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Jednogłośne absolutorium
W czwartek 27 czerwca br. podczas zwyczajnej X sesji Rady 

Miejskiej w Szczawnicy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w 
sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z 
wykonania budżetu za rok 2018. Absolutorium stanowi ustawowo 
określony sposób kontroli organu stanowiącego jednostki samo-
rządu terytorialnego (rady miejskiej) nad wykonaniem budżetu 
przez organ wykonawczy (burmistrza, wójta, prezydenta miasta) i 
pozwala na ocenę prawidłowości prowadzenia gospodarki finan-
sowej w ramach przyjętego budżetu.

Podstawę do jednogłośnego podjęcia uchwały w sprawie udzie-
lenia absolutorium stanowiła pozytywna opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie wydana do stanowiska Komisji Re-
wizyjnej Rady Miejskiej w Szczawnicy. Wykonanie budżetu Mia-
sta i Gminy Szczawnica za rok 2018 zostało pozytywnie ocenione 
zarówno przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej, jak również 
przez Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunko-
wej, po dokonaniu wnikliwej analizy sprawozdań finansowych, 
budżetowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy. Ba-
danie prawidłowości wykonania budżetu odbywało się w szcze-
gólności pod kątem stanu zrealizowanych wydatków i dochodów 
budżetowych w stosunku do planowanych w budżecie wielkości.

Dochody budżetowe roku 2018 ostatecznie zamknęły się kwotą 
33 745 768,71 zł, co stanowi 87,30 % planu. Natomiast wydatki 
wykonano w wysokości 33 897 490,06 zł co stanowiło 83,23 % 
planowanych wydatków. Oznacza to, że budżet Miasta i Gminy 
Szczawnica w 2018 roku zamknął się deficytem w kwocie 151 
721,35 zł

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 29 092 713,50 zł 
natomiast wydatków majątkowych 4 804 776,56 zł. W 2018 roku 
wydatki majątkowe stanowiły 14,17 % wszystkich poniesionych 
wydatków i zostały przeznaczone m.in. na:
- budowę cmentarza komunalnego wykonanie w kwocie 499 264,02 zł; 
- modernizację dróg gminnych (ul. Bereśnik, Szalaya boczna, 
Bukowinki, Widok, Św. Krzyża), wykonanie w kwocie 418 135,68 
zł;
- nabycie działki do zasobów komunalnych (prawo pierwokupu 
działki położonej przy ul. Głównej (stacja paliw), wykonanie w 
kwocie 148 421,51 zł;
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnych potrzebnych przy 
składaniu wniosków o dofinansowanie projektów w nowej per-
spektywie UE, wykonanie w kwocie 142 193 zł;
- wydatki inwestycyjne w przedszkolu 143 917,94 zł (moderniza-
cja wejścia do przedszkola, wiatrołap, ścieżka z kostki brukowej, 
modernizacja sanitariatów, szatni klatki schodowej);
- przebudowę drogi dojazdowej do pól ul. Słona Młaka w Szlachto-
wej, wykonane w kwocie 67 327,49 zł;
- modernizację sanitariatów w szkole podstawowej nr 2, wykona-
nie w kwocie 64 463,11 zł.
- wydatki na inwestycje z udziałem środków pozyskanych z UE 

wyniosły 2 144 131,99 zł z czego środki pochodzące z budżetu 
Unii Europejskiej to 1 963 583,09 zł.
Wymienione kwoty przeznaczono na realizacje następujących za-
dań:
- Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawni-
ca – biomasa i paliwa gazowe” – program wymiany źródeł ciepła, 
kwota 854 711,10 zł;
- Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 
– paliwa stałe – program wymiany źródeł ciepła, kwota 667 013 zł; 
- „Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kulturo-
wej i przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy” kwota 282 900 zł; 
- „Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa 
Jaworki” kwota 285 846,89 zł;
- „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Gminy 
Szczawnica” kwota 53 661 zł;
Przychody roku 2018 zostały zrealizowane w wysokości 2 237 
419,49 zł i pochodziły z wolnych środków rozumianych jako nad-
wyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym.
Rozchody w wysokości 783 474,97 zł zostały przeznaczone na: 
· wykup obligacji komunalnych w wysokości 200 000 zł (DNB); 
· spłatę II raty pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 458 674,97 zł; 
· spłatę II raty pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 70 800 zł; 
· udzielenie pożyczki w wysokości 54 000 zł OSP w Szczawnicy. 
Zobowiązania dłużne Miasta i Gminy Szczawnica na koniec 
roku 2018 wyniosły 21 359 974,66 zł (co stanowi 63,30 % wy-
konanych dochodów ogółem). W porównaniu do końca roku 
2017 zadłużenie zmniejszyło się o 741 330,86 zł (tj. o 3,35 %). 
W 2018 roku Miasto i Gmina Szczawnica udzieliło jedną pożycz-
kę z budżetu nie udzielało natomiast nowych poręczeń i gwarancji 
poza już istniejącymi, zaplanowanymi w rozdziale 75704. Wiel-
kość zobowiązań niewymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji 
na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi: 492 243,19 zł – na rzecz 
PPK Nowy Targ z tytułu zabezpieczenia zaciągniętej pożyczki w 
latach poprzednich na zadania w zakresie gospodarki ściekowej 
gminy.

Szczawnica,  02 lipca 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wia-
domości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gmi-
ny Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.
szczawnica.pl w terminie od 02 lipca  2019 r. do 23 lipca  2019 r. wy-
wieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy 
Szczawnica przeznaczonej do:

I. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :
1. część działki ewid. nr 1945/5 o powierzchni ok. 7,7 m2   położonej w 

Szczawnica przy ul.Szalaya z przeznaczeniem na  prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w kiosku handlowym stanowiącym własność dzierżawcy 

na okres 3 lat
2. część działki 124/8 o powierzchni 0.0015 ha położonej w Jaworkach 

przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na postawienie tymczasowego 
garażu na okres 3 lat

3. działki ewid. nr 5444/5 o powierzchni 0.0073 ha położonej w 
Szczawnicy przy ul. Skotnickiej z przeznaczeniem na zieleniec przydomo-
wy oraz dojazd do budynku na okres 3 lat

 
II. Najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy
1. część działek ewid. nr 333/5, 334/6 o powierzchni 0.1186 ha poło-

żonych w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej zabudowanych budynkiem 
magazynowym o powierzchni użytkowej 277,70 m2   na okres 3 lat
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Miasto i Gmina Szczawnica w mijającym roku szkolnym  za-

kończyła realizację projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do 
sukcesu uczniów Miasta i Gminy Szczawnica”. Realizacja projektu 
trwała 2 lata, w ramach projektu:

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

 * w Szkole Podstawowej nr 1  - doposażono pracownie matema-
tyczną oraz przyrodniczą 

 * w Szkole Podstawowej w Szlachtowej – utworzono pracownie 
przyrodniczą i matematyczną

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

* do każdej szkoły zakupiono sprzęt Technologii Informacyjno- 
Komunikacyjnej:  komputery, tablice interaktywne, mobilne szafy 
wyposażone w laptopy, 

* każda pracowania została wyposażona w pomoce dydaktyczne 
do pracy metodą eksperymentu 

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

pustowości,
2. Zrealizowano cykl szkoleń dla nauczycieli szkół podstawo-

wych – ogólny koszt 67.526,00 zł:  Tematyka zrealizowanych szko-
leń: Nowe technologie w edukacji - obsługa sprzętu TIK, Nauczanie 
metodą eksperymentu: Warsztaty laboratoryjne – przyroda/biolo-
gia/chemia, Warsztaty laboratoryjne – fizyka, Edukacja przyrod-
nicza w terenie - biologia/geografia, Tworzenie innowacyjnych pre-
zentacji multimedialnych – Prezi, Podstawy tworzenia prezentacji 
multimedialnych  Power Point, Wykorzystywanie arkusza kalku-
lacyjnego Excel, Wykorzystanie technologii informacyjno-komuni-
kacyjnej do wspomagania zajęć w szkole, Motywowanie uczniów 
dzięki wykorzystaniu nowych technologii,  Warsztaty z programo-
wania, G-lerning-wykorzystanie narzędzi Googla w edukacji. 

3. Zrealizowano cykl zajęć edukacyjnych z zakresu nauki pro-
gramowania, każdy uczeń odbył 40 godzin zajęć.

4. Zrealizowano projekt edukacyjny, którego uczestnicy wzięli 
udział w zajęciach edukacyjnych tj. laboratoria przyrodnicze, inte-
raktywna matematyka dodatkowo w klasach gimnazjum laborato-
ria chemia, fizyka, geografia, biologia, zajęcia informatyczne

Ponadto wszyscy uczestnicy projektu edukacyjnego wzięli udział 
w cyklu trzydniowych wycieczek edukacyjnych do Warszawy oraz 
do Wrocławia. Odwiedzić zarówno Wrocław jak i Warszawę miało 
okazje 400 osób.

