat

8. część działki ewid. nr 124/7 o powierzchni 0.2779 ha poło-
żonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na 
cele rolnicze na okres 3 lat

9. działkę ewid. nr 329 o powierzchni 3.0537 ha położoną w 
Jaworkach przy ul. Zaskalskie z przeznaczeniem na cele rolnicze 
na okres 3 lat

10. działkę ewid. nr 87 oraz część działki ewid. nr 90 o po-
wierzchni 3.3880 ha położone w Jaworkach przy ul. Czarna Woda 
z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

11. działkę ewid. nr 238 o powierzchni 1.0095 ha położoną w 
Jaworkach przy ul. Biała Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze 
na okres 3 lat

12. działkę ewid. nr 1746/1 o powierzchni 0.0220 ha położoną 
w Szczawnicy przy ul. Zawodzie z przeznaczeniem na cele rolni-
cze na okres 3 lat

13. część działki ewid. nr 5444/1 o powierzchni 0.0070 ha po-
łożonej w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej z przeznaczeniem na 
cele składowe na okres 3 lat

14. działkę ewid. nr 86 o powierzchni 2.1098 ha położoną w Ja-
workach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze 
na okres 3 lat

II. Dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
1. część działki ewid. nr 528/32 o powierzchni 0.0060 ha poło-

żonej w Szczawnicy przy ul. Flisackiej z przeznaczeniem na zie-
leniec na okres 3 lat
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Szczawnica,  15 maja   2019 r.    Znak: NPOŚ.7151.1.2019.JP

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I przetarg ustny 
nieograniczony  na najem na okres 3 lat powierzchni komercyjnej 
określonej jako pawilon nr 7 o powierzchni użytkowej 13,40 m2 
do prowadzenia punku informacyjnego w imieniu Miasta i Gmi-
ny Szczawnica  w okresie trwałości projektu oraz na prowadze-
nie swojej działalności związanej z obsługą ruchu turystycznego, 
sprzedażą usług turystycznych w ramach projektu „Wzrost atrak-
cyjności turystycznej Szczawnicy i Leśnicy – miast pogranicza 
polsko słowackiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycz-
nej” w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program 
Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika 
Słowacka 2007 - 2013.

Cena wywoławcza czynszu najmu przedmiotowej nieruchomo-
ści wynosi 300,00 zł / słownie trzysta złotych/  + Vat miesięcznie

Wadium wynosi  60,00 zł
Umowa najmu zostanie zawarta w terminie do 14 dni od daty 

rozstrzygnięcia przetargu
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
złożenie oświadczenia przez oferenta, iż zapoznał się z warun-

kami przetargu, projektem umowy najmu i nie zgłasza żadnych 
zastrzeżeń. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium 
w pieniądzu , które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta  i 
Gminy Szczawnica  PKO Bank Polski SA 34-460 Szczawnica 
ul. Park Dolny 17 Nr 54 1020 2892 0000 5802 0646 9961 w 
terminie do dnia 13 czerwca 2019 r. 

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków 
na rachunek Urzędu Miast i Gminy Szczawnica. Brak środ-
ków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje 
się jako niewpłacenie wadium. 

3.Dowód wpłaty wadium oraz dwód osobisty  należy okazać 
Komisji Przetargowej.

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

Warunki, które muszą być spełnione przez najemcę :
1. Przyszły najemca musi wykazać się doświadczeniem w pro-

wadzeniu tego rodzaju działalności w związku z powyższym do 
przetargu prosimy dostarczyć co najmniej dwie referencje po-
twierdzające bardzo dobrą współpracę z różnymi przedsiębiorca-
mi stowarzyszeniami oraz organizacjami zajmującymi się usługa-
mi turystycznymi

2. Celem realizacji wskaźników projektu „ Wzrost atrakcyj-
ności turystycznej Szczawnicy i Leśnicy- miast pogranicza pol-
sko-słowackiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej” 
Dzierżawca jest zobowiązany do utworzenia 1 miejsca pracy / 
EPC – ekwiwalent pełnego czasu pracy/ i utrzymania tegoż stano-
wiska w okresie trwałości projektu.

3.Utworzenie nowego miejsca pracy oraz uruchomienie punktu 
informacyjnego  musi nastąpić w terminie do 7 dni od podpisania 
umowy najmu.

4. Osoba obsługująca powinna znać co najmniej dwa języki 
obce  na poziomie umożliwiającym płynną komunikację przy 
czym język angielski jest wymogiem obowiązkowym.

5. Najemca będzie ponosił koszty mediów ( woda, prąd, tele-
fon, internet) związane z prowadzeniem punktu informacyjnego.

6. Najemca jest zobowiązany do zawarcia odpowiednich umów 
z dostawcami mediów ( woda, prąd telefon, internet) i do pono-
szenia wszelkich kosztów, a także opłat publicznoprawnych ( w 
tym podatku od nieruchomości) związanych z używaniem nieru-
chomości.

7. Oznaczenie na zewnątrz i wyposażenie wewnątrz punktu 
informacyjnego ( biurko, krzesła, szafki, zestaw komputerowy)  
wraz ze strefą  nieodpłatnego dostępu do internetu jest po stronie 
najemcy.

8. Oznaczenie na zewnątrz ma jasno informować, że jest to 
punkt informacyjny prowadzony w imieniu Urzędu Miasta i Gmi-
ny Szczawnica.

9. Po upływie terminu na jaki nieruchomość została wynaję-
ta – okres trwałości projektu- bądź w przypadku rozwiązania, 
wypowiedzenia bądź odstąpienia od umowy przez którąkolwiek 
ze stron, Najemca będzie zobowiązany do zwrotu nieruchomości 
Wynajmującemu w stanie niepogorszonym.

10. Najemca jest zobowiązany do prowadzenia punktu infor-
macyjnego w okresie trwałości projektu. Przy czym w okresie od 
01.04. do 31.10 godziny otwarcia od 9.00 do 17.00 (poniedziałek-
-piątek) w soboty od 9.00 do 13.00. Od 1.11 do 31.03 od ponie-
działku do piątku co najmniej 5 godzin.

11. Do obowiązków pracownika punktu należeć będzie rów-
nież obsługa  poczty elektronicznej kontakt@wsercupienin.pl

12.Punk informacyjny ma udzielać informacji odnośnie:
à Instytucji kulturalnych oraz wydarzeń kulturalnych
à Opieki zdrowotnej
à Komunikacji
à Usług różnych
à Banków i kantorów 
à Urzędów i instytucji
à Służb
à Bazy noclegowej
à Atrakcji
à Gastronomii
à Wydarzeń
à Miasta
à Okolic
13. Osoby  prowadzące działalność gospodarczą oferujące 

usługi i atrakcje skierowane dla turystów, instytucje kulturalne,  
we własnym zakresie dostarczają materiały reklamowe.

14. Firmy i osoby oferujące usługi noclegowe mogą reklamo-
wać swoje obiekty w punkcie informacyjnym tylko i wyłącznie 
po okazaniu dowodów wpłat opłaty uzdrowiskowej  dla Miasta 
Szczawnica oraz wpłat dla opłaty miejscowej dla Szlachtowej i 
Jaworek.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu 
i prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, a także 
prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wadium w pieniądzu wpłacone przez osobę, która wygrała 
przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu nierucho-
mości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia 
umowy, wadium przepada na rzecz Wynajmującego. Wadium 
wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie 
po zamknięciu 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. Osoby zainteresowane 
przetargiem mogą zapoznać się z projektem umowy najmu.
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NOWY PLAC ZABAW W SZCZAWNICY

31 maja 2019 roku nastąpiło uroczyste otwarcie placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy. 

Plac zabaw utworzono w ramach realizacji projektu „Inno-
wacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przed-
szkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”. Koszt realizacji 
inwestycji 193.533,00 zł w tym 158.553,00 zł dofinansowanie ze 
środków z Unii Europejskiej. 

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 10.1.2 Wychowanie 
przedszkolne – SPR. 

FINAŁ PROJEKTU
31 maja 2019 r zakończyliśmy realizację projektu „Innowacyjna 

edukacja kluczem do sukcesu uczniów Miasta i Gminy Szczawni-
ca”. Realizacja projektu trwała 2 lata, w ramach projektu:

1. Stworzono nowe pracownie przedmiotowe oraz zakupiono 
wiele pomocy edukacyjnych do istniejących pracowni przedmio-
towych w Szkołach Podstawowych znajdujących się na terenie 
Gminy Szczawnica – ogólny koszt 384.500,46 zł. Podczas reali-
zacji projektu:

 * w Szkole Podstawowej nr.1  - doposażono pracownie mate-
matyczną oraz przyrodniczą 

 * w Szkole Podstawowej w Szlachtowej – utworzono pracow-
nie przyrodniczą i matematyczną

 * w Szkole Podstawowej nr.2 – utworzono pracownię biolo-
giczno-chemiczną, matematyczną,  doposażono pracownię fi-
zyczną oraz pracownie geograficzną

* do każdej szkoły zakupiono mobilną szafę wyposażoną w 25 
laptopów,

* każda utworzona pracownia została wyposażona w zestaw 
komputerowy dla nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz tablicę 
multimedialną, 

* w każdej szkole została utworzona pracowania multimedialna,
* zmodernizowano sieć informatyczną w celu zwiększenia 

przepustowości,
2. Zrealizowano cykl szkoleń dla nauczycieli szkół podsta-

wowych – ogólny koszt 67.526,00 zł:  Tematyka zrealizowanych 
szkoleń: Nowe technologie w edukacji - obsługa sprzętu TIK, Na-
uczanie metodą eksperymentu: Warsztaty laboratoryjne – przyro-
da/biologia/chemia, Warsztaty laboratoryjne – fizyka, Edukacja 
przyrodnicza w terenie - biologia/geografia, Tworzenie innowa-
cyjnych prezentacji multimedialnych – Prezi, Podstawy tworze-
nia prezentacji multimedialnych  Power Point, Wykorzystywanie 
arkusza kalkulacyjnego Excel, Wykorzystanie technologii infor-
macyjno-komunikacyjnej do wspomagania zajęć w szkole, Mo-
tywowanie uczniów dzięki wykorzystaniu nowych technologii,  
Warsztaty z programowania, G-lerning-wykorzysatnie narzędzi 
Googla w edukacji. 

Nr IX/48/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzier-
żawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy 
Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

Nr IX/49/2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w 
Szczawnicy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 
nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawni-
ca w trybie bezprzetargowym,

Nr IX/50/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr VIII/42/2019 z 
dnia 28 marca 2019 roku,

Nr IX/51/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/43/2019 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 marca 2019 roku,

Nr IX/52/2019 w sprawie Statutu Miasta i Gminy Szczawnica,

Nr IX/53/2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2019,

Nr IX/54/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Miasta  i Gminy Szczawnica,

Nr IX/55/2019 w sprawie udzielania pomocy finansowej dla 
Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania pod nazwą: „opra-
cowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy mostu na potoku 
Grajcarek w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – 
Szczawnica w km 6+0,24”. 