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

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 
10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Roz-
wój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach 
prowadzących kształcenie ogólne
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Weź dotację wymień piec
W ramach projektu   

pn:. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie  
Miasta i Gminy Szczawnica – paliwa stałe”  

spełniającego kryteria wsparcia w ramach programów ope-
racyjnych na lata 2014-2020 dla projektów w ramach 4 Osi 
priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 

4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Pod-
działanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. 
W ramach projektu można wymienić stare źródła grzew-

cze na: piece V generacji na ekogroszek lub drzewo.

Wszystkie informację mogą Państwo uzyskać w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Szczawnica w pokoju nr 110  lub 

pod numerem telefonu 18 2622203 w 35 lub 19

29 czerwca br. na stawie w Parku Dolnym została zamontowa-
na fontanna pływająca, mająca na celu spełnianie funkcji deko-
racyjnej a także praktycznej, gdyż dzięki niej woda zostanie na-
powietrzona w stawie, co pozwoli na lepsze funkcjonowanie ryb 
żyjących w stawie parkowym, które ciężko znosiły letnie upały.

W czwartek 27 czerwca gościła w 
Szczawnicy telewizja TVP 3 Katowice. 
Szczawnica zyskała propozycję wzięcia 
udziału w odcinku „Podróże na weekend” 
- programu turystycznego prowadzonego 
przez Pana Piotra Trzcińskiego. W odcin-
ku o Szczawnicy poruszono poszczególne 
wątki takie jak Pijalnia Wód Mineralnych, 
Spływ Dunajcem, Ścieżka pieszo – rowe-
rowa, Palenica oraz Wąwóz Homole. Już 
niebawem będzie można obejrzeć trzeci 
odcinek „Podróży na Weekend” na TVP 
3 Katowice lub na stronie www.katowice.
tvp.pl. Zapraszamy do oglądania!
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Znak: NPOŚ 6845.12.2019.JP   Szczawnica,  27 czerwca  2019  r.       

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I  ustny nie-

ograniczony przetarg na dzierżawę na okres  3 lat  niezabudowa-
nej nieruchomości składającej się z części działki  ewid. nr 528/32 
o powierzchni  0.0060 ha  położonej w Szczawnicy przy ul. Fli-
sackiej z przeznaczeniem na zieleniec przydomowy

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego przedmio-
towej nieruchomości wynosi  100,00 zł / słownie sto złotych/ + Vat 

Wadium wynosi 20,00 zł / słownie dwadzieścia złotych /
Przetarg odbędzie się w dniu 06 sierpnia  2019  r. o godzinie 

10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Sza-
laya 103 – sala posiedzeń Rady Miejskiej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium.
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 31 lipca 
2019 r. z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne 
znalazły się na koncie Miasta i Gminy Szczawnica  najpóźniej w 
dniu 31  lipca 2019 r. Przed  przystąpieniem do przetargu należy 
okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zali-
czone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości, 
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 za-
mknięciu 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 15, tel.18 262 22-03 wew. 29

KOLOROWA SZCZAWNICA
Odpowiedni dobór kwiatów i tworzenie z nich harmonijnych 

wzorów to sztuka wymagająca cierpliwości i codziennej pielęgna-
cji. Wiedzą o tym mieszkańcy Szczawnicy, w której od kilku lat 
szczególny nacisk kładzie się na piękne aranżacje kwiatowe cie-
szące oko od wiosny aż do późnej jesieni. W tym roku donice i ra-
baty zdobi prawie 13 tysięcy różnorodnych roślin, wśród których 
znalazły swoje miejsce m.in. begonia, zielistek, krakowiak, szał-
wia, dalia, starzec, euphorbia, coleus, lubularia, lobelia, aksamit-
ka, pelargonia oraz niecierpek. Ich utrzymaniem oraz późniejszą 
kosmetyką zajmie się  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Szczawnicy. Wiele roślin wykorzystanych zostało do obsady figur 
kwiatowych takich jak m.in. wiewiórka, słoń, herb miasta czy ze-
gar, których nieustanne upiększanie i hodowla będzie spoczywać 
na barkach MZGK.

Kwiaty są jednym z najbardziej efektownych elementów deko-
racyjnych w miejscach użyteczności publicznej. Podkreślają nie 
tylko piękno zabytkowych obiektów i nowoczesnych budynków, 
ale przede wszystkim poprawiają nastrój ich mieszkańców i doda-
ją miastom świeżości i elegancji.

Wizytówką rozpoznawczą Szczawnicy jest m.in. zegar kwia-
towy oraz kwiatowe figury zlokalizowane przy miejskich depta-
kach, a także utkane w centrum miasta rabaty z kwiatów.

W Parku Górnym oraz w Parku Dolnym starannie dobrane 
grupy drzew i krzewów wraz z lustrzaną powierzchnią stawu czy 
też szumem strumienia emanują nastrój spokoju i wytchnienia. 
Stąd obydwa parki są ulubionym miejscem niedzielnych spacerów 
Szczawniczan i miejscem wypoczynku turystów.
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POZYSKANE ŚRODKI

Pozyskane środki zewnętrzne w 2019 roku przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica w 2019 pozwolą między innymi na 
odbudowę nawierzchni w ul. Połoniny, inwestycja będzie dofinan-
sowana po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego do Wo-
jewody Małopolskiego o dofinansowanie uszkodzonych w trak-
cie gwałtownych opadów atmosferycznych dróg gminnych, które 
miały miejsce na terenie gminy w 2018 roku i w latach wcześniej-
szych. Z pięciu podanych odcinków drogowych wytypowanych 
do odbudowy, wyznaczony został przez Urząd Wojewódzki w 
Krakowie odcinek pn. „Odbudowa nawierzchni drogi ulica Poło-
niny nr 364877K na odcinku w km 0+466 do 0+938 w Szczaw-
nicy”, w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych przewidzianych na dofinansowanie w 2019 roku. 
Miasto otrzymało promesę w wysokości 280.000 zł na dofinan-
sowanie zadania. Pozostałe koszty inwestycji będą pokryte przez 
miasto i gminę. Roboty będą polegały na rozbiórce uszkodzonej 
nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1888 m², mechanicznym 
profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, oraz ułożeniu nawierzchni z 
mieszanek mineralno – bitumicznych na odtwarzanym odcinku. 
Termin przygotowania dokumentacji został wyznaczony przez 
Urząd Wojewódzki w Krakowie do dnia 30 sierpnia 2019 roku, 
natomiast wykonanie robót wyznaczono do końca października. 
2019 roku.

Kolejną inwestycją objętą dofinansowaniem tym razem przez 
Urząd Marszałkowski jest remont tarasu w budynku OSP Szczaw-
nica. W dniu 11 marca 2019 r. został złożony wniosek do Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie 
o dofinansowanie prac budowlano – remontowych w remizach 
strażackich w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019” pn. 
„Remont tarasu na drugiej kondygnacji budynku remizy OSP w 
Szczawnicy na ulicy Szalaya 84” Do wniosku zostały dołączone 
niezbędne załączniki w postaci: zgłoszenia robot budowlano-re-
montowych nie wymagających pozwolenia na budowę, kosztorysu 
inwestorskiego, wypisu z rejestru gruntów, uchwały Prezydium 
Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Szczawnicy w 
sprawie pozyskania środków na remont remizy. Uchwałą Sejmiku 
Województwa Małopolskiego nr VIII/82/19 z dnia 29.04.2019 r. 
– Szczawnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 17.306,00 
zł. Całkowity koszt zadania znacznie przekroczy kwotę 40,000,00 
zł. Pozostałe środki zostaną pokryte z budżetu miasta i gminy 
Szczawnica. Prace będą polegały na skuciu i rozbiórce posadzek 
i elementów betonowych, demontażu ścian, uszczelnieniu ścian, 
wykonanie posadzki z betonu wodoodpornego i wykonaniu po-
sadzki z płytek. Obecnie miasto oczekuje na podpisanie umowy 
dotacyjnej na dofinansowanie zadania przez Województwo Mało-
polskie. Wystąpiono z zapytaniem ofertowym do wykonawców .

Następnym wnioskiem  dotyczącym działalności OSP tym ra-
zem w Jaworkach jest projekt pt. „Bezpieczna Małopolska 2019”. 
W kwietniu 2019 roku został złożony wniosek w ramach konkur-
su „Bezpieczna Małopolska 2019” na zapewnienie gotowości bo-
jowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woje-
wództwa małopolskiego. Wnioskowano o dofinansowanie zakupu 
dwóch pomp - szlamowej i pływającej dla jednostki OSP w Jawor-
kach. Całkowity koszt zakupu wyniesie ok. 13.000 zł. Szczawnica 
otrzyma dofinansowanie w wysokości 4.488 zł. Różnica zostanie 
pokryta przez miasto i gminę.

Na realizację oczekuje inwestycja pt.: „Przebudowa na-
wierzchni drogi dojazdowej do pól ul. Słona Młaka na długo-
ści 170 mb na odcinku w km 0+895 do 1+065 na działce ewid. 
nr 161 w Szlachtowej”. Obecnie trwa procedura wyłonienia wy-
konawcy który w swoim zakresie będzie miał wykonanie robót 
ziemnych, profilowanie i zagęszczenie podłoża na którym po wy-
konaniu podbudowy finalnie zostaną ułożone płyty drogowe.

 Całkowity koszt zadania (zgodnie z kosztorysem inwestor-
skim) to 113760,14 zł. Kwota dofinansowania 56880,00 zł. 

W dniu 13.03.2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego w ramach 
ogłoszonego konkursu „Kapliczki Małopolski 2019” został zło-
żony wniosek o  udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej na roboty związane z remontem konserwatorskim figury 
Św. Jana Nepomucena w Szczawnicy, zlokalizowanej przy moście 
Św. Jana w Szczawnicy. 

Zgodnie z wnioskiem zakres prac obejmuje: 
- wykonanie metalowego ogrodzenia z elementów ,,kutych”, 

wraz z zagospodarowaniem terenu
- wykonanie nowego fundamentu
- wykonanie kopii cokołu i dolnej części filara
- nadanie nowym elementom faktury analogicznej do istnieją-

cej na elementach oryginalnych.
- odtworzenie tablicy inskrypcyjnej, złocenie liter
- prace konserwatorskie przy figurze
- wykonanie nowego metalowego baldachimu
Uchwałą VIII/86/19 z dnia 29.04.019 r. Sejmik Wojewódz-

twa Małopolskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu. Gmina 
Szczawnica otrzymała dotację w wysokości 10 000,00 zł

Zgodnie z otrzymana ofertą koszt wykonania prac wyniesie 
17 900,00 zł 

Ostateczny termin wykonania prac upływa 30 listopada 2019 r.

GAZYFIKACJA

Obecnie na terenie Szczawnicy trwają prace związane z gazyfi-
kacją, co w przyszłości zapewni większości mieszkańców dostęp 
do ekologicznego paliwa i z pewnością wpłynie pozytywnie na 
jakość powietrza w Naszym Mieście.

Wykonywanie prace nie koncentrują się w jednym miejscu 
lecz są wykonywane równolegle na poszczególnych ulicach. Taka 
organizacja robót pozwoliła na wykonanie instalacji gazowej w 
ul. Św. Krzyża – odcinek górny, os. XX- lecia, os. Połoniny, al. 
I Maja nad Papiernikiem, alejka w Parku Dolnym, Droga Powia-
towa  ul. Główna od „Piasków”  obecnie powyżej skrzyżowania 
z ul. Widok, Droga Powiatowa ul. Główna od Alei Parkowej w 
stronę Piasków do połączenia (obecnie rejon skrzyżowania z ul. 
Pod Sadami.

Miejsca, w których planuje się rozpoczęcie robót w lipcu 
lub które już trwają: ul. Staszowa od nr 14c do ul. Sopotnic-
kiej oraz ul. Sopotnicka – od góry, al. I Maja w stronę Dworku 
Gościnnego.

Prace związane z gazyfikacja Szczawnicy z pewnością stano-
wią utrudnienie w życiu codziennym lecz przy cierpliwość i wyro-
zumiałość mieszkańców z pewnością pozwolą nam w przyszłości  
funkcjonować na co dzień w sposób bardziej ekologiczny a co się 
z tym bezpośrednio wiąże oddychać znacznie czystszym powie-
trzem.
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UCHWAŁY PODJęTE PRZEZ RADę MIEJSKĄ 
W SZCZAWNICY NA X ZWYCZAJNEJ 

SESJI, W DNIU 27 CZERWCA 2019 ROKU:

Uchwała Nr X/56/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufa-
nia dla Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica,

Uchwała Nr X/57/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wyko-
nania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2018,  

Uchwała Nr X/58/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Szczawnica absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2018, 

Uchwała Nr X/59/2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta 
i Gminy Szczawnica na rok 2019,

Uchwała Nr X/60/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej,

Uchwała Nr X/61/2019 w sprawie wyrażenia zgody na od-
danie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 
Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

Uchwała Nr X/62/2019 w sprawie wyrażenia zgody na od-
danie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 
Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

Uchwała Nr X/63/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odda-
nie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  
i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym, 

Uchwała Nr X/64/2019 w sprawie  ustalenia sieci publicz-
nych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Mia-
sta i Gminy Szczawnica,

Uchwała Nr X/65/2019 w sprawie nadania nazw mostom na 
potoku Grajcarek, 

Uchwała Nr X/66/2019 w sprawie zmian w Statucie Miasta 
i Gminy Szczawnica,

Uchwała Nr X/67/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji. 

W dniu 26 czerwca br. w Urzędzie Wojewódzkim, odbyło się 
uroczyste przekazanie promes w ramach podziału środków na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Z rąk Wojewody Małopol-
skiego Piotra Ćwika Burmistrz - Pan Grzegorz Niezgoda odebrał 
promesę na wykonanie zadania „Odbudowa nawierzchni ulicy Po-
łoniny na odcinku 470 mb., na kwotę 280 tys zł. Planowany zakres 
inwestycji obejmuje odwodnienie i nawierzchnię asfaltową na od-
cinku od tzw. hotelu robotniczego do wjazdu na stację uzdatniania 
wody dla miasta Szczawnicy.

Informujemy, iż wnioski na świadczenie „Dobry Start” można 
składać podobnie jak w przypadku świadczenia wychowawczego 
od 1 lipca b.r. wersji elektronicznej, od 1 sierpnia b.r. drogą trady-
cyjną (papierową). Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł 
na dziecko do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne 
uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

WAŻNE! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2019 r..
Wzór wniosku: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku

-o-swiadczenie-dobry-start

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji  
zapraszam do siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Szczawnicy ul. Szalaya 103 (1 piętro budynku – 
pokój 104) w godzinach przyjęć interesantów tj.:

– poniedziałek,  w godz. od 9.00. do 17.00
– wtorek- piątek  w godz. 7.30 – 15.30
oraz pod numerem telefonu 18 26 210 66 ( wew. 64 )
                                                            

 Kierownik MGOPS w Szczawnicy   
 Lidia Misztal

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Szczawnicy infor-
muje, że wnioski na świadczenie 
wychowawcze można składać :

- od 1 lipca online przez stronę 
Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektro-
niczną lub przez portal PUE ZUS, 

- od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w 
urzędzie lub za pośrednictwem poczty. 

 Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opieku-
nowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w 
wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie do 
ukończenia przez nie 18 lat-bez względu na dochód rodziny.

UWAGA! Wniosek na pierwsze dziecko złożony w terminie od 
1 lipca do 30 września b.r. zostanie wypłacony z wyrównaniem 
za czas od lipca b.r..

Wzór wniosku : https://www.gov.pl/web/rodzina/
wzor-wn iosku-o -swiadczen ie -wychowawcze-50 0 -k to -
ry-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-k-
torego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kry-
terium-dochodowego

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji  
zapraszam do siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Szczawnicy ul. Szalaya 103 (1 piętro budynku – 
pokój 104). 

Aktualnie wstępne informacje dotyczące świadczenia wycho-
wawczego będzie można pozyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Szczawnicy od poniedziałku do piątku w 
godzinach przyjęć interesantów tj.:

– poniedziałek,  w godz. od 9.00. do 17.00
– wtorek- piątek  w godz. 7.30 – 15.30
oraz pod numerem telefonu 18 26 210 66 ( wew. 64 )                                                               
                                                             

   Kierownik MGOPS w Szczawnicy   
   Lidia Misztal             
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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 nie-
ruchomościami /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 II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nieruchomości 
położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda stanowiącej :

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

Cena wywoławcza wynosi 114 100,00 zł /słownie: sto czternaście  tysięcy 
sto  złotych/ + Vat

Wadium wynosi 22 820,00 zł /słownie dwadzieścia dwa tysiące osiemset 
dwadzieścia złotych/

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

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

Zgodnie z w/w Planem działka 211/14 przeznaczona  jest pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem zabudowy rekreacyjnej /letnisko-
wej/ i oznaczone symbolem E 33b MN.

Opis nieruchomości:
Działka posiada kształt prostokątna. Działka  nachylona w kierunku południowym. Dojazd 

do działki drogą terenową, konieczność urządzenia wjazdu na działkę. Na działce znajdują się 
zakrzaczenia. Działka nieuzbrojona, brak wody, kanalizacji, energii elektrycznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 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  08 
sierpnia 2019 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie 
uznaje się jako niewpłacenie wadium.

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie komisji przetargowej przed otwar-
ciem przetargu:

oryginał wpłaty wadium
dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych
w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji gospodar-

czej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty, dowodów tożsamości.
małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmał-

żonka
uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wy-

maga formy pisemnej.
Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na 

poczet ceny nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się nie-
zwłocznie po zamknięciu przetargu nie później niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnie-
niu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

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

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i 

terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetar-
gu. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator 
przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. 
Zawarcie 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 za-

strzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

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

Szczawnica, 01 lipca 2019  r.        Znak:NPOŚ.6840.1.4.2019.JP

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami / 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 II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nieruchomości 
położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda stanowiącej :

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

Cena wywoławcza  wynosi 101 900,00  zł /słownie : sto jeden tysięcy dzie-
więćset złotych/ + Vat

Wadium wynosi  20 380,00 zł /słownie dwadzieścia tysięcy trzysta osiem-
dziesiąt łotych/

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

      
Dla w/w działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przyjęty 

Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr 175/XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 37 poz. 570.