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Szczawnicy, 
podczas IX zwyczajnej sesji w dniu 30 maja 2019 roku:
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3. Zrealizowano cykl zajęć edukacyjnych z zakresu nauki pro-
gramowania, każdy uczeń odbył 40 godzin zajęć.

4. Zrealizowano projekt edukacyjny, którego realizacja składa-
ła się z kilku etapów:

Etap I- realizacja zajęć edukacyjnych laboratoria przyrodnicze, 
interaktywna matematyka dodatkowo w klasach gimnazjum labo-
ratoria chemia, fizyka, geografia, biologia. 

ETAP II- Zorganizowanie cyklu trzydniowych wycieczek edu-
kacyjnych do Warszawy oraz do Wrocławia dla uczniów szkół 
podstawowych klas od V-VIII  oraz III klas gimnazjum. Odwie-
dzić zarówno Wrocław jak i Warszawę miało okazje 400 osób.

Etap III – zajęcia informatyczne – mające na celu opracowanie 
książki pamiątkowej z realizacji projektu.

Wartość projektu  1.635.982,63 zł (w tym 1.552.505,70 zł środ-
ki europejskie, 83.476,93 zł budżet miasta).

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
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Miêdzy nami, gó ra la mi...2 maja, w drugim dniu Majówki, odbył się koncert muzyczny, 
w czasie którego nasze gaździny serwowały góralskie potrawy. 
Koncert, jak i degustacja odbyła się w ramach projektu „ Pamię-
tajmy o ogrodach – zachowanie bogatego dorobku kulturowe-
go Pienin”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 
Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich,  działanie -  Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, za pośrednictwem LGD Gorce - Pieniny.

3 maja -  przybyliśmy na Przysłop, by w miejscu zroszonym 
przed 75 laty krwią bohaterów, wspólnie modlić się za Ojczyznę, 
przyzywając wstawiennictwa Jej Królowej, której dedykowana 
jest kaplica zbudowana na miejscu męczeństwa rodziny Fijasów, 
a poświęcona 25 lat temu. Uroczystość ta jest wkładem naszego 
Oddziału w obchody stulecia Związku Podhalan. Wzięli w niej 
udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych na-
szego regionu oraz wielu instytucji działających i w naszym mie-
ście i w sąsiednich miejscowościach, młodzież i dzieci ze szkół, a 
także - z pocztami sztandarowymi - oddziały Związku Podhalan z 
okolicznych miej-
scowości, a nawet 
z Żywca. Ulewny 
deszcz nie wystra-
szył ani mieszkań-
ców, ani turystów.  
Cieszy fakt, że 
poszerza się krąg 
osób i instytucji, 
które w niej uczest-
niczą.

Uroczystość rozpoczęło złożenie bardzo licznych wiązanek 
przy pomniku w miejscu potyczki z Niemcami  partyzantów AK 
oddziału „Wilk”, w której zginęło 5 partyzantów. Orszak prowa-
dzony przez banderię konną wystawioną przez Jazowsko i Obidzę 
przemaszerował do kaplicy. Tutaj wysłuchaliśmy patriotycznego 
programu przypominającego 228 rocznicę uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja, przygotowanego przez nauczycieli i uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 ze Szczawnicy. Mszę św. poprzedził akt spa-
lenia makiety domku, przywołujący tamto tragiczne wydarzenie 
(dziękujemy rodzinie Zachwiejów za podtrzymanie tej tradycji). 
Mszy świętej przewodniczył, i homilię wygłosił, ks. dr hab. Ja-
cek Siewiora. Współcelebransami byli: ks. dr Tomasz Kudroń – 
szczawnicki proboszcz, ks. Jan Gwoźdź – proboszcz z Obidzy, 
a zarazem kapelan ich Oddziału ZP i kapelan naszego Oddziału 
– ks. Grzegorz Salamon.  Oprawę muzyczną zapewniła młodzież. 
Na zakończenie świętowania spotkaliśmy się w naszej góralskiej 
siedzibie, gdzie nasze gaździny uraczyły nas gorącym poczęstun-
kiem. 

Składam podziękowania 
dla wszystkich uczestników 
uroczystości, a szczególnie 
dla Celebransów Mszy św., 
GOPR-u i OSP ze Szczawni-
cy, którzy udostępnili trans-
port i czuwali nad bezpie-
czeństwem, licznej banderii  
konnej i młodzieży oraz na-
uczycielom ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 ze Szczawni-
cy i gaździnom  za ich wkład 
w tegoroczne świętowanie  
3. Maja  

Skończył się  najpiękniej-
szy miesiąc – maj. Jest on 

poświęcony Maryi. Tradycyjnie, jak co roku, pomimo niesprzy-
jającej pogody odprawialiśmy majówki: przy figurze na Jarmucie, 
przy kapliczce na ul. Sopotnickiej / Na Rówionkach / przy figurze 
na ul. Szlachtowskiej i przy kapliczce na ul. Maćka zza Ławy / 
Przy Oficyrku /. Za liczne uczestnictwo w majówkach serdecznie 
dziękujemy. „Bóg Zapłać”.

26 maja poczet sztandarowy i delegacja naszego Oddziału 
wzięła udział w uroczystej Mszy świętej odpustowej w Szlachto-
wej.

31 maja Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Prof. Józefa Tischne-
ra w Szczawnicy obchodziła swoje święto. Na którym nie zabra-
kło również naszej delegacji.

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób. włączyli się we wszystkie uroczystości majowe.

Zapraszamy do licznego udziału  w „łodzioniu” w  uroczysto-
ściach Bożego Ciała i Odpustu ku Czci Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy.

Wszystkim, którzy w czerwcu obchodzą imieniny, urodziny 
lub jubileusze życzymy, aby mieli swoje marzenia, o które zawsze 
warto walczyć, wiele radości, z którymi zawsze warto się dzielić, 
wspaniałych przyjaciół, z którymi zawsze warto być i wiele na-
dziei, bez której naprawdę nie da się żyć”

 Zarząd Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan 
w Szczawnicy

KOLEJNY SUKCES DLA  PERŁY  WYTAŃCZONY
W dniach 15-16 maja 2019 roku w 

Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym 
Targu odbył się III Ogólnopolski Fe-
stiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej ,,Tanecznym kro-
kiem ku integracji. W Festiwalu wziął 
udział zespół pieśni i tańca ,,Pieniń-
skie Perły” z Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej ,,Perła” w Szczawnicy w skła-
dzie: Krzysztof Malinowski, Anna 
Piszczek, Celina Liptak, Tomasz 
Wyrostek, Joanna Faron, Małgorzata 
Wojdyło, Anita Jandura, Elżbieta Ka-
łafut, Kazimierz Knutelski, Marcin 
Nykaza, Katarzyna Gorlicka i Seba-
stian Olszewski.

W wydarzeniu kulturalnym wzięły również udział dwie solistki: 
Iwona Jabłońska oraz Anita Jandura, które śpiewały przy akom-
paniamencie fortepianowym Pani Ewy Zachwiei- która od kilku 
lat jest wolontariuszem. Grupa taneczna oraz solistki pozytywnie 
przeszli eliminacje i 16 maja odebrali statuetki oraz cenne nagro-
dy. Występ grupy ze Szczawnicy reprezentowała w tym dniu grupa 
,,Pienińskie Perły” w tańcu ,,Polonez” do muzyki Wojciecha Kilara. 

Urszula Jasiurkowska - Radłowska

Ogromne zaangażowanie kadry pracującej w Warsztacie Tera-
pii Zajęciowej jest wyrazem profesjonalizmu i dużej troski oraz 
zrozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych, co przekłada się na 
radość i satysfakcję z osiąganych celów. Uśmiech goszczący na twa-
rzach artystów jest motywacją do podejmowania kolejnych działań. 
Dziękuję wszystkim pracownikom za współpracę w tworzeniu tego 
dzieła. Szczególnie paniom, które tworzyły dobrą atmosferę w cza-
sie prób: P. Urszuli Jasiurkowskiej- Radłowskiej, Pani Elżbiecie Ka-
sprzak,  Pani Aleksandrze Czech. 

W.S-T
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii  
św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli:

Leon Wiercioch – 19.05.2019r.
Dorota Krystyna Zabrzeska – 19.05.2019r.
Jędrzej Oleś – 26.05.2019r.

Sakrament małżeństwa przyjęli:

Grzegorz Tadeusz Szpak i Joanna Maria Ligas 
-  01.05.2019 r. 

Piotr Adam Szlagowski i Dorota Ewa Budacz, 
- 18.05.2019 r. 

Odeszli do wieczności:

Stanisław Zachwieja, zm. 01.05.2019 r.
Marian Banaś, zm. 02.05.2019 r. 
Stanisława Zachwieja, zm. 07.05.2019 r.
Paweł Wojciech Mikołajczyk, zm. 15.05.2019r.
Julian Stanisław Stolarczyk,  zm. 19.05.2019 r.
Władysław Bieniek, zm. 28.05.2019 r. 

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjęli:

Stanisław Krzyśko – 5.05. 2019r.Jaworki
Milena Maślanka – 1.06. 2019r Jaworki
Wojciech Piszczek – 12.05. 2019r Szlachtowa

Sakrament małżeństwa przyjęli

Sebastian Mastalski i Dorota Kular – 11.05. 
2019r Szlachtowa

Paweł Ligas i Izabela Mos – 18.05. 2019r - Ja-
worki

Odeszła do wieczności:

Ludwika Maria Giemzik, zam. Jaworki – 
4.05.2019r.

Zoja Zadworna była ochrzczona 21 kwietnia 
2019r.  w Kościele w Szlachtowej – za omył-
kowe podanie daty i miejsca przyjęcia Sa-
kramentu chrztu św. w poprzednim nume-
rze - bardzo przepraszamy!

Kronika Towarzyska
Gratulujemy zdobycia wysokich nagród i wyróżnień w II Przeglądzie Folkloru Pienin, Gorców i 
Podhala „Nuta Dunajca” 2019 w Maniowach. Cieszymy się, że nasi twórcy zostali docenieni przez 
jury. Sukces odnieśli:

W kategorii dziecięcej 

– w konkursie gawędziarzy i recytatorów 
ludowych

III m.- Aleksandra Macanowicz, 
wyróżnienie – Maja Mazurek

W kategorii młodzieżowej 

- w konkursie instrumentalistów 
II m. – Bartosz Gabryś, grający na trombicie

W kategorii dorosłej
- w konkursie instrumentalistów dorosłych
II m. – Wiesław Majerczak – skrzypce

- w konkursie śpiewu solowego
I m. – Janina Gawlik

- w konkursie gawęd i recytacji
I m. – Jadwiga Śpiewak
II m. – Michał Polaczyk

- w konkursie muzyk góralskich 
III miejsce  - Muzyka Marka Szczepaniaka 

20 LAT KAPŁAŃSTWA  
ks. Tadeusza Wojciechowskiego

Ten piękny jubileusz w dniu 
21.05.2019 w kościele w Ja-
workach świętowali  na wspól-
nej modlitwie mieszkańcy Ja-
worek, goście i sam jubilat.