Zgodnie z w/w Planem działka 211/15 przeznaczona  jest pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem zabudowy rekreacyjnej /letnisko-
wej/ i oznaczone symbolem E 33b MN.

Opis nieruchomości:
Działka posiada kształt trójkąta. Działka  nachylona w kierunku południowym. Dojazd do 

działki drogą terenową, konieczność urządzenia wjazdu na działkę. Na działce znajdują się za-
krzaczenia. Działka nieuzbrojona, brak wody, kanalizacji, energii elektrycznej.

Przetarg odbędzie się w dniu  14 sierpnia 2019  r. o godzinie 11.30 w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 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  08 
sierpnia 2019 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie 
uznaje się jako niewpłacenie wadium.

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie komisji przetargowej przed otwar-
ciem przetargu :

oryginał wpłaty wadium
dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych
w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji gospodar-

czej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty, dowodów tożsamości.
małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmał-

żonka
uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wy-

maga formy pisemnej.
Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na 

poczet ceny nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się nie-
zwłocznie po zamknięciu przetargu nie później niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnie-
niu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

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

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i 
terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetar-
gu. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator 
przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.  
Zawarcie 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 za-

strzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Sza-
laya 103, pokój nr 207, tel.18 262 22-03 wew.29

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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INFORMACJA
dotycząca przyjmowania wniosków na świadczenia  

rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO 
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZA-
SIŁKOWY 2019/2020 BęDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 
SIERPNIA 2019R. A W PRZYPADKU WNIOSKÓW SKŁA-
DANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ- OD DNIA 1 LIPCA 
2019R.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie ro-
dzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wyma-
ganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019r., ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługują-
cych świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2019r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie ro-
dzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wy-
maganymi dokumentami do dnia 31 października 2019r., 
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przy-
sługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2019r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie ro-
dzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wyma-
ganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopad 2019r do 

31 grudnia 2019r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 29 
luty 2020r.

WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA 
DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTA-
CYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIO-
WY 2019/2020 BęDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 
1 SIERPNIA 2019R.   A W PRZYPADKU WNIO-
SKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZ-
NĄ- OD DNIA 1 LIPCA 2019R.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z fun-
duszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży 
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierp-
nia 2019r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 
dnia 31 października 2019r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z fun-
duszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży 
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 
września 2019r. do dnia 30 września 2019r., ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przy-
sługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2019r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z fun-
duszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży 
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 
października 2019r. do dnia 31 października 2019r., ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypła-
ta przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 
2019r. Zapraszamy!

Lidia Misztal
Kierownik MGOPS w Szczawnicy

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Szczawnickie mosty 
na Grajcarku łączące 

ścieżkę pieszo - rowerową 
z promenadą spacerową 
będą miały swoje nazwy 

Na X Zwyczajnej Sesji Rady Miasta radni szczaw-
niccy podjęli uchwałę określającą nazwy czterech 
mostów na potoku Grajcarek. 

Z inicjatywą w ubiegłym roku wystąpił Szczaw-
nicki oddział PTTK. Dla każdego z mostów zapropo-
nowano kilka nazw, które w formie ankiety zostały 
zaprezentowane na stronie internetowej miasta i gmi-
ny oraz w formie papierowej w różnych miejscach na 
terenie Szczawnicy. Z ankiet wynika, iż najwięcej 
głosów otrzymały nazwy: „Most Michała Słowika – 
Dzwona” – 61,54 %, „Most zakochanych” – 35,48 %, 
„Most zbójników” – 39,47 % a także „Most Flisa-
ków” – 53,85 % . 

Idąc ścieżką pieszo – rowerową od stacji kolei 
linowych w kierunku ujścia Grajcarka do Dunajca 
zetkniemy się z pierwszym „Mostem Zakochanych”, 
następnie „Mostem Michała Słowika – Dzwona”, 

trzeci most nosi nazwę „Zbójników”, a 
ostatni największy to „Most Flisaków”.

Dodatkowo nazwany został poświęcony 
kamień przy ścieżce pieszo – rowerowej. Z 
trzech kandydatów, został wybrany Jerzy 
Kukuczka 81,82% głosów.
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„Ocalić od zapomnienia”
W ramach naboru ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski 

pt. „Ocalić od zapomnienia” skierowanego do beneficjentów na 
renowację miejsc pamięci narodowej Miasto i Gmina Szczawni-
ca złożyła wniosek związany z zagospodarowaniem terenu przy 
pomniku na Przysłopie. 

Pomnik na Przysłopie upamiętnia śmierć pięciu partyzantów z 
oddziału Armii Krajowej „Wilk” dowodzonego przez por. Krystyna 
Więckowskiego ps. „Zawisza”. Ich śmierć poprzedziła akcja roz-
brojenia posterunku granatowej policji w Ochotnicy Dolnej, którą 
oddział „Wilk” przeprowadził w nocy z 19 na 20 lutego 1944r. 

Obecnie w miejscu gdzie stoi pomnik odbywają się uroczysto-
ści miejskie i państwowe. Pomnik znajduje się na działce nr. 256/1. 
Powstał w roku 1947 z inicjatywy żołnierzy z oddziału Wilka. Jest 
to postument znajdujący się na niewielkim wzniesieniu, usypany z 
kamienia naturalnego. Na jego górze znajduje się metalowy krzyż. 
Na pomniku usytuowane są dwie płyty upamiętniające poległych 
partyzantów. Teren jest ogrodzony metalowym płotem. Obecnie 
pomnik wymaga remontu polegającego na uzupełnieniu ubytków 
kamiennych, spoin, odczyszczeniu kamienia, odnowienia jednej 
płyty upamiętniającej, wykonaniu nowego krzyża, remont ogrodze-
nia oraz remont schodów zewnętrznych prowadzących do pomnika. 

Celem projektu jest ochrona i zachowanie dla przyszłych po-
koleń dziedzictwa historycznego, a także pełniejsze udostępnie-
nie historycznych obiektów. Celem bezpośrednim projektu jest 
uratowanie przed zniszczeniem historycznego pomnika, który 
upamiętnia ważne wydarzenie historyczne. Pozwala on poznawać 
naszą tożsamość ale przede wszystkim historie. 

W dniu 17 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Mało-
polskiego na mocy uchwały Nr 65/19 w sprawie za-
twierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.
02-IZ.00-12-011/18, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych po-
tencjałów regionu, poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości 
uzdrowiskowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) 
dokonał wyboru do dofinansowania 5 projektów na maksymalną 
całkowitą kwotę dofinansowania 10 505 873,14 zł.

W ramach konkursu złożono 15 wniosków o dofinansowanie  
na łączną kwotę dofinansowania 40 522 226,20 zł., co stanowiło 
ok. 368% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Miasto i Gmina Szczawnica znalazła się na drugim miejscu na 
liście o dofinansowanie złożonego projektu pt: „ Rewitalizacja 
przestrzeni publicznych uzdrowiskowego centrum Szczawni-
cy etap II” W dniu 19.06.2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica podpisał Umowę o dofinansowanie projektu z Zarzą-
dem Województwa Małopolskiego.

Wartość całkowita projektu: 3 379 752,52 zł, kwota dofi-
nansowania: 2 491 092,16 zł

Planowany termin rozpoczęcia fazy inwestycyjnej 01-02-2020
Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia re-

alizacji projektu 31-05-2021

Projekt stanowi kolejny etap prac zw. z modernizacją przestrze-
ni publicznych Uzdrowiska

Szczawnica. Prace te dot.:
1. Przebudowy ciągów pieszych wraz z elementami małej ar-

chitektury w obrębie Alei I Maja, podkreślając zabytkowy cha-
rakter obszaru dostosowując ciągi piesze do historycznego

rodzaju zabudowy.
2. Budowy nowych chodników na ul. Połoniny i Św. Krzyża 

oraz rozbudowy ciągów jezdnych.
3. Budowy nowego punktu widokowego i przebudowy ciągu 

pieszo-jezdnego prowadzącego na ul. Bereśnik.
Zagospodarowana przestrzeń publiczna będzie pełnić funkcje 

rekreacyjne i wypoczynkowe, do codziennego użytkowania przez 
różne grupy odbiorców.

W sobotę 29 czerwca br. na przystani kajakowej Klubu 
Sportowego Pieniny w Szczawnicy odbyły się regaty 
dla dzieci i młodzieży w slalomie kajakowym o XVI 

Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w lidze mło-
dzików. Do zawodów przystąpiły następujące konkurencje: K1 
dziewcząt, C2 mix, C1 chłopców, C1 dziewcząt oraz K1 chłop-
ców. W upalny sobotni dzień wszystkie konkurencje rywalizo-
wały ze sobą łącząc z tym dobrą wspólną zabawę. Zwycięzcom 
nagrody wręczyli Burmistrz – Pan Grzegorz Niezgoda, Prezes KS 
Pieniny – Pan Łukasz Hurkała oraz sędzia główny. Na zakończe-
nie odbyła się loteria fantowa, w której każdy z uczestników regat, 
bez względu na zajęte lokaty mógł wylosować dla siebie upomin-
ki, które wręczał Burmistrz Szczawnicy. Sponsorami wydarzenia 
byli Miasto i Gmina Szczawnica, Miejski Ośrodek Kultury, Firma 
Fakro, Wspólnota Leśno – Gruntowa Szczawnica, Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Fundacja Dzieci Pienin w Krościenku nad 
Dunajcem oraz Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na Dunaj-
cu, Dom Wczasowy Trzy Korony, Bar Groń Państwa Renaty i 
Wojciecha Majerczaka, Biuro turystyczne Duotravel oraz Biuro 
turystyczne Alfa Tour.

Kluby obecne na regatach : 
KS Pieniny 
Start Nowy Sącz 
Kwisa Leśna 
LKK Drzewica 
KKK Kraków 
AZS - AWF Kraków 
Spływ Sromowce 
SKP Dolny Kubin 
Tatra Liptovski Mikulasz

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Spotkanie na granicy
 

W poniedziałek 17.06.2019 roku, wraz z grupą uczniów ze 
szczawnickich szkół, wyruszyliśmy na spotkanie do zaprzy-
jaźnionej Leśnicy, z którą realizowaliśmy wspólny projekt pt: 
„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”. Pomimo deszczowej 
pogody humory dopisywały wszystkim uczestnikom. Po dotar-
ciu na miejsce zostaliśmy powitani przez Starostę Leśnicy Jano 
Gondka oraz przedstawicieli Pienińskiego Parku Narodowego ze 
Słowacji. Spotkanie rozpoczęło się od zasadzenia drzewa, które 
jest symbolem trwania i nieprzemijalności współpracy pomiędzy 
naszymi miejscowościami leżącymi na pograniczu. Następnie 
dzieci ze szkół Szczawnicy i Leśnicy uczestniczyły w różnych za-
jęciach dotyczących flory i fauny występującej na terenie Pienin, 
które przygotowali pracownicy PIENAPU. Przedstawiciele grona 
najmłodszych chętnie uczestniczyli w różnych grach i zabawach 
próbując swoich sił między innymi w odgadywaniu śladów zwie-
rząt występujących na naszym terenie i układaniu puzzli związa-
nych z tematyką ekologiczną. Atrakcją był również pokaz sprzętu 
ratownictwa górskiego oraz samochodu strażackiego. Na koniec 
wszystkie dzieci obejrzały teatrzyk z inscenizacją dotyczącą le-
gendy o wodniku, zostały poczęstowane ciepłym posiłkiem oraz 
otrzymały drobny upominek.

Podczas spotkania rozdawane były ulotki na temat gatunków 
zagrożonych na terenie Pienińskiego Parku Narodowego zarówno 
w języku polskim jak i słowackim, a całe spotkanie odbyło się 
przy dźwiękach muzyki regionalnej.

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za po-
średnictwem Euroregionu „Tatry”  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Wyniki przejazdów:

Kategoria C1K
1. Dominika Danek KS Start 106,97
2. Martyna Hajduga KS Start 109,43
3. Andżelika Gubała UKS Spływ 466,59

Kategoria C1K młodsi
1. Aleksandra Vajsova Tatra Liptovski 

120,64
2. Martyna Bednarczyk KS Pieniny 131,51
3. Karolina Bąkiewicz LKK Drzewica 

155,40

Kategoria C1M
1. Kacper Zachwieja KS Pieniny 93,96
2. Bartłomiej Szymanek KS Pieniny 117,91
3. Wiktor Regiec KS Pieniny 123,80

Kategoria C1M młodsi
1. Marcin Kościuszkiewicz KKK Kraków 

121,74
2. Igor Puczel LUKS Kwisa Leśna 123,94
3. Stanisław Wickel LUKS Kwisa Leśna 

134,17

Kategoria C2MIX
1. Piprek/Leśniak KS Start 180,37

2. Bednarczyk/Słabiak KS Pieniny 211,21
3. Maciaga/ Maciąga KS Pieniny 212,76

Kategoria K1K
1. Dominika Danek KS Start 92,72
2. Martyna Hajduga KS Start 105,10
3. Andżelika Gubała UKS Spływ 168,47

Kategoria K1K
1. Aleksandra Vajsova Tatra Liptovski 

117,94
2. Karolina Bąkiewicz LKK Drzewica 

132,32
3. Martyna Bednarczyk KS Pieniny132,75

Kategoria C1K
1. Sandra Maciąga KS Pieniny 204,49
2. Julia Kirkowska UKS Kwisa Leśna 

214,76

Kategoria K1M
1. Jakub Dyda KS Pieniny 72,67
2. Wiktor Regiec KS Pieniny 81,59
3. Bartłomiej Szymanek KS Pieniny

Kategoria K1M
1. Jan Piprek KS Start 72,21

2. Jeremi Danielik LKK Drzewica 74,79
3. Marcin Kościuszkiewicz KKK Kraków 

88,95

Kategoria K1M młodsi
1. Dawid Skubik Tatra Liptovski 96,78
2. Filip Duda Tatra Liptovski 98,81
3. Marek  Kulczycki KKK Kraków 103,44

Zwycięzcom gratulujemy !

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Miêdzy nami, gó ra la mi...31.05. to data Święta Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawni-
cy im. ks. prof. J. Tischnera. Reprezentowała nas nasza preze-
ska Elżbieta Wiercioch. Podczas uroczystości został  uroczyście 
otworzony i poświęcony nowy plac zabaw, znajdujący się przy 
szkole.

20.06. licznie uczestniczyliśmy  w procesji Bożego Ciała. By-
liśmy odpowiedzialni za dekorację drugiego ołtarza. Dziękujemy 
wszystkim członkom za czynny udział i przybycie w strojach re-
gionalnych.

21.06. miało miejsce otwarcie siedziby TPSP w Szczawnicy 
przy ul. Zdrojowej 2, w naszej dawnej izbie. Cieszymy się, że te-
raz będzie ona służyć naszym artystom. Dziękujemy za zaprosze-
nie i bardzo miłą atmosferę.

22.06. podczas otwarcia ścieżki na Jarmutę im. ks Jana Kozio-
ła (ul. Szlachtowska, na Potoku ), została odsłonięta pamiątkowa 
tablica. Nasi członkowie również byli tam obecni. 

23.06 braliśmy udział w uroczystościach odpustowych  ku czci 
Matki Bożej w Szczawnicy.

Wszystkim lipcowym jubilatom i solenizantom życzymy 
dużo zdrowia, radości z każdego dnia i odpoczynku podczas 
pięknego, słonecznego lata.

12.07  (w piątek) o godz. 16.00 serdecznie zapraszamy na Dro-
gę Krzyżową, na Bryjarkę w 117. rocznicę postawienia tam krzy-
ża. Początek przy kaplicy w Parku Górnym.

 Zachęcamy do włączenia się w imprezy organizowane przez 
nasz Oddział w okresie letnim.

     Zarząd

Otwarcie  Ścieżki na Jarmutę 
im. Księdza Jana Kozioła

W sobotę 22 czerwca br. w Szczawnicy, z inicjatywy miesz-
kańców Szczawnicy,  przy współpracy Stowarzyszenia „Dajmy 
Nadzieję”, Pienińskiego Oddziału PTTK  w Szczawnicy  oraz Od-
działu Pienińskiego Związku Podhalan została otwarta ścieżka na 
Jarmutę im. ks. Jana Kozioła. Jest to bardzo ciekawy sposób na 
uczczenie 125. rocznicy  urodzin zasłużonego dla szczawniczan 
kapłana.  Ścieżka nie powstałaby bez wsparcia burmistrza Miasta 
i Gminy Szczawnica Grzegorza Niezgody. Tablicę informacyjną 
ufundowało Stowarzyszenie „ Dajmy Nadzieję” oraz mieszkańcy 
uzdrowiska.

Na uroczystość otwarcia nowego szlaku przybyli prezes Sto-
warzyszenia „ Dajmy Nadzieję” Michał Zachwieja, prezes OP. 
Związku Podhalan Elżbieta Wiercioch i wiceprezes Marek Cie-
sielka oraz mieszkańcy ulicy  Szlachtowskiej, przy której znajduje 
się początek trasy. W trakcie uroczystości odmówiono o godz. 15. 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz Litanię do Serca Pana Je-
zusa, po czym przemieszczono się na miejsce, gdzie odbyło się 

bardzo udane spotkanie przy ognisku. 
Długość ścieżki wynosi 2,7 km, a jej pokonanie zajmuje około 

godzinę. W czasie wędrówki turystom towarzyszą piękne widoki 
na Tatry oraz Pieniny. Naprawdę warto się tam wybrać!

wb

PAPIESKI SPEKTAKL
Pięknie zakończyły swój kolejny rok pobytu w przedszkolu 

dzieci z ochronki ss. Służebniczek NMP na Skałce. Z okazji 40. 
Rocznicy pierwszej pielgrzymki do Ojczyzna papieża – św. Jana 
Pawła II przygotowały pod troskliwym okiem swoich wycho-
wawczyń spektakl, będący pokazaniem w skrócie drogi życiowej 
przyszłego Ojca Świętego. Były więc fragmenty poświęcone dzie-
ciństwu małego Lolka, jego pierwszym rodzinnym tragediom – 
śmierci matki i brata, karierze teatralnej, pracy w kamieniołomie 
podczas wojny, decyzji o wyborze drogi duchownego, kolejnym 
krokom od wyświęconego kleryka, przez zostanie biskupem, aż 
po udział w konklawe i przyjęciu wyboru na papieża. Wzruszają-
ce były sceny przypominające pielgrzymkę do ojczyzny i wizytę 
w Nowym Targu, pełne napięcia –obrazujące moment zamachu i 
majestatyczne – ukazujące ratunek, który dała papieżowi Maryja 
– jako Matka Boska Fatimska.