Uroczystą Mszę Świętą  
swoim śpiewem uświetniły 
Dziewczęca Służba Maryjna i 
Schola z Jaworek. 

Modlitwą objęliśmy wszyst-
kich pasterzy Kościoła w Pol-
sce, a szczególnie naszego 
Proboszcza Ks. Tadeusza Woj-
ciechowskiego, sprawującego 
dzisiejszą Eucharystię w tak wyjątkowym dla Niego dniu jakim jest jubileusz 20 
lecia Kapłaństwa, życząc by gorliwa służba dla Królestwa niebieskiego wspierana 
przez Matkę Bożą Pośredniczkę Łask umacniała świadectwo wiary całego Kościo-
ła. Po zakończonej Mszy Świętej i odśpiewanej majówce w intencji jubilata nastąpił 
czas składania życzeń. Przedstawiciele grup działających w parafii, przedstawiciele 
instytucji, mieszkańcy i goście. Były to przedstawiciele: Scholi z Jaworek repre-
zentowanej przez panie Beatę Hamerską i Danutę Ziemianek, Polskiego Stowa-
rzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy 
reprezentowanego przez panią Janinę Zachwieja,  grupy wokalnej „Juhasy” i chó-
ru UTW reprezentowanego przez kierownika artystycznego panią Ewę Zachwieję, 
przedstawicieli róż różańcowych męskich i żeńskich, reprezentowanych przez panie 
Marię Ligas i Halinę Stopkę, liturgicznej służby ołtarza DSM, ministrantów, Sto-
warzyszenia na rzecz Promocji i Rozwoju Jaworek reprezentowanym przez panią Stanisławę Mazurek, Kapeli góralskiej „Jaworcanie” 
reprezentowanej przez Mariusza Tokarczyka, oraz  indywidualnych mieszkańców i gości. Te chwile pozostaną w pamięci wszystkich 
tworzących wspólnotę modlitewną a szczególnie w pamięci samego jubilata.

W.S-T

Drogi Księże Tadeuszu,
pragniemy Ci życzyć przede wszystkim zdrowia, błogosławieństwa Bożego i Matczynej opieki patronki naszej parafii, oraz tego, 

aby w dalszej posłudze duszpasterskiej w naszej parafii zawsze towarzyszyły Ci świętość, gorliwość i poświęcenie, abyś był silny 
mocą miłości, mocą wiary, tej wiary, którą ofiarował nam Jezus Chrystus.  Szczęść Boże!

Mieszkańcy Jaworek
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Wypraszająca Ducha
Pan Jezus zapowiadał uczniom, że ześle im Ducha 

Świętego, kiedy już sam odejdzie do Ojca. Nawet wię-
cej: wyjaśniał, że jeśliby nie odszedł, nie mógłby ze-
słać im swego Ducha i dlatego pożyteczne jest dla nich 
Jego odejście. Pożyteczne dla nich, a więc i dla nas, bo 
po prostu pożyteczne dla Kościoła. Chociaż Kościół 
narodził się „z przebitego boku Chrystusa”, czyli na 
krzyżu, dzięki Jego Męce i Ofierze Paschalnej, potrze-
bował jeszcze wewnętrznej mocy Ducha Świętego, by 
móc objawić się światu i otrzymać moc do pełnienia 
posłannictwa zleconego mu przez Chrystusa. Zatem 
można powiedzieć, że Kościół stał się w pełni Kościo-
łem w dniu Zesłania Ducha Świętego. Ofiara krzyżo-
wa Chrystusa to jakby poczęcie się Kościoła, a Zesła-
nie Ducha Świętego to jego narodziny.

Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa – i tak 
jak przy narodzinach Chrystusa w oczywisty sposób 
uczestniczyła Jego Matka, i jak stała pod krzyżem, 
kiedy to Chrystus ogłosił Ją Matką Kościoła, tak też 
nie mogło Jej zabraknąć w Wieczerniku Zielonych 
Świąt. Była tam wewnątrz rodzącego się Kościoła. 
Tak opowiadają o tym Dzieje Apostolskie: „Wszyscy 
oni [Apostołowie] trwali jednomyślnie na modlitwie 
razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi 
Jego” (1, 14).

Chociaż Maryję – Niepokalaną i „łaski pełną” (jak 
nazwał Ją Archanioł podczas Zwiastowania) już wcze-
śniej napełnił Duch Święty, również i teraz zstępuje na 
Nią, tak jak na wszystkich obecnych w Wieczerniku. 
We Krwi Chrystusa Kościół otrzymał swój „chrzest”, 
zaś w dniu Zesłania Ducha Świętego – bierzmowanie. 
Członkowie młodego Kościoła zostali namaszczeni, 
„pasowani” na rycerzy Chrystusa. Otrzymali od Du-
cha Świętego odwagę, moc i zdolność do wypełniania 
apostolskiej misji w świecie – do zaszczepiania Chry-
stusa w duszach ludzkich, do krzewienia wiary i Ko-
ścioła po całej ziemi.

Maryja zaś przyjęła teraz dar Ducha Świętego na 
wypełnianie swoich zadań jako Matka Kościoła. W 
tak kluczowym dla Kościoła momencie – kiedy to za-
manifestował on wobec świata swe istnienie – nie mo-
gło zabraknąć w nim Maryi. Matka Kościoła znajduje 
się zawsze pośród uczniów Chrystusa i wyprasza dla 
Kościoła dar Ducha Świętego.

Jest w gronie uczniów Chrystusa nie tylko jako Jego 
pierwsza Uczennica, pierwsza Chrześcijanka, ale jako 
Matka Kościoła troszcząca się o powierzone Jej dzie-
ci. Maryja nieustannie modli się z Kościołem i za Ko-
ściół, wypraszając mu liczne łaski. Wciąż jest wśród 
uczniów Pana najpodatniejszym Narzędziem Ducha 
Świętego w przekazywaniu nam Jego łask.

Zwracajmy się zatem ufnie do Matki Kościoła w 
naszych potrzebach. Jednocześnie pamiętajmy jednak, 
że otrzymywane przez nas dary mamy przyjmować 
z wdzięcznością. Oznacza to m.in., że mamy nie tyl-
ko prosić, ale i naśladować Maryję we współpracy z 
Duchem Świętym i w przybliżaniu innych do Boga; w 
„ściąganiu” na nich Ducha Świętego – naszą modlitwą, 
słowem i przykładem własnego życia.

Danuta Mastalska

KOŃCZYMY REALIZACJĘ 
KOLEJNEGO PROJEKTU

 
    Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczawnicy 

od października 2018 r. realizuje projekt Uniwersytety Trzeciego Wieku 
bez granic ” w ramach programu „Seniorzy w akcji”  dotowany  przez 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności.

Projekt ten ma na celu integrację   seniorów  z  przygranicznych  pieniń-
skich miejscowości - polskich i  słowackich oraz popularyzację społecznych 
uniwersytetów  trzeciego wieku.

 Projekt ten jest niezwykle:
- innowacyjny, gdyż  Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku jako pierw-

szy zainicjował współpracę z grupą ludzi  starszych  mieszkających po dru-
giej stronie granicy tj. Słowacji, budując w ten sposób  tzw.  pomostowy ka-
pitał społeczny, stanowiący nowość w skali rynku polskiego i słowackiego,

- unikatowy, gdyż nie istnieją projekty konkurencyjne, ani podobne.
Głównym celem projektu jest  poprawa jakości i poziomu życia osób 

starszych z terenów Polski i Słowacji, podniesienie świadomości obywa-
telskiej osób starszych, zaktywizowanie ich do działań na rzecz własnego 
rozwoju, integracja, dostarczanie wiedzy oraz promocja dobrych praktyk 
Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

W ramach projektu odbyliśmy pięć spotkań integracyjnych, na których 
pokazywaliśmy naszym słowackim seniorom aktywność uniwersytetu na 
wszystkich odcinkach działalności, poznawaliśmy  się wzajemnie, kulturę i 
obyczaje,  a także zwiedzaliśmy  ciekawe miejsca na swoich terenach.

Projekt jest inspiracją dla słowackich seniorów mobilizującą ich do po-
dobnej działalności na swoim terenie. Mamy nadzieję, że spodobał się im 
model naszych społecznych uniwersytetów trzeciego wieku i że znajdą się 
wśród słowackich seniorów pasjonaci podobni do nas, chętni do pracy na 
rzecz ludzi starszych. Z naszej strony deklarujemy pomoc nawet po zakoń-
czeniu projektu.

Realizując projekt wspierały nas samorządy zarówno ze Szczawnicy jak 
i słowackiej Leśnicy, ale przede wszystkim wykorzystywaliśmy potencjał 
naszych bardzo aktywnych słuchaczy.

Anna Ziemiańczyk

Narodowe Czytanie 2019

Para Prezydencka z ponad stu propozy-
cji przesłanych do Kancelarii Prezydenta 
wybrała osiem polskich nowel, które będą 
lekturą tegorocznej, 8. edycji Narodowego 
Czytania. Oto ich tytuły:

Dobra pani – Eliza Orzeszkowa
Dym – Maria Konopnicka
Katarynka – Bolesław Prus
Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsy-

drą) – Bruno Schulz
Orka – Władysław Stanisław Reymont
Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
Sachem – Henryk Sienkiewicz
Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski
Więcej informacji:
https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czy-

tanie-2019/

Miejska Biblioteka Publiczna wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w 
Szczawnicy zapraszają do wzięcia udziału w Narodowym Czytaniu w dniu 
7 września 2019 roku, by wspólnie propagować klasykę polskiej literatury. 
Wszystkich, chętnych prosimy o kontakt:

 
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Główna 6, 34-460 Szczawnica

tel. 18 262 2358,       e-mail: mbp_szczawnica@poczta.onet.pl
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Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
30 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu 

odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. 
Na początku obrad wysłuchaliśmy raportu o sytuacji ekono-

miczno – finansowej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego 
im. Jana Pawła II w Nowym Targu, przedstawionego przez Dyrek-
tora tej placówki, Pana Marka Wierzbę. Następnie Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego nowotarskiego szpitala za okres od 1 stycznia 2018 roku do 
31 grudnia 2018 roku.

Kolejnym punktem było przedstawienie raportu o stanie po-
wiatu nowotarskiego za rok 2018. Ustawodawca zobowiązał za-
rządy powiatów, aby co roku do 31 maja przedstawiały raporty o 
stanie powiatu. Odbyła się również debata nad przedstawionym 
przez Sekretarza Powiatu Pana Bartłomieja Garbacza raportem. 
Następnie Rada Powiatu udzieliła Zarządowi wotum zaufania.

Ponadto Rada Powiatu zatwierdziła sprawozdanie finansowe 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nowotar-
skiego za 2018 rok i udzieliła Zarządowi absolutorium.

Wysłuchaliśmy również sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
z przeprowadzonej kontroli w zakresie „Realizacji zadania pn. 
budowa Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdrój”. Sprawa budziła 
sporo kontrowersji pod koniec zeszłego roku. Radni klubu Prawa 
i Sprawiedliwości zabiegali o skierowanie sprawy do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, jednakże zostali przegłosowani i wniosek 
na Komisji Rewizyjnej został odrzucony.

W trakcie obrad podjęliśmy również uchwałę, która określa za-
sady występowania grupy mieszkańców naszego powiatu z oby-
watelską inicjatywą uchwałodawczą. Z taką inicjatywą może wy-
stąpić grupa co najmniej 500 mieszkańców posiadających czynne 
prawo wyborcze, za pośrednictwem Komitetu.

Na koniec przedstawione zostało sprawozdanie z Rocznego 
Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego organizacjami 
pozarządowymi. Zarząd przedłożył informacje jak przebiegała 
współpraca z organizacjami spoza sektora finansów publicznych 
– w poprzednim roku odbywało się to głównie w formie współ-
organizacji rozmaitych przedsięwzięć, głównie w zakresie sportu 
i kultury.

W międzyczasie wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Ochro-
ny Zdrowia Sejmiku Województwa Małopolskiego, które miało 
miejsce w siedzibie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego 
im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Przedstawiona została infor-
macja dotycząca realizacji w 2018 roku na terenie Województwa 
Małopolskiego programów profilaktycznych, tj.  Program zdro-
wotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Ma-
łopolsce oraz Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem  
brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce.

W związku z nadchodzącym wielkimi krokami okresem wa-
kacyjnym, życzę wszystkim, by był to czas odpoczynku i radości. 
Życzę bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podró-
ży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień  oraz szczę-
śliwego powrotu do szkoły.

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

Tomasz Hamerski
Radny Powiatu Nowotarskiego

Prace Pienińskie mówione
W kwietniu ukazał się już 28 tom Prac 

Pienińskich – rocznika popularno -  na-
ukowego wydawanego przez pieniński 
ośrodek KTG PTTK i Polskie Stowarzy-
szenie Flisaków Pienińskich. Promocja 
tomu czyli przedstawienie zawartości 
periodyku miało miejsce w piątek 17 
maja w Jazz Barze w Dworku Gościn-
nym. Organizatorami wydarzenia było 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kra-
joznawcze Oddział Pieniński w Szczaw-
nicy i Polskie Stowarzyszenie Flisaków 
Pienińskich.

Gości powitali w imieniu organizatorów 
prezes szczawnickiego oddziału PTTK 
Marek Misztal i skarbnik zarządu PSFP 
Przemysław Gabryś, zarazem przewod-
nik beskidzki PTTK. Następnie przedsta-
wienia zawartości 28 tomu PP podjął się 
redaktor naczelny periodyku Ryszard M. 
Remiszewski.

Dwudziesty ósmy tom „Prac Pieniń-
skich liczy 540 stron. Zamieszczonych jest 
w nim 68 tekstów napisanych przez trzy-
dziestu siedmiu autorów. Składa się z  pię-
ciu działów tematycznych. Redaktor Re-
miszewski szczegółowo omówił pierwszy 
z nich, zawierający naukowe rozprawy i ar-
tykuły. Wśród nich znalazł się tekst debiu-

tującego na łamach rocznika dr inż. arch. 
Błażeja Ciarkowskiego, na temat powojen-
nej architektury  uzdrowiskowej w woje-
wództwie małopolskim, ze szczególnym 
uwzględnieniem modernistycznej bryły 
sanatorium „Hutnik” w Szczawnicy, prof. 
dr hab. Jerzego Kochanowskiego, który 
przedstawił Zakopane i Podhale w rapor-
tach Radia Wolna Europa w latach 1954-
1961, prof. Ludwika Freya o Botanicznym 
poznawaniu Pienin czy dr Agnieszki Ni-
kel, „O niezwykłych roślinach na Spiszu 
– typach spod ciemnej gwiazdy”. W tego-
rocznych „Pracach Pienińskich” znajdzie-
my również teksty stałych współpracow-
ników: prof. Ludwika Freya, Jerzego M. 
Roszkowskiego i An-
drzeja Skorupy, prezesa 
związku Polskiego Spi-
sza Jana Budza, Marka 
Gotkiewicza oraz prof. 
Grażyny Branny. 

Po wystąpieniu na-
czelnego Prac Pieniń-
skich wykład na temat 
przyrodników opisują-
cych na przestrzeni lat 
i stuleci pienińską florę 
i środowiska roślinne 
wygłosił prof. Ludwik 
Frey.

Wśród osób zaproszonych na promo-
cyjne spotkanie znaleźli się m.in.: sekre-
tarz miasta i gminy Szczawnica Tomasz 
Ciesielka, proboszcz szczawnickiej parafii 
ks. dr Tomasz Kudroń, kustosz Muzeum 
Pienińskiego Barbara Węglarz, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy 
Anna Szczepaniak, autor przewodnika 
„Szlaki pełne zdrowia” Piotr Krzywda, 
przedstawiciele PTTK Krościenko Jakub 
Wolski oraz prezes Oddziału Andrzej 
Sproch. Przybyli także autorzy testów za-
mieszczonych w „Pracach Pienińskich” 
m.in.: prof. Andrzej Skorupa, dr Krzysztof 
Miraj  oraz dr Marek Doktor.

W.B. i A.L.
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Tegoroczny XVI Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek był obchodzony pod hasłem # bi-
blioteka.  Za tym hasłem kryją się ludzie, 
zbiory, spotkania, wydarzenia, imprezy, 
konkursy. Hasztag porządkuje i wyróżnia, 
a przede wszystkim podkreśla szczególne 
znaczenie biblioteki w systemach informa-
cyjnych. Marka biblioteka chociaż utrwa-
lona w świadomości społecznej, nieustan-
nie poszukuje nowych użytkowników i 
przyciąga ich innowacyjnymi usługami. W 
ramach Tygodnia Bibliotek 2019 w naszej 
bibliotece odbyły się następujące spotka-
nia:

WARSZTATY
Warsztaty z enkaustyki. Uczestnicy 

stworzyli przepiękne arcydzieła. Wyko-
rzystując specjalne, niewielkie żelazko, na 
którym roztapiali kredki świecowe i nakła-
dali je na papier. Dzieci były zachwycone 
metodą, którą wykonywały prace. Tworzy-
ły przeróżne wzory począwszy od mórz 
i oceanów i pływających w nich rybach, 
przez roślinność i pustynie, a kończąc na 
kosmosie. 

SPEKTAKL
Spektakl teatralny „Prastara Książnica 

– Skarb i Tajemnica…bo mądrość tkwi nie 
tylko w WiFi”,  w wykonaniu artystów Te-
atru Maska, na który zaprosiliśmy uczniów 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 ze Szczawni-
cy. Przezabawna opowieść o tym, że książ-
ki są ogromną skarbnicą wiedzy, wzbu-
dziła pozytywne emocje wśród młodych 
widzów.

KIERMASZ - książek przeczytanych
Oferta kiermaszu była różnorodna i każ-

dy miłośnik  książek mógł znaleźć coś dla 
siebie w okazyjnych cenach. Wśród wysta-
wionych na sprzedaż książek, nie zabrakło 
propozycji zarówno dla dorosłych, jak i 

dla dzieci. Dochód ze sprzedaży w całości 
przeznaczony zostanie na zakup nowości 
wydawniczych, które zasilą nasz zbiory.

GŁOŚNE CZYTANIE
Głośne czytanie bajek dla najmłod-

szych, lekcje biblioteczne dla przedszkola-
ków. Tym razem odwiedziły nas maluszki 
z Miejskiego Przedszkola Publicznego. 

Magdalena Z.

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnicy

M o b i l n y   ka t a l o g   b i b l i o t e k i   n a   m i a r ę   X X I   w i e ku 
w   M i e j s k i e j   B i b l i o t e c e   P u b l i c z n e j   w   S z c z a w n i c y

Zachęcamy do korzystania z usług dostępnych w internetowym katalogu  https://www.szczawnica-mbp.so-
wwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0 na smartfonach i tabletach. Katalog naszej biblioteki jest już „mobilny”. Oznacza 
to, że automatycznie dostosowuje się do ekranów wszystkich urządzeń, na których zostanie uruchomiony.

Użytkownicy korzystający z katalogu biblioteki na telefonach komórkowych mogą docenić przede wszystkim 
intuicyjną nawigację i przejrzystą szatę graficzną, którą wyraża nowoczesny układ nagłówka i tzw. hamburgerowe 
menu dopasowujące się do różnych rodzajów ekranów urządzeń mobilnych. W ślad za tym idą kolejne usprawnienia 
tj. menu wyboru katalogu zmieniające się automatycznie w tzw. kafelki na wyświetlaczach smartfonów. Zmoder-
nizowano i ujednolicono styl oraz działanie formularzy logowania, samodzielnego rejestrowania się w bibliotece, 
składania propozycji zakupu itp. Uproszczono i ujednolicono również prezentację opisów bibliograficznych zgodnie 
z zaleceniami WCAG 2.0.

Nasz  katalog oferuje także prowadzenie inteligentnych poszukiwań w jednym polu, tzw. wyszukiwanie proste, 
pozwalającym na wyszukiwanie informacji o zbiorach we wszystkich strefach opisu. Jeśli wynik poszukiwań będzie 
pozytywny, to system wskaże opisy dokumentów zawierające poszukiwane słowa, które występują zarówno w 
opisie tytułu, twórcy czy w grupie tematów. Wystarczy, że wprowadzimy jakieś słowo w oknie „Co mogę dla Ciebie 
znaleźć?” 

Warto skorzystać również z wyszukiwania zaawansowanego, które zostało wzbogacone o mechanizmy uspraw-
niające wyszukiwanie, m.in. podpowiedzi w formularzu wyszukiwania. Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba pa-
miętać jaki tytuł ma poszukiwana książka. Wystarczy, że w polu tytułu wpisze się poszukiwane słowo, a katalog 
podpowie resztę. 

W nowoczesny sposób zaprezentowano również nowości czytelnicze na stronie głównej wyszukiwarki. Przedsta-
wia ona 5 najnowszych okładek pochodzących z kolekcji „Nowości”. Kompletną kolekcję „Nowości” można otwo-
rzyć, klikając w niewielki przycisk zlokalizowany w prawej części panelu na górze. 

W dolnej części katalogu można znaleźć ranking najpopularniejszych zbiorów bibliotecznych, który przedstawia 
wybrane tytuły w trzech kolumnach zawierających wykaz pięciu najpoczytniejszych dzieł. Kolekcje prezentujące 
opisy książek stanowią uzupełnienie kolekcji „Nowości” i zachęcają do zainteresowania się tytułami wybieranymi 
przez innych użytkowników biblioteki.

Nową wersję naszego katalogu cechuje intuicyjność i prostota, ale też szybsze działanie i bezpieczeństwo, gdyż 
posiadamy bezpieczny certyfikat SSL.

Zapraszamy do naszego katalogu z komputera i ze smartfona!
Magda Z.