Dzieci grały prosto z serca i śpiewały z prawdziwym zaanga-
żowaniem. Wystąpiły w pięknie przygotowanych kostiumach, w 
czym zapewne zasługa opiekunek i mam. A piosenka wykonana 
na koniec, iż „Taki duży, taki mały, może świętym być” zabrzmia-

ła w pełni przekonująco, co brawami potwierdzili zaproszeni go-
ście – ksiądz proboszcz Tomasz Kudroń, pan przewodniczący 
Rady Miejskiej Kazimierz Zachwieja, prezes Oddziału Parafial-
nego Akcji Katolickiej Aleksander Majerczak z małżonką, rodzi-
ce i pisząca te słowa… Alina Lelito
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii  
św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli: 

Barbara Elżbieta Kurnyta -  9.06.2019r.
Filip Jakub Mastalski -30.06.2019r.
Alicja Zuzanna Małżeńska  - 9.06.2019r. 
Kamil Krzysztof Tokarczyk -  23.06.2019r. 
Emilia Agnieszka Hamerska  - 23.06.2019r. 

Sakrament małżeństwa zawarli:

Emil Krzysztof Niezgoda i Magdalena Maria 
Sabik  - 16.06.2019r. 

Przemysław Rachwał i Aleksandra Karolina 
Hurkała    - 8.06.2019r. 

Jacek Marek Pietrzak i Magdalena (Małgorza-
ta ?)Maria Kita  - 20.06.2019r. 

Odeszli do wieczności:

 Kazimierz Słowik zm. 9.06.2019r
 Zofia Kudłacz zm. 23.06.2019r. 
 Andrzej Dziedzina zm. 28.06.2019r. 

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjęli: 

Tobiasz Gołdyn – 9.06.2019r. Szlachtowa
Wojciech Gołdyn – 16.06.2019r. Szlachtowa
Milena Bogumiła Maślanka – 1.06. 2019r. Ja-

worki

Sakrament małżeństwa zawarli:

Bogusław Michał Bizub i Joanna Jadwiga Ma-
ślanka – 8.06.2019r. Jaworki

Marcin Stopka i Kamila Maria Mazurek – 
22.06.2019r. Jaworki

Krzysztof Piotr Proński i Anna Elżbieta Bań-
kosz – 29.06.2019r. Szlachtowa

Odeszli do wieczności:
Jan Marian Dorula – 4.06.2019r. Szlachtowa
Zofia Pałka – 18.06.2019r. Szlachtowa
Wojciech Symela – 22.06.2019r.Szlachtowa

Kronika Towarzyska
Serdeczne gratulacje dla Pana Andrzeja Dziedziny Wiwra, który 

15 czerwca br. podczas Święta Małopolski w Europejskim Centrum 
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach otrzymał Srebrną 
Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – KRZYŻ MAŁO-
POLSKI, nadany przez Zarząd Województwa Małopolskiego. 

Odznaka jest przyznawana jako wyraz szczególnego uznania 
dla wszystkich tych, którzy podejmują inicjatywy dla budowania 
wspólnego dobra na rzecz osób i instytucji w swoim najbliższym 
otoczeniu.

Gratulacje z serca płynące składają 
dyrektor MOK wraz pracownikami 

i kierownik Zespołu Regionalnego im. J. Malinowskiego Aniela Krupczyńska

Peregrynacja relikwii 
św. Jana Pawła II

Począwszy od 18 maja, 99. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, jego relikwie pere-
grynują po tych parafiach diecezji tarnowskiej, w których działają oddziały Akcji 
Katolickiej. Do ostatniej parafii dotrą w przyszłym roku, na stulecie jego urodzin.

Szczawniczanie odebrali relikwie ze Sromowiec Niżnych i w malowniczej sce-
nerii, spływem Dunajca, przewieźli je do siebie. Nawiedzenie przypadło na czas 
wyjątkowy. Zbiegło się z 40. rocznicą pierwszej wizyty Ojca świętego w Ojczyź-
nie. Tak jak wtedy, również i teraz modlitewne czuwanie przebiegało w atmosfe-
rze przeżywania Pięćdziesiątnicy. Tak jak w 1979 roku na krakowskich Błoniach 
Papież dokonał dziejowego bierzmowania Narodu, tak i teraz szczawnicka parafia 
żyła oczekiwaniem na bierzmowanie młodych, dojrzewających w wierze członków 
swojej wspólnoty. Tak samo jak przed laty, poruszało serca starszych i młodszych pokoleń papieskie wołanie, by Duch Święty odnowił 
oblicze polskiej ziemi, wciąż narażonej na wpływ agresywnego zła.  

Czuwanie przy relikwiach Jana Pawła II – tych  od kilku lat obecnych  w szczawnickiej świątyni, jak i tych  peregrynujących - oży-
wiło wspomnienia, przypomniało naukę papieża. Jakby na nowo wybrzmiały wciąż aktualne jego słowa: „Musicie być mocni. Musicie 
być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż 
w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha 
Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć...”

 
Relikwie Jana Pawła II zostały przekazane do parafii w Krościenku. Odebrała je młodzież, która dopiero co przyjęła tam sakrament 

bierzmowania i miała okazję po raz pierwszy publicznie dać świadectwo swojej wiary.
                                                                                                Halina Mastalska
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W upalną niedzielę 30 czerwca br. na 
boisku KS Jarmuta w Malinowie odbył się 
W tym roku udział w turnieju brali nie tyl-
ko seniorzy ale i młodzicy.

W kategorii młodzików wystąpiły 
drużyny: Lubań Tylmanowa, KS Niedzi-
ca, Budowlani Jazowsko oraz Jarmuta 
Szczawnica. W pierwszym półfinale KS 
Niedzica pokonał Lubań Tylmanowa 4:1, 
a w drugim półfinale Budowlani Jazowsko 
pokonały Jarmutę Szczawnica 4:3.

KS Niedzica 
– Lubań Tylmanowa

1:0 Pierwota Maciej
2:0 Borzęcki Rafał
3:0 Kaszycki Damian
3:1 Twardowski Jakub (rzut karny)
4:1 Kaszycki Damian

Budowlani Jazowsko 
– Jarmuta Szczawnica

0:1 Wolski Filip
0:2 Kurnyta Oliwier
0:3 Jaworski Jakub
1:3 Sopata Szymon
2:3 Sopata Szymon
3:3 Sopata Szymon
4:3 Sopata Szymon

W meczu o trzecie miejsce Jarmuta po-
konała Lubań Tylmanowa 2:0.

Lubań Tylmanowa 
– Jarmuta Szczawnica

0:1 Wolski Filip
0:2 Wolski Filip

W finale KS Niedzica pokonał po rzu-
tach karnych Budowlanych Jazowsko.

KS Niedzica 

– Budowlani Jazowsko

0:1 Jastrząb Eryk
1:1 Repiec Kacper
1:2 Jastrząb Eryk
2:2 Borzęcki Rafał (rzut karny)

W regulaminowym czasie był remis, w 
związku z powyższym sędziowie zarzą-
dzili strzelanie rzutów karnych, w których 
lepsi okazali się zawodnicy KS Niedzica 
2:1.

Najlepszym zawodnikiem turnieju 
młodzików został Filip Wolski z Jarmuty 
Szczawnica a najlepszym bramkarzem Ja-
kub Kozub z KS Jarmuta.

Podczas turnieju młodzików przepro-
wadzono także konkurs żonglerski piłką, 
gdzie zajęto poszczególne lokaty:

I Rafał Borzęcki KS Niedzica
II Jakub Jaworski Jarmuta Szczawnica
III Kacper Tudaj Budowlani Jazowsko
W kategorii seniorów w turnieju wystą-

piły zespoły Zyndram Łącko, Gorc Ochot-
nica, Lubań Tylmanowa i Jarmuta Szczaw-
nica.

W pierwszym półfinale Gorc Ochotnica 
pokonał Zyndram Łącko 5:1, a w drugim 
Jarmuta też 5:1 pokonała Lubań Tylmano-
wa.

Gorc Ochotnica 
– Zyndram Łącko

1:0 Krystian Hasior
2:0 Jakub Piszczek
3:0 Jakub Piszczek
4:0 Piotr Grzywanowicz
4:1 Damian Kuciz
5:1 Mirosław Zięba

Jarmuta Szczawnica 
– Lubań Tylmanowa
 
0:1 Sebastian Adamczyk
1:1 Wiktor Weber

2: 1 Michał Urban
3:1 Wojciech Wiercioch
4:1 Wojciech Wiercioch
5:1 Kamil Kuziel

W meczu o 3 miejsce Lubań Tylmanowa 
zremisowała 3:3 z Zyndramem Łącko, a w 
rzutach karnych wygrał Zyndram Łącko 2:0.

Lubań Tylmanowa 
– Zyndram Łącko

1:0 Sebastian Adamczyk
1:1 Krzysztof Trzepak
2:1 Sebastian Adamczyk
2:2 Marek Mikołajczyk
3:2 Sebastian Adamczyk
3:3 Piotr Lisiecki
karne 0:2

W finale Jarmuta Szczawnica pokonała 
Gorc Ochotnica 1:0.

Jarmuta Szczawnica 
– Gorc Ochotnica

1:0 Wiktor Weber

Najlepszym zawodnikiem turnieju se-
niorów został Wiktor Weber z Jarmuty 
Szczawnica, natomiast najlepszym bram-
karzem Wiesław Olchawa z Jarmuty 
Szczawnica.

Po wielu latach Puchar Burmistrza Mia-
sta i Gminy Szczawnica oraz przechodni 
Puchar Prezesa KS Jarmuta zdobyli piłka-
rze Jarmuty Szczawnica. XIII Turniej Pił-
karski poprowadził Pan Jacek Śliwiński a 
sędziami wszystkich spotkań byli Pan Jan 
Chlipała oraz Pan Bartosz Zabrzeski.

Na zakończenie wszystkie drużyny za-
równo młodzików jak i seniorów zostały 
uhonorowane pucharami oraz dyplomami, 
które wręczył Burmistrz – Pan Grzegorz 
Niezgoda oraz Prezes KS Jarmuta Szczaw-
nica – Pan Ireneusz Hamerski.

XIII Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Festyn Rodzinny w Jaworkach 
Swój doroczny Festyn Rodzinny, odbywający się w dniu odpustu pa-

rafialnego na św. Jana, Jaworki obchodziły w tym roku 30 czerwca. W 
upalne niedzielne popołudnie, na boisku przy Szkole Muzycznej uroczy-
ście otworzyły festyn sołtys Urszula Dulak i radna z Jaworek Bożena 
Solecka. W trakcie dołączyli do spotkania, uczestniczący wcześniej w 
innych uroczystościach, burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz 
Niezgoda i sekretarz Miasta Tomasz Ciesielka.

Wspólną zabawę zainaugurował występ dzieci ze Szkoły Muzycznej 
w Jaworkach. Jako pierwsza wystąpiła Maja Malinowska grająca na fle-
cie, po niej Maciej Szczepaniak – na oboju, dalej Dominik Tokarczyk 
– na trąbce, Emilia Gałysa – na klarnecie i na zakończenie tegoroczny 
absolwent szkoły – Kacper Tokarczyk na skrzypcach. Następnie prowa-
dzący imprezę, mieszkający w Jaworkach aktor tarnowskiego teatru – 
Jerzy Pal zaprosił do konkursu plastycznego chętne dzieci. A tematyka 
konkursu wcale nie była łatwa; wiązała się z Miejskim Programem Pro-
filaktyki Alkoholowej oraz Przeciwdziałania Narkomanii i była poświę-
cona przemocy domowej. Podczas trwania festynu dzieci przygotowały 
wspaniałe prace, które zostały nagrodzone pięknymi nagrodami wręczo-
nymi przez panią radną Solecką. Im. zajął Wiktor Szołtysik, II – Kacper 
Lipka, a III - Maja Malinowska, ale wszystkie dzieci zostały wyróżnione 
i  uhonorowane nagrodą, ponadto ich dzieła zostaną zaprezentowane w 
Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica.

Tego dnia odbywało się więcej konkursów dla dzieci i dorosłych, m.in. 
związanych z dowcipnymi zagadkami zadawanymi przez Jerzego Pala, 
a także np. z przeciągania liny: silne kobiety kontra dzielni mężczyź-
ni; o mały włos wygrała męska siła, która nieznacznie pokonała kobiecą 
ambicję. Ponadto dzieci mogły skorzystać z malowania twarzy, zabawy 
na dmuchańcach, wejścia na ściankę wspinaczkową przywiezioną przez 
GOPR, przejażdżek konnych. Ciekawostką bardzo obleganą przez naj-
młodszych było także spotkanie z psim zaprzęgiem Kasi Kołodziejskiej 
i Grzegorza Jęknera. Pieski z zaprzęgu można było pogłaskać, pobawić 
się z nimi, a o ich naturalnej chęci do biegania po śniegu z sankami i 

o godnej szacunku pracy w tzw. 
dogoterapii barwnie opowie-
działa Kasia.

Mimo żaru lejącego się z nie-
ba udały się pokazy przygotowa-
ne przez organizatorów: pokaz 
akrobacji w wykonaniu Podha-
lańskiej Grupy Akrobatycznej z 
Krościenka przygotowanej pod 
okiem trenerów Pawła i Michała 
Bafiów, pokaz kickboxingu za-
prezentowany przez utytułowanego mieszkańca Jaworek Marcina Stopkę 
oraz jego brata Jacka i Przemysława Krzyśko oraz pokaz sprawności dru-
hów jaworczańskiej OSP przy gaszeniu pożarów. 

Prawdziwie jednak rozkręcił imprezę „najlepszy towar eksportowy 
Jaworek” – kapela „Jaworcanie” złożona z: Mariusza, Piotra i debiutu-
jącego tego dnia w składzie zespołu – Kacpra Tokarczyków, Roberta 
Gondka, Eweliny Gałysy i Bartka Ciesielki. Kapela w swoim dwukrot-
nym wejściu pokazała, że świetnie można się bawić przy muzyce gó-
ralskiej, a nawet dać się porwać w tany. Dobrze rozgrzaną publiczność 
festynu rodzinnego przejął następnie DJ PARADISE, prowadząc dysko-
tekę do późnych godzin nocnych.

Organizatorami Jaworczańskiego Festynu Rodzinnego byli: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczawnica, Sołtys oraz Rada Sołecka Wsi Ja-
worki i Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy.

Alina Lelito

Tak się bawiła Szlachtowa!
W sobotę 22 czerwca br., na placu przy Szkole Podstawowej w 

Szlachtowej odbyły się doroczne Posiady Szlachtowskie. Imprezę w 
imieniu organizatorów – Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica, So-
łectwa Szlachtowa, Szkoły Podstawowej w Szlachtowej i Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Szczawnicy otworzyła sołtys wsi Szlachtowa Jolanta 
Salamon w towarzystwie dyrektor szkoły Beaty Kowalskiej i przedsta-
wicieli Rady Sołeckiej.

Program rozpoczął zespół „Szlachtowianie”, z okazji 5.lecia swego 
istnienia, bogatym programem złożonym z tańców i przyśpiewek regionu 
pienińskiego, wykonywanych przy dźwiękach muzyki Jaśka Kubika z 
Krościenka. Następnie piękny spektakl pt. Zaginiony czas, przygotowa-
ny pod kierownictwem pp. Teresy Topolskiej i Agnieszki Sobierskiej, 
przedstawiły dzieci ze szlachtowskiej szkoły. Ważne przesłanie przed-
stawienia, by rodzice umieli znaleźć czas dla swoich pociech, a także ko-

lorowe stroje i świetna gra aktorska młodych artystów bardzo wzruszyła 
widzów, którzy nagrodzili wykonawców serdecznymi brawami.

Kolejnymi punktami Posiadów w Szlachtowej był występ zaprzyjaź-
nionego z zespołem ”Szlachtowianie” zespołu „Dolina Dunajca” z No-
wego Sącza, obfitujący w tańce i śpiewy podhalańskie, w tym słynnego 
„Zbójnickiego”, koncert zespołu folkowego „Jedzie Baba”, przy którym 
nogi same rwały się do tańca oraz prezentacja góralskich skeczów i żar-
tów, w wykonaniu zakopiańskiego kabaretu „Śleboda”. Imprezę oraz 
dyskotekę do późnych godzin nocnych prowadził z humorem oraz inte-
rakcją publiczności – Kudłaty Sound System.

Podczas posiadów odbywały się konkursy z nagrodami dla dzieci i 
dorosłych, w tym sportowe oraz regionalne, m.in. na składanie kopki 
siana, jazdę nartami po trawiastym „igelicie”, ubijanie masła, czy rznię-
cie drewna metodą „moja – twoja”, z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. 
Najmłodsi ponadto mogli skorzystać z zabawy na tzw. dmuchańcach czy 
ze ścianki wspinaczkowej Grupy Podhalańskiej GOPR. Cały wieczór 
trwała loteria fantowa. Można było także posilić się pieczonym baranem, 
kiełbaskami z ogniska czy domowymi ciastami upieczonymi specjalnie 
na biesiadę. Dochód z całej imprezy został przeznaczony na potrzeby SP 
Szlachtowa oraz zespołu „Szlachtowianie”.