Z wizytą w bibliotece
Grupa najmłodszych przedszkolaków 

„Krasnoludków” z Miejskiego Przedszko-
la Publicznego w Szczawnicy wraz z  na-
uczycielką  i opiekunami  wybrały się do 
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Przedszkolaki z wielką radością zapo-
znały się z magicznym dla nich miejscem. 
Dla nich była to pierwsza wizyta wśród 
tylu książek. Tematem spotkania było za-
poznanie maluchów z biblioteką. Dzieci 
miały możliwość przejść między regałami 
w bibliotece. Dużo frajdy sprawiło dzie-
ciom korzystanie z drabinki  Z wielkim 
zainteresowaniem przeglądały książki 
znajdujące się na półkach, ale szczególnie 
zainteresował ich dział dla najmłodszych. 
Wszystkim spodobały się kolorowe i boga-
to ilustrowane książeczki, które z chęcią 
oglądały.

Dzieci dowiedziały się, co należy zro-
bić, aby stać się czytelnikiem biblioteki, 
jak należy się w niej zachować oraz pozna-
ły zasady wypożyczania książek.

 Pani wypożyczyła kilka książeczek, by 
móc je czytać w przedszkolu. Spotkanie w 
bibliotece nie mogło się odbyć bez głośne-
go czytania. Pani bibliotekarka przeczyta-
ła bajeczkę z serii „Kicia Kocia”. 

Na pamiątkę wizyty w bibliotece przed-
szkolaki otrzymały miłe upominki. 

Pani dyrektor i pani Madzi dziękujemy 
za miłe przyjęcie.

   A.H.



STRONA   17

Nr 321  -  CZERWIEC 2019MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

Życie na biegunach

Krótka opowieść o jutrze
Myślę sobie czasami, że za smutny jest ten mój blog, że za dużo 

w nim wzruszeń, rzewnych treści, za dużo w nim łez. Próbuję 
więc smutek jakoś oswoić, wziąć go na spacer na luźnej smyczy,  
piszę o nim ze spokojem, że to naturalny stan umysłu, który po-
zwala nam ogarnąć trudny i ciężki otaczający nas świat. „Jest czas 
radości i jest czas smutku, czas budowania i burzenia, milczenia i 
mówienia, szukania i tracenia…”

Lekarstw na smutek mam kilka, wszytko zależy od możliwości 
danej chwili, od nastroju, ot tak. Dziś wymyślam sobie gimnasty-
kę, a że jogowe wygibasy ostatnio mi nie służą, ograniczam się 
do minimum i biorę przykład z moich psów. One zawsze na dzień 
dobry wyciągają swoje długie grzbiety, prężą łapy wydając przy 
tym charakterystyczny dźwięk.

Nawet nie wiem, kiedy opadam znudzona na włochaty dywan, 
w którym tarzamy się na zmianę to ja, to kot, to pies, i myślami 
uciekam w nowy dom. Kocham Jaworki, mam tu swoje wspo-
mnienia, swoje miejsca, swoje pierwsze pocałunki, pierwsze no-
winy dobre i złe. Ale przecież nie mogę zostać tu wiecznie, bo tu 
smutek szumi za oknem i podbiera brzeg. Więc daję się ponieść 
wyobraźni, że może kiedyś nadejdzie ten dzień, że dom zbuduję 
na wzgórzu zielonym jak wiosenny pąk. Będę garnki suszyć na 
płocie i głośno puszczać jazz, kupię sobie telewizor plazmowy, 
LCD, Stereo, LED, HD, albo będę gapić się wieczorami w granat 
nieba i robić zdjęcia łapiąc gwiazdy w czas. Na werandzie będę 

leżeć z czerwonym lub białym kocykiem, z Kamykiem pod głową 
i Akitką w nogach. Kailan będę wpuszczać do łóżka, Salomkę 
karmić przy stole i Dejzi pielęgnować do ostatnich jej dni. Będę 
usta brudzić jagodami, fioletowe palce dawać do lizania psom. 
Będę małą panią w swoim psim królestwie, w szarej kuchni będę 
placki piec. Nie będę się bratać ze smutkiem, tylko z radością się 
zakumpluję, uśmiechy będę gościć na ganku, dla miłości będę 
grzała piec.

Ale zanim to nadejdzie załatwię jeszcze kilka pilnych spraw. 
Maile wyślę zaległe, włosy przeczeszę, naczynia umyję, dokończę 
rozdział książki, dam pieskom jeść.

Jutro przecież ważny dzień. Jutro z psami jedziemy do szcze-
gólnych małych ludzi, którym mam nadzieję damy radość, czu-
łość bliskość, miękką Akitki sierść! Jutro smutek zagłuszy dzie-
cięcy śmiech!

Kasia Kołodziejska
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SP 

1
SP 

2
Od lat recytują najpiękniej

Coroczna recytatorska majówka dobiegła końca. I 
w tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, przy-
niosła nam wiele radości. Które miejsca zajęli nasi re-
cytatorzy? Wszystkie!

Nieprzerwanie od 33 lat najważniej-
szym wydarzeniem  dla recytatorów na-
szej szkoły jest Wojewódzki Konkurs 
Recytatorski Echa Poetica organizowany 
przez Pałac Dzieci i Młodzieży (wcze-
śniej: Młodzieżowy Dom Kultury) w No-
wym Sączu. Tym razem przesłuchania 
odbywały się w Miasteczku Galicyjskim 
w trzech kategoriach wiekowych. Uczest-
ników z klas 1-3 oraz 7-8 oceniało jury 
w składzie: Joanna Babiarz – poetka, Jadwiga Marzec – poetka, 
autorka książek, Irena Pławiak – nauczycielka SP w Żbikowicah, 
miłośniczka poezji.

Recytacje w kategorii klas 4-6 oce-
niali następujący jurorzy: Beata Król 
–wizytator Delegatury Małopolskie-
go Kuratorium Oświaty w Nowym 
Sączu, Agata Kaleta – pracownik 
Sądeckiej Biblioteki Publicznej, mi-
łośniczka poezji, i Anna Dudzińska 
– Dyrektor SP w Królowej Polskiej  i 
nauczycielka języka polskiego.

Drugim świętem żywego słowa 
jest konkurs w Szaflarach noszący 
nazwę: Strofy o Ojczyźnie im. Au-
gustyna Suskiego - rodzimego poety, 
patrioty i działacza społecznego, któ-
ry zginął w KL Auschwitz w 1942 roku. Honorowy patronat nad 
tym wydarzeniem objęło Kuratorium Oświaty w Krakowie, na jego 
stronie czytamy:  Celem konkursu jest między innymi kultywowanie 
pamięci Augustyna Suskiego, kształtowanie uczuć patriotycznych 
oraz rozbudzanie wrażliwości artystycznej i inwencji twórczej.  W 
tym roku konkurs odbył  się już po raz XXVI i wzięli w nim udział 
najlepsi recytatorzy z Podhala, Spisza, Orawy, Ziemi Pienińskiej 
i Ziemi Gorczańskiej. Dzieci i młodzież z SP 1 z dobrym skutkiem 
uczestniczą w nim od blisko ćwierćwiecza.

  W obu tych imprezach nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca:
I m. - Michał Różany, Echa Poetica
II m. - Piotr Wiercioch,  Strofy o Ojczyźnie
III m. - Julia Makowska,  Strofy o Ojczyźnie
Wyróżnienie – Maja Mazurek, Echa Poetica
Cieszymy się ogromnie ich sukcesami i życzymy, by ta przygoda 

ze sztuką żywego słowa trwała jak najdłużej!

W konkursie plastycznym PRZYSZŁOŚĆ W NAUCE. NAUKA 
W PRZYSZŁOŚCI. zorganizowanym w ramach XIX Festiwalu Na-
uki i Sztuki w Krakowie liczne nagrody zdobyli Uczniowie SP nr 1 
w Szczawnicy:

- w kategorii wiekowej klasy I-III 
Miejsce 1 - Ryszard Rychwalski kl. 1a
Miejsce 2 - Maja Mazurek kl. 2b
- w kategorii wiekowej klasy IV-VI
Miejsce 1 - Karolina Hryc kl. 6b
Miejsce 2 - Anna Ciesielka kl. 6b
Miejsce 3 - Marek Ciesielka kl. 6a
Podsumowanie konkursu odbędzie się w trakcie Święta Szkoły, 

12 czerwca 2019 r.

Sukces 
Dagmary
17 maja, pod-

czas Święta 
Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w 

Krościenku, nasza uczen-
nica Dagmara Dulak ode-
brała dyplom i nagrodę za 
zajęcie pierwszego miejsca 
w XVI Międzyszkolnym 
Powiatowym Konkursie Re-
cytatorskim Utworów Jana Pawła II, do którego przygoto-
wała ją mgr Katarzyna Ciesielka. Konkurs odbył się 7 maja 
2019 roku, wzięli w nim udział uczniowie klas gimnazjal-
nych oraz klas siódmych i ósmych z 11 szkół podstawowych. 
Serdecznie gratulujemy zwycięstwa Dagmarze i życzymy jej 
wielu kolejnych sukcesów artystycznych. Gratulacje również 
dla opiekunki.

Finalistka konkursu 
przedmiotowego
Joanna Olszyna uczennica kl. 8 

jest finalistką konkursu przedmio-
towego z języka angielskiego Festi-
vals and Celebrations in the UK and 
the USA organizowanego przez Ku-
ratorium Oświaty w Krakowie. Do 
konkursu przygotowywała ją mgr 
Anna Marcińska. Serdecznie gratu-
lujemy Asi i opiekunce życząc im 
wielu sukcesów i wytrwałości.

Noc Muzeów
Z 17/18 maja uczniowie naszej szkoły po raz kolejny odwie-

dzili krakowskie muzea. W tę wyjątkową noc Magiczny Kraków 
otwiera swe placówki muzealne dla zwiedzających. Chętnych 
jest jak zwykle wielu. Do prawie wszystkich muzeów ustawia-
ją się długie kolejki ciekawskich, spragnionych wiedzy histo-
rycznej. My również należeliśmy do tej grupy. Naszą wyprawę, 
jak zawsze, zaczęliśmy od wspólnego posiłku, aby mieć siłę do 
nocnych wędrówek i opracowania planu zwiedzania. Założenia 
były szerokie, ale z powodu dużego zainteresowania część czasu 
przeznaczonego na zwiedzanie spędziliśmy w kolejce oczekując 
na wejścia. Nie był to jednak czas stracony. „Czas kolejkowy” 
był dla nas okazją do wielu rozmów i integracji. W tym roku 
zwiedziliśmy muzea znajdujące się na szlaku Starego Miasta. 
Już powstał wstępny plan przyszłorocznej Nocy Muzeów. 

Apel z okazji rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja
Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczciliśmy uro-

czystym apelem. Przedstawiony na nim program słowno – 
muzyczny zatytułowany był: „Co to znaczy być wolnym?!”. 
Prowadzący zaprezentowali krótką wędrówkę przez wieki, 
która była odpowiedzią na pytanie zawarte w tytule apelu. Zo-
stały przytoczone fragmenty utworów Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego, Ignacego Krasickiego, Jana Kochanowskiego, 
Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida. Również 
nie zabrakło krótkiego rysu historycznego epoki, w której 
zredagowano pierwszą konstytucję w Europie. Apel zakoń-
czyliśmy uroczystym odśpiewaniem hymnu państwowego. 
Program opracowały pani Jolanta Kaliszczak i pani Danuta 
Urban.
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FINAŁ XII EDYCJI PROJEKTU 
„MIEĆ WYOBRAŹNIĘ 

  MIŁOSIERDZIA”

Po raz kolejny wzięliśmy 
udział w projekcie, który 
kształtuje postawę empa-
tii i wymaga konkretnych 
działań na rzecz drugiego 
człowieka. 10 maja uczest-
niczyliśmy w gali podsu-
mowującej Projekt. Szkołę 
reprezentowali harcerze: 
Amelia Bieniek, Aniela 
Ziemianek oraz Bartłomiej 
Zabrzeski. Koordynatorkami realizacji zadań były: pani Monika 
Hurkała oraz pani Agnieszka Sobierska.

Red&Black” - taka była tematyka zorganizowanego w naszej 
szkole Karaoke, które odbyło się 18 maja 2019r. Każdy został zo-
bligowany do ubrania się w czerwono-czarne kolory, przyniesie-
nia kocyka do siedzenia oraz dobrego humoru. W karaoke wzię-
li udział uczniowie klas IV-VII, którzy stworzyli tego wieczoru 
pięknie brzmiący chór. Śpiewano utwory polskie, angielskie, te 
starsze i te zupełnie nowe. Nie zabrakło też tych najbardziej zna-
nych m. in. „Ale to już było” z rep. Maryli Rodowicz.  

Taka forma spędzenia wspólnego czasu została zaproponowa-
na uczniom po raz pierwszy i mamy nadzieję że przypadnie im do 
gustu i pośpiewamy jeszcze wspólnie niejednokrotnie. 

18 maja 2019r. odbyła się wycieczka członków SKKT na Soko-
licę. Tą wyprawą w Pieniny uczciliśmy rocznicę urodzin patrona 
naszej szkoły, św. Jana Pawła II. Piękna majowa pogoda, świeża 
wiosenna zieleń, wesoły świergot ptaków uprzyjemniały trudy na-
szej wędrówki. Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych na kolej-
ną, równie wspaniałą wyprawę.

20 maja 2019r. w 
naszej szkole miał 
miejsce RODZINNY 
KONKURS PIĘKNE-
GO CZYTANIA. Było 
to niesamowite wyda-
rzenie. Uczniowie klas 
do 0 do 8 czytali swo-
je ulubione fragmenty 
książek- sami i wspól-
nie ze swoim rodzicem. 
Zachwycali dykcją, in-
terpretacją, płynnością czytania, doborem utworów. Było to bar-
dzo ciekawe popołudnie spędzone w murach szkoły, ale wraz z 
bliskimi i przyjaciółmi, a są to chwile, które w pamięci zostaną na 
zawsze. Serdecznie dziękujemy jury za pracę w komisji konkur-
sowej: Pani Joannie Moskalik, nauczycielce języka polskiego że 
SP nr 1 w Szczawnicy, Pani Ewie Kawerskiej, nauczycielce języka 
angielskiego z naszej szkoły oraz ks. Tadeuszowi Wojciechow-
skiemu, proboszczowi naszej parafii. Dziękujemy Pani Dyrektor, 
pomysłodawczyni konkursu, który swoją pierwszą edycję miał w 
ubiegłym roku szkolnym oraz Pani Agnieszce Sobierskiej za zor-
ganizowanie tegorocznego konkursu.
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(Rozmowa z proboszczem Parafii Rzym-
skokatolickiej w Szczawnicy, ks. dr To-
maszem Kudroniem i właścicielką galerii 
„Krzywa Jabłonka” – p. Joanną Dziubiń-
ską)

- Zakończyły się prace związane z po-
łożeniem nowego dachu na kościele para-
fialnym w Szczawnicy, ale zostało sporo 
drewna z odzysku, które kiedyś tworzyło 
więźbę dachową. Ksiądz miał pewien do-
bry pomysł na jego ponowne wykorzysta-
nie…

Ks. Tomasz Kudroń - Pomyślałem, 
że dobrze by było to drewno przeznaczyć 
na stworzenie ikon, będących religijną 
pamiątką z naszego kościoła, a zarazem 
swoistą cegiełką wspierającą kolejne prace 
w parafii. Porozmawiałem z właścicielką 
galerii „Krzywa Jabłonka”, panią Joanną 
Dziubińską, która tworzy ikony techniką 
decoupage, by podjęła się tego zadania. 
Artystka zgodziła się i powstało już ok. 
czterdziestu pierwszych ikon, które bardzo 
szybko znalazły swoich nabywców. Były 
dostępne podczas Kiermaszu Parafialne-
go książki religijnej, regionalnej i patrio-
tycznej, który odbywał się w maju w przy 
kościele i w Domu Parafialnym. Obecnie 
pani Joanna pracuje nad kolejną partią ikon 
i mam nadzieję, że będą one gotowe już w 
czerwcu. Drewno, na którym powstają iko-
ny, posiada certyfikat autentyczności jego 
pochodzenia z rozbiórki XIX wiecznej 
więźby dachu kościoła, co na pewno doce-
nią potencjalni ich właściciele.

Joanna Dziubińska – Uratowaną część 
desek z dachu kościoła  warto wykorzy-
stać, bo były świadkami ponad stu dwu-
dziestu pięciu lat kościoła, wielu modlitw, 
setek chrztów, ślubów i pierwszych Komu-
nii Świętych przyjmowanych tam przez 
mieszkańców Szczawnicy. Warto pamiętać 
o wartości sentymentalnej materiału.  Sta-
re drewno ma w sobie emocje ludzi sprzed 
lat. 

 - Jakie wizerunki znajdują się na tych 
ikonach?

Ks. T.K. - Początkowo sugerowałem, 
żeby na ikonach znalazł się wizerunek św. 
Wojciecha – patrona parafii, którego ob-
raz jest prezentowany w ołtarzu głównym 
podczas comiesięcznych Mszy Świętych w 
intencji Ojczyzny sprawowanych za przy-
czyną świętego Patrona, podczas odpustu 
ku jego czci czy podczas Wielkiego Postu, 
oraz wizerunek Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy, czczony w pozostałym czasie w 
ołtarzu głównym szczawnickiego kościoła. 
Po rozmowie z panią Joanną, doszliśmy 
do wniosku, że warto poszerzyć ofertę, 
wychodząc naprzeciw różnym gustom i 
oczekiwaniom. Obok wspomnianych wi-
zerunków głównych patronów kościoła, 
są również dostępne inne przedstawienia 
Matki Bożej, a także ikony przedstawia-

jące Pana Jezusa i różnych świętych. W 
sumie powstało kilkanaście różnych pro-
pozycji ikon. Trwają jeszcze prace nad 
opracowaniem graficznym naszego obrazu 
św. Wojciecha. 

- Czy można u Pani zamówić sobie cer-
tyfikowaną ikonę z wizerunkiem konkret-
nego świętego bądź ulubionym wyobraże-
niem Pana Jezusa, Matki Boskiej?

J.D. - Oczywiście, można. Każdy prze-
cież ma swoje potrzeby, przyzwyczajenia i 
osobiste intencje. 

- Jak dużo czasu potrzeba na wykonanie 
jednej ikony techniką decoupage?

J.D. - Czas wykonania zależy od za-
stosowanych technik i preparatów. Dużo 
czasu zajmuje schnięcie kolejnych warstw 
klejów, farb i lakierów. Pośpiech nie jest 
wskazany, często sprawdza się powiedze-
nie „Jak się człowiek spieszy to się diabeł 
cieszy”. Najbezpieczniej jest zaplanować 
sobie ok. 10 dni.

- Kiedy będzie można nabyć ikony z 
przedstawieniem patronów parafii – św. 
Wojciecha i Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy, które tak bardzo kojarzą się z na-
szym kościołem?

J.D.- Część ikon już znalazła swo-
je nowe domy. Kolejne robię sukcesyw-
nie - myślę, że będą gotowe na początku 
czerwca. Przy deszczowej pogodzie czas 
schnięcia niestety się wydłuża.  Wena też 
jest niezbędna, a nie zawsze chce nadejść. 

 - Gdzie będzie można dostać te ikony w 
kolejnych miesiącach?

Ks. T.K. - Z jednej strony ogólnie do-
stępnym miejscem, gdzie będzie można 
zdobyć nasze ikony z certyfikatem au-
tentyczności, będzie galeria „Krzywa Ja-
błonka”, z drugiej strony, by podkreślić 
ich związek z naszą parafią, będą rozpro-
wadzane w zakrystii kościoła, przed i po 
nabożeństwach.

 - A na jaki cel będzie przeznaczony do-
chód z rozprowadzania cegiełek?

Ks. T.K. – Główny zamysł tego przed-
sięwzięcia wynikał z chęci wykorzystania 
tego wyjątkowego materia-
łu do sporządzenia pamią-
tek, które byłyby niepo-
wtarzalne oraz pozwalały 
umocnić emocjonalne i du-
chowe związki z naszym 
kościołem, z naszą parafią, 
ze Szczawnicą. Zostawia-
jąc ofiarę w zamian za ob-
raz – cegiełkę, ofiarodawca 
nie tylko nabywa cenną dla 
niego pamiątkę, ale może 
mieć pewność, że zosta-
wia po sobie ślad w posta-
ci datku na sfinansowanie 

prac, których nie brakuje. Po zakończeniu 
remontu dachu teren przykościelny objęto 
monitoringiem, zostały poprawione scho-
dy do kościoła, rozpoczęto realizację planu 
reorganizacji otoczenia kościoła. Aby go 
dokończyć trzeba jeszcze obłożyć kamie-
niem podstawę przeniesionego Krzyża 
Misyjnego,   oraz podstaw pod czterema 
kapliczkami Drogi Krzyżowej zlokalizo-
wanymi od strony zachodniej, a także wy-
łożyć kostką brukową dojścia do nich. W 
kościele przydałby się wyciszony konfesjo-
nał dla słabiej słyszących, dom parafialny i 
jego otoczenie wołają o ratunek, Kaplica w 
Parku Dolnym podobnie, że nie wspomnę 
o cmentarzu… Gdy chodzi o określenie 
priorytetów– każdy ma prawo mieć swoje 
zdanie, jednak odpowiedzialność za podej-
mowane decyzje spoczywa na proboszczu. 
W obliczu prawdopodobieństwa istnienia 
rozbieżności zdań w sprawie priorytetów 
w kierunkach działań, pragnę jedynie 
poinformować, że opłakany stan drogi 
przez parking do kościoła oraz podejścia 
od ulicy Szalaya powinien niebawem ulec 
zmianie na lepsze. Trakt ten, używany 
powszechnie przez mieszkańców i gości, 
niezależnie od ich związku z parafią, sta-
nowi jeden z głównych pieszych szlaków 
komunikacyjnych w centrum miasta. W 
związku z tym, przed kilku laty, został on 
użyczony Miastu i objęty w planowanym 
projekcie rewitalizacji centrum. Miał on 
być realizowany, po konsultacjach społecz-
nych, ubiegłej jesieni, ale rozpisany prze-
targ, z tego co wiem, nie został niestety 
rozstrzygnięty. Z nadzieją w sercu, wraz z 
wszystkimi, dla których używanie tej tra-
sy wiąże się z uciążliwościami, czekam na 
rozstrzygnięcie przetargu do tego projektu 
i jego rychłą realizację. Różnego rodzaju 
wyzwań remontowych, proporcjonalnie 
trudnych do zapięcia jak te w mieście, czy 
na prywatnych posesjach czy ich otocze-
niu, w parafii nie brakuje. Tak, że środki 
uzyskane przy rozprowadzaniu ikon na 
pewno zostaną dobrze wykorzystane. Przy 
okazji pragnę podziękować, wszystkim, 
którzy to rozumieją i wspierają parafialne 
inwestycje ofiarami indywidualnymi oraz 
tymi składanymi na tacę w każdą drugą 
niedzielę miesiąca. I oczywiście za każdą 
cegiełkę - Bóg zapłać! 

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Alina Lelito

Stare drewno, jak… nowe ikony
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MS SZCZAWNICA
Od wielu lat zbieram pocztówki i zdjęcia związane ze Szczaw-

nicą. Chociaż od pięćdziesięciu lat zamieszkuję w Kanadzie, to 
interesuje mnie wszystko związane z moim rodzinnym miastem, 
gdzie spędziłem swoje dzieciństwo. Niedawno, przy pomocy In-
ternetu, zakupiłem pocztówkę z wizerunkiem statku oceaniczne-
go MS Szczawnica. To obudziło we mnie wspomnienia, właśnie z 
nim związane. 

Kiedy byłem chłopcem, uczyłem się w szkole podstawowej w 
Szczawnicy. Pamiętam spotkanie w budynku szkolnym Perła, z 
kapitanem i niektórymi członkami załogi tego statku. Kapitan 
statku, którego nazwiska nie pamiętam, opowiadał nam o rejsach 
statku MS Szczawnica do Afryki i o przygodach na jakie  napo-
tykał podczas rejsów. My, dzieci wychowywane w górach, więk-
szość których nigdy nie była nad morzem i nigdy nie widziała 
żadnego okrętu, wysłuchiwaliśmy opowieści kapitana z wielkim 
zaciekawieniem. Opowiadał nam o oceanie, o afrykańskich por-
tach, mieszkających tam ludziach, zwierzętach i rybach. Zapamię-
tałem, że kapitan mówił o “latających” rybach, które spadały im 
na pokład statku, a ja nie bardzo wierzyłem w to, że ryby mogą 
fruwać. Dziś wiem, że to ryby z gatunku ptaszorowatych, lub tzw. 
ptaszory. Dzieci pytały kapitana o egzotyczne owoce, o których 
wiedziały tylko z opowieści lub lekcji przyrody, a kapitan obie-
cał uczniom naszej klasy, że następnym razem przywiezie nam 
w prezencie owoce egzotyczne, których my, szczawnickie dzieci, 
nigdy nie widzieliśmy i nie próbowaliśmy. Niestety ta obietnica 
się nie spełniła.   

Załoga statku, w 1965 roku, objęła patronat nad Szkołą Podsta-
wową nr 1, imienia Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy. Załoga 
wielokrotnie gościła w naszej szkole i w Uzdrowisku Szczawnica. 
W późniejszym czasie uczniowie szkoły i przedstawiciele miasta 
odwiedzili statek w porcie. Było to w maju 1978 roku, wiem o tym 
od kolegów, bo ja już w tym czasie mieszkałem w Kanadzie. 

Z wielkim zapałem szukałem informacji na temat statku 
i jego załogi w Internecie. Jest ich, niestety, bardzo niewiele. 
MS Szczawnica był zbudowany w stoczni im. Adolfa Warskie-
go w Szczecinie. Nadanie imienia i wodowanie odbyło się 7 lipca 
1962 roku w Szczecinie. Matką chrzestną statku została Janina 

Kuklińska, żona ówczesnego dyrektora Uzdrowiska Szczawnica, 
Pawła Kuklińskiego. 

MS Szczawnica wyposażony był w wysokoprężny silnik spali-
nowy, model D55, o mocy 5000 koni mechanicznych, który wy-
produkowany został przez fabrykę im. H. Cegielskiego w Pozna-
niu. Skrót “MS” przed nazwą statku, oznacza właśnie to, że jest to 
statek motorowy, z angielskiego “Motor Ship”. Statek miał 123.9 
metra długości, 16.5 metra szerokości, a jego zanurzenie wynosiło 
6.5 metra. Osiągał prędkość 15.5 węzła czyli 28.7 km/h (1 węzeł = 
1.85 km/h). W 1963 roku przód statku został znacznie uszkodzony 
przez brytyjski zbiornikowiec Border Falcon podczas zderzenia w 
Cieśninie Fehmarn Belt i MS Szczawnica został przetransporto-
wany do portu w Kilonii w celu przeprowadzenia remontu. Statek 
należał do Polskiej Żeglugi Morskiej z siedzibą w Szczecinie, a w 
1967 roku został przekazany do Polskich Linii Oceanicznych w 
Gdyni. Obsługiwał linię handlową zachodnią i północno- afry-
kańską. W skład jego załogi wchodziło 34 osoby, na statku było 
też miejsce dla 4 pasażerów. 

Statek MS Szczawnica był tzw. drobnicowcem, czyli stat-
kiem przeznaczonym do przewozu drobnicy, to znaczy towarów 
przemysłowych liczonych w sztukach, zapakowanych w skrzynie, 
beczki, bele, worki i inne rodzaje opakowań lub bez opakowania, 
na przykład samochody. Jego nośność wynosiła 5490 ton. Z regu-
ły drobnicowce są wyposażone w urządzenia i osprzęt przeładun-
kowy, czyli dźwigi lub bomy ładunkowe, umożliwiające im zała-
dowanie i wyładowanie ładunku bez użycia urządzeń portowych. 
Przestrzeń na statku przeznaczona na ładunek jest podzielona gro-
dziami na ładownie. Większość drobnicowców ma tzw. między-
pokłady, dzielące ładownie na przedziały pionowe, co pozwala na 
lepsze wykorzystanie pojemności i nośności a także rozdzielenie 
ładunków przeznaczonych do różnych portów lub wymagających 
separacji z racji swoich właściwości.

MS Szczawnica odbył 49 rejsów zanim został wycofany ze 
służby 16 października 1983 roku i złomowany przez firmę Edel-
weiss Maritime Co. Ltd., w Colombo, Sri Lanka.

A co do obiecanych nam owoców egzotycznych, to dzięki roz-
wojowi żeglugi morskiej, są one dziś ogólnie dostępne na całym 
świecie. 

Janusz Wiercioch
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Anna Malinowska TPSP

Podróże małe i duże

Przyroda inspiruje….
W Małej Galerii Eglander Caffe od ośmiu lat 

członkowie TPSP korzystając z gościnności właści-
ciela kawiarni Bogdana Szewczyka prezentują swoje 
prace i spotykają się na comiesięcznych wernisażach. 
Z tym większą radością prezentujemy twórczość na-

szych nowych członków Towarzystwa. W maju swoje hafty prezentowała 
Anna Niezgoda, rodowita szczawniczanka,  autorka wyszywanych obra-
zów, która w tym roku wstąpiła do naszego Towarzystwa.

9 maja, na czwartkowym  debiutanckim wernisażu wystawy, autorka 
prac pokrótce przedstawiła swoje zainteresowania,  krótką życiową dro-

gę do efektów swoich pasji i 
fascynacji, które mogliśmy 
oglądać na ścianach gale-
rii. Jak sama stwierdziła, 
początki jej zainteresowań 
sięgają szkoły podstawowej, 
gdzie na zajęciach dodatko-
wych uczyła się haftu tra-
dycyjnego. Później koleje 
życia na chwilę oderwały ją 
od hobbystycznych zainte-
resowań, ale ostatnie osiem 

lat powracała do 
ulubionych zajęć 
– do haftu krzyży-
kowego.

Na wystawie 
mogliśmy oglą-
dać efekty tych 
ostatnich lat, małe 
i urocze obrazy 
przedstawiające 
bukiety polnych 
i ogrodowych 
kwiatów, wy-
szywane widoki, 
przedstawiające 
młyn wodny, świątynie Tag Mahal, widoki górskie oraz obrazy o treści 
religijnej, Matkę Boską z Dzieciątkiem, głowę cierpiącego Chrystusa. Te 
obrazy niewielkich rozmiarów, to godziny pracy spędzone nad kanwą w 
ciszy i pięknie odległego miejsca na Groniu.

To inspirujące miejsce zamieszkania stanowi doskonały temat jej ko-
lejnej pasji, którą uprawia od trzech lat – fotografii. W zaciszu Gronia 
fotografuje podpatrzony świat pienińskiej przyrody, zachwycający natu-
ralny i unikatowy w swojej istocie. Mamy nadzieję, że kolejna wystawa 
będzie  dotyczyć właśnie fotografii, gdzie oglądający będą mogli podzi-
wiać niedostępny na co dzień świat flory i fauny Pienin.

Życzymy Annie kolejnych ciekawych hafciarskich dokonań w opra-
wie niecodziennych fotografii.  

 Anna Malinowska TPSP

   Majówka w Holandii
Choć to nie pierwsze nasze wiosenne 

podrygi, to korzystając z długiego majowego 
weekendu tym razem obieramy kierunek na 
północ. W poszukiwaniu słońca docieramy 
więc aż nad Morze Północne. Holandię, tą 
stosunkowo małą, poprzecinaną wodnymi ka-
nałami krainę, odwiedzamy po raz pierwszy. 
I musimy przyznać, że jesteśmy wprost za-
chwyceni. Pomimo, że jest płaska jak okiem 
sięgnąć i próżno tu szukać jakichkolwiek gór 
czy większych pagórków, to jednak ma coś 
w sobie. Bezkresne zielone pola, na których 
wypasane jest bydło oraz wszechobecne ko-
nie sprawiają, że krajobraz wygląda dosyć sielankowo. Do tego dodajmy wprost 
przepiękne małe ceglane, jak również drewniane domki, ślicznie zadbane, oraz sieć 
przecinających pola, wodnych kanałów. Wszystko to sprawia, że naprawdę można 
poczuć się jak w bajce. A gdy jeszcze pomyślimy o niekończących się ścieżkach 
rowerowych, wijących się poprzez te cudowne krajobrazy to już na pewno każdy 
miłośnik roweru przyzna, że jest w raju. 

Taak! Wiatraki! W końcu w pełni możemy podziwiać prawdziwe holenderskie 
wiatraki. To chyba główna atrakcja Holandii, zaraz za tulipanami. Kinderdijk to 
wieś, na terenie której znajduje się skansen z 19 wiatrakami wpisanymi na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wioska położona jest na polderze, do którego 
osuszenia zbudowano właśnie sieć wiatraków. Jest to zarazem największe skupisko 
wiatraków w Holandii. Wstęp na teren zabytku jest bezpłatny, chyba, że interesują 
nas inne formy zwiedzania tej atrakcji, tj. płynięcie łodzią wzdłuż kanałów oraz 
odwiedzenie dwóch wyszczególnionych wiatraków i przyjrzenie im się z bliska. 

Na koniec nie mogło zabraknąć też tulipanów. Choć szczytowy sezon jest już za 
nami a najsłynniejszy Park Keukenhof, w którym przede wszystkim można po-
dziwiać te przepiękne kwiaty jest już zamknięty (w tym roku otwarty do 13 maja), 
to przypadkiem udało nam się znaleźć resztki z tulipanowych pól. W drodze do 
Egmond aan Zee (a właściwie parę wiosek przed nim) wypatrzyliśmy kolorowe dy-
wany ostatnich kwitnących tulipanów. I tylko w wyobraźni mogliśmy zobaczyć jak 
też pięknie musiały wyglądać te wszystkie pola i okoliczne domki skąpane w tych 
cudownych tulipanowych kolorach. A więc tulipany może w przyszłym roku?

A co jeszcze można zobaczyć w ciągu 4 dni sprawdźcie sami na caravanin-
gworld.pl 

Tekst i zdjęcia Joanna i Mariusz Kluska

Artyści z Krakowa
W Pijalni Wód Mineralnych od 16 maja do 15 czerwca pre-

zentowana jest wystawa prac Artystów z Krakowa – członków 
Klubu Malarzy Krakowskiego Związku Polskich Artystów Pla-
styków, którzy do Szczawnicy przybyli na dziewięciodniowy 
plener. Z okolicznymi terenami związani są od lat, szczególnie 
z Nawojową, do której przyjeżdżali wielokrotnie, a także ze 
Starym Sączem oraz Brunarami. 

Na ścianach szczawnickiej galerii Pijalni Wód Mineralnych 
znalazły się obrazy dziesięciu artystów: Małgorzaty Schubert 
–Radnickiej, Anny Bogdanowicz, Zbyszka Palki, Tadeusza 
Kwaśnika, Marii Tomal, Agnieszki Niżegorodcew, Małgorzaty 
Turnau i Karoliny Szczepańskiej – Szczerby. Do naszego mia-
sta zaprosił ich ks. proboszcz Tomasz Kudroń. Artyści, pragnąc 
się odwdzięczyć namalowali każdy po jednej pracy, na której 
pojawiła się architektura sakralna, szczególnie kościół para-
fialny ze świeżo odnowionym pokryciem dachowym, czy też 
związanej z tematyką religijną. Prace te zostaną zdeponowane 
u ks. proboszcza i być może pojawią się na jesiennej wystawie. 
Ponadto malarze zaprezentowali swoje wcześniejsze prace. 
Większość z nich została wykonana techniką olejną i akrylową. 
Można podziwiać piękne pejzaże, ciekawą architekturę, intere-
sujące abstrakcje kolorystyczne.

Organizatorem wystawy jest Fundacja Andrzeja Mańkow-
skiego, Grupa Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica.

A.L.
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Diaspory
Cóż oznacza tytułowe 

słowo? Czy może będzie-
my mówić o problemach 
narodowych, etnicznych 
lub dotykających religii, 

a więc o rozmieszczeniu ludzi poza ich 
krajem ojczystym w nawiązaniu do wy-
mienionych problemów? Bo przecież słowo 
diaspora, pochodzenia greckiego (dias-
peirō = rozmieszczać), odnosi się na ogół 
do członków określonego narodu, grupy 
etnicznej lub też wyznawców danej religii 
rozproszonych wśród innych narodów, z 
dala od ojczyzny. 

Otóż, nie! W naszym przypadku opowiemy o sposobach, w jaki 
rośliny zdobywają przestrzeń za pomocą wymienionych w tytule 
diaspor. I nie ma w tym żadnego przekłamania, ponieważ seman-
tycznie diaspora (gr. diaspeirō) oznacza „rozmieszczać” (połącze-
nie wyrazów speirō = siać oraz dia  = przez, na wskroś, z jednego 
końca na drugi, zaś sporos = nasienie). W botanice, za diasporę 
uważa się każdą część rośliny, która może być w dowolny spo-
sób przeniesiona na mniejszą lub większą odległość od organizmu 
macierzystego i dać początek nowej roślinie. Diaspory mogą być 
generatywne - nasiona, owoce oraz owocostany i wegetatywne -   
rozłogi, kłącza, bulwy i bulwki, cebule i tzw. rozmnóżki.  

Bardzo interesujące są zagadnienia dotyczące liczby wytwa-
rzanych diaspor oraz sposobów i odległości ich rozprzestrzenia-
nia. Liczby diaspor (najczęściej termin ten odnosimy jednak do 
nasion), które rośliny wytwarzają są niekiedy wprost oszałamia-
jące. Niekiedy trudno uwierzyć, że jest ich aż tyle. Tak np. bieluń 
dziędzierzawa  produkuje w ciągu roku średnio ok. 10 tys. nasion, 
a maksymalnie nawet do 24 tysięcy, a niewiele ustępuje mu pod 
tym względem lulek czarny – odpowiednio ok. 12 tys. i 27 tysięcy. 
Nie próżnują i chwasty zbożowe, aczkolwiek przytaczane liczby 
nie robią już takiego wrażenia: owies głuchy  1200 i 2000, okryty 
złą sławą kąkol polny, wytwarza zadziwiająco niewiele nasion, bo 
zaledwie 213 i 284, podczas gdy chwast upraw okopowych, trawa 
włośnica zielona nieco więcej - 3316 i 7030.

Nasuwa się pytanie – po co rośliny wytwarzają takie masy 
diaspor, zwłaszcza nasion? Przyczyn jest kilka. Najważniejszą z 
nich jest fakt, że rozwija się tylko niewielka część diaspor, przy 
czym najwięcej potomstwa wyrasta w bezpośrednim sąsiedztwie 
rośliny macierzystej. Przyjmuje się, iż nowych osobników wyra-
sta tyle, ile ubywa osobników starszej generacji. Im dalej od ro-
śliny macierzystej, tym ów obsiew jest coraz bardziej skąpy. Jest 
to spowodowane, różnego typu przeszkodami, na jakie diaspory 
napotykają podczas podróży, jednakże jednym z najważniejszych 
czynników ograniczających wędrówki diaspor, są trudności w 
osiedlaniu się na nowym miejscu, gdzie nierzadko panują mniej 
korzystne warunki życiowe niż przy „mamusi”! 

Obserwacje nad rozprzestrzenianiem się diaspor roślinnych nie 
są łatwe. Chociaż zwykle wędrówki takie odbywają się na nie-
wielkie odległości, co nie rzuca się specjalnie w oczy, zdarza się, 
chociaż rzadziej, że diaspory przebywają duże odległości - setki 
lub tysiące kilometrów. Z reguły duże diaspory nie wędrują zbyt 

daleko, natomiast diaspory drobnych rozmiarów odbywają dalekie 
wędrówki, ponieważ często są do tego specjalnie przystosowane. 

O tym, że roślina znalazła nowe miejsce, nie zawsze dowiadu-
jemy się od razu. Dlaczego? Bo nie wszystkie diaspory kiełkują 

zaraz po wysianiu. Niektóre czekają kilka, 
kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat. Rozwi-
jają się dopiero wtedy, gdy nastaną odpo-
wiednie warunki do rozwoju. W ten sposób 
w glebie gromadzą się ogromne liczby na-
sion i tworzą swoisty bank, przy czym duże 
nasiona z reguły nie tworzą długotrwałych 
zapasów w glebie, w przeciwieństwie do 
nasion drobnych. Ważne jest, aby nasiona 
przez długi czas zachowały siłę kiełkowa-
nia. Im jest większa, tym bardziej wzrasta-
ją szanse na przebycie dużej odległości, a 
ponadto zwiększają się możliwości prze-
trwania niesprzyjających warunków życio-

wych i/lub – ewentualnie - doczekania się ich poprawy. Jeśli tzw. 
okres spoczynkowy jest krótki, nasiona szybko tracą żywotność. 
Taki jest los nasion roślin wczesnowiosennych, które muszą szyb-
ko wykiełkować. Na przykład, jeśli nasiona podbiału natrafią na 
korzystne warunki, mogą kiełkować już po kilku godzinach od 
momentu wysiania. Jednakże diaspory dużej liczby gatunków z 
naszej strefy klimatycznej zachowują żywotność przez 3 do 10 lat! 
Może się ona przedłużyć w sprzyjających okolicznościach, a więc 
przy stosunkowo niskiej temperaturze i niedużej wilgotności. W 
wyniku przeprowadzonych doświadczeń okazało się, że nasiona 
wiesiołka dwuletniego i szczawiu kędzierzawego zachowują ży-
wotność 80 lat, zaś naparstnicy purpurowej nawet do 100! W cza-
sie badań archeologicznych znaleziono nasiona lotosu i komosy 
białej, które nie utraciły możliwości kiełkowania, mimo że ich 
wiek oceniono na 1000 lat. W literaturze można znaleźć i takie 
doniesienie, że nad rzeką Yukon znaleziono żywotne(!) nasiona 
liczące ok. 10 tys. lat! 

Na koniec kilka słów o sposobach rozprzestrzeniania się dia-
spor. Diaspory mogą rozsiewać się samoczynnie (autochorycznie), 
jak i biernie (allochorycznie). Samosiewność to wykorzystanie  
własnych sił przez roślinę macierzystą. Nie są to siły gigantyczne, 
więc taki sposób prowadzi raczej do zagęszczenia populacji. Na 
zasadzie mini eksplozji wyrzucają nasiona np. bodziszki, bodzi-
szek cuchnący nawet na odległość do 6 metrów oraz niecierpki, 
jak niecierpek pospolity – do 4 metrów. Do drugiej kategorii na-
leżą gatunki, które rozprzestrzeniają się za pośrednictwem: wia-
tru (często posiadają tzw. aparaty lotne), wód (morskich, śródlą-
dowych, deszczowych) i zwierząt (przenoszone na powierzchni 
ich ciał, w przewodzie pokarmowym, zbierane przez zwierzęta 
jako pokarm lecz przypadkowo gubione), a także ludzi. War-
to wspomnieć, że w tej kategorii mieści się roznoszenie nasion 
przez mrówki. Liczba gatunków w taki sposób rozsiewanych jest 
całkiem spora, szczególnie w Australii - 1500 i Afryce - 1300, 
podczas gdy na pozostałych kontynentach nie przekracza w su-
mie 300! Diaspory pozbawione specjalnych przystosowań zwykle  
rozprzestrzeniają się pod wpływem własnej siły ciężkości. 

Jak widać zdobywanie przez rośliny przestrzeni życiowej dla 
potomstwa odbywa się w różny sposób i różnymi drogami. Warto 
podpatrzyć jak się to odbywa, aby poznać jedną z niezwykłych 
tajemnic przyrody. Piękne, letnie dni idealnie nadają się do takich 
obserwacji.

owoce niecierpka gruczołowatego
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