Świetnej i kulturalnej zabawie nie zaszkodził nawet dwukrotnie pada-
jący - na szczęście przelotny – deszcz!
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Piękny Jubileusz
2 czerwca br. Polskie Stowarzyszenie 

na rzecz Osób z Niepełnosprawnością In-
telektualną  Koło w Szczawnicy obcho-
dziło Święto Osób Niepełnosprawnych 
oraz świętowało swoje 25- lecie. Obchody 
zbiegły się ze Spotkaniem dekanalnym 
osób niepełnosprawnych. Rozpoczęły się 
od uroczystej Mszy św., sprawowanej w 
Kościele p.w. Matki Boskiej Pośredniczki 
Łask w Szlachtowej, a odprawionej przez 
gospodarza parafii Szlachtowa – Jawor-
ki ks. proboszcza Tadeusza Wojciechow-
skiego oraz rejonowego duszpasterza osób 
niepełnosprawnych ks. Pawła Lebdę i z 
jego słowem Bożym. Podczas Mszy św. w 
przygotowanie liturgii włączyli się zarów-
no podopieczni PSONI jak i pracownicy 
placówki. Oprawę muzyczną zapewnił 
Zespół Pieśni i Tańca „Juhasy”, wokaliści 
zespołu, Ewa Walkowska oraz prowadząca 
zespół Ewa Zachwieja, akompaniująca na 
pianinie.

Po Mszy św. uczestnicy spotkania prze-
nieśli się do gościnnych ogrodów przyko-

ścielnych, gdzie odbyła się część oficjalna, 
podsumowująca działalność PSONI Koła 
w Szczawnicy. Początki stowarzyszenia 
przypomniała Przewodnicząca Zarządu 
Koła Janina Zachwieja. Polskie Stowa-
rzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym założyło w marcu 1994r. 
16 osób. Byli to rodzice dzieci niepełno-
sprawnych i ich przyjaciele. W grudniu 
2016r. organizacja przyjęła w całym kraju 
nową nazwę, zmieniając słowa z „upośle-
dzeniem umysłowym” na „niepełnospraw-
ność intelektualną”. Ale ciągle jest to ta 
sama organizacja, niosąca pomoc potrze-
bującym, prowadząca edukację, terapię i 
rehabilitację w Placówkach i w domach 
rodzinnych. Przez ćwierć wieku liczba 
podopiecznych Stowarzyszenia wzrosła do 
120 osób, liczba członków do 170, a za-
sięg terytorialny organizacji z 2 gmin do 
7: Szczawnica, Krościenko, Ochotnica, 
Czorsztyn, Łącko, Podegrodzie, Kamieni-
ca. Zaczynaliśmy „od zera”, od policze-
nia ukrytych  w domach rodzinnych osób 
niepełnosprawnych. Obecnie dowozimy 
uczestników zajęć do 4 placówek dzienne-
go pobytu. Dysponujemy trzema budyn-

kami w Szczawnicy, Krościenku 
i Ochotnicy Dolnej. Przewozimy 
codziennie 80 podopiecznych czte-
rema własnymi busami i wynajmu-
jemy dwa kolejne pojazdy… Prezes 
Janina Zachwieja w dalszej części 
swojego wystąpienia wspomniała 
o budowanym obecnie domu dla 
starszych podopiecznych i podzię-
kowała wszystkim, którzy wspie-
rają Stowarzyszenie.

Zaproszeni goście, w tym Kry-
styna Aleksander – zaprzyjaź-

niona poetka i darczyńca z Krościenka, 
Danuta Leliwa Pilecka z Rady Polek i 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Anna 
Szczepaniak na ręce Pani Przewodniczącej 
Zarządu złożyły gratulacje oraz podzieliły 
się swoimi wspomnieniami dotyczącymi 
współpracy ze Stowarzyszeniem.

Część artystyczną zapewnił zespół 
Warsztatów Terapii Zajęciowej „Pienińskie 
Perły” ze Szczawnicy prezentując pięknie 
zatańczonego poloneza oraz muzyczne 
występy sceniczne. Wystąpiły także dzieci 
z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno 
- Wychowawczego w Ochotnicy Dolnej w 
programie tanecznym.

Radosnemu świętowaniu towarzyszy-
ły gry, zabawy i animacje przygotowane 
przez animatorkę zabaw Elżbietę Ka-
sprzak przy wsparciu terapeutów z WTZ 
i ŚDS oraz wolontariuszy Duszpasterstwa 
Osób Niepełnosprawnych z Łukowicy oraz 
wspaniały poczęstunek z „pielgrzymkowe-
go kotła” zakończony deserem, złożonym z 
przepysznych ciast.

Alina Lelito

Pachnąca wystawa w ŚDS „Perła”
W Środowiskowym Domu Samopomocy „Perła” w Szczawnicy 

rozpoczął się drugi rok realizacji projektu, który dofinansowany 
jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. Trzyletni projekt tak został pomyślany, aby podopieczni 
ŚDS mogli w tym okresie, w trybie kwartalnym, w Pracowni Rę-
kodzieła Artystycznego poznawać różne techniki sztuk plastycz-
nych, a w Pracowni Gospodarstwa 
Domowego  - kuchnie świata. Ponad-
to w ramach projektu jest wsparcie 
psychologa i odbywa się rehabilitacja 
ruchowa, zajęcia indywidualne, gru-
powe i zajęcia na basenie.

Spotkanie, które odbyło się 27 
czerwca stało się prezentacją prac 
związanych z florystyką oraz kuchni 
góralskiej. O projekcie opowiedziały 
pani kierownik ŚDS Katarzyna Żmi-
dzińska – Szpulak, która serdecznie 
przywitała wszystkich gości i tera-

peutka Elżbieta Węglarz. Przez trzy ostatnie miesiące młodzież 
z „Perły” pracowała nad sztuką ładnego, artystycznego układania 
kwiatów. Z racji wielkich upałów część kompozycji została przy-
gotowana z kwiatów sztucznych, także z suszonych, choć i były 
reprezentowane piękne dekoracyjne ułożenia, wykonane z kwia-
tów prawdziwych. Po poznaniu szeregu kuchni z całego świata, 
m.in. indyjskiej, hiszpańskiej czy włoskiej, po raz kolejny przy-
szła pora na przysmaki kuchni góralskiej, bliskiej podniebieniu 

podopiecznych ŚDS. Stąd na stołach 
znalazły się m.in. kapusta po góral-
sku, fasola Jaś z suszonymi śliwkami 
na słodko, sałatka jarzynowa, bób, 
smalec z cebulką, półmisek wędlin 
i owcze sery. Degustację poprzedził 
krótki regionalny występ pary, która 
zatańczyła w strojach góralskich. Jak 
zawsze atmosfera była wspaniała, 
wystawa godna podziwu i…pach-
nąca kwiatami, a serwowane dania 
- wyśmienite!

Alina Lelito
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Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
Za nami IX Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbyła 

się 27 czerwca bieżącego roku.
Na początku obrad wysłuchaliśmy informacji Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu. Pani Dy-
rektor Jolanta Bakalarz przedstawiła ocenę stanu sanitarnego Po-
wiatu Nowotarskiego. Głównym celem działalności Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu w 2018r. 
było promowanie zdrowego stylu życia, czuwanie nad bezpieczeń-
stwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym 
wody, zapobieganiu powstawania chorób, w tym chorób zakaź-
nych i zawodowych, poprzez sprawowanie nadzoru sanitarnego 
oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepide-
micznej.

Z raportu wynika m.in., że na terenie Miasta i Gminy Szczaw-
nica odnotowano w poprzednim roku 11 przypadków zachorowań 
na boreliozę i był to najwyższy wynik w powiecie. Borelioza to 
jedyny przypadek w raporcie, gdzie Miasto i Gmina Szczawnica 
znajduje się na czele rankingu, w przypadku pozostałych chorób 
zakaźnych jesteśmy zdecydowanie na końcu stawki, co oczywi-
ście cieszy.

W raporcie przedstawiono również sprawozdanie z realizacji 
Programu Szczepień Ochronnych w powiecie nowotarskim. Wy-
nika z niego, że Miasto i Gmina Szczawnica notuje najniższy w 
powiecie stopień uodpornienia dzieci i młodzieży, czyli 72,9 %. 

Aby zapewnić ochronę przed chorobami zakaźnymi powinien 
wynosić co najmniej ok.95%. Tego wyniku nie osiągnięto w żad-
nej gminie – najbliżej są Szaflary: 93,5 %.

Nowotarski SANEPID jest zaniepokojony rosnąca ilością osób 
uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych. Na koniec 
roku 2018 zostały zgłoszone do PSSE w Nowym Targu 204 osoby 
uchylające się od obowiązku szczepień ochronnych. Coraz wię-
cej rodziców wykazuje postawę antyszczepionkową, nie wyraża-
jąc zgody na zaszczepienie dziecka. Niejednokrotnie jest to już 
odmowa przy szczepieniach noworodkowych, wykonywanych w 
pierwszej dobie życia. W powiatowym rejestrze niepożądanych 
odczynów poszczepiennych odnotowano w 2018 roku 12 NOP
-ów; tylko jeden z nich zostały zakwalifikowane jako poważny, 
lecz z pełnym powrotem do zdrowia.

Następnie poruszono kwestię zmiany rozkładu pracy aptek w 
naszym powiecie. Szczawnica, wespół z Krościenkiem, ma swój 
haromonogram tygodniowych dyżurów, z którego wynika, że jed-
na z 3 aptek szczawnickich i 3 krościeńskich, pełni na przemian 
tygodniowy dyżur. W marcu jedna z aptek z Krościenka nad Du-
najcem podjęła decyzję o zamiarze rezygnacji z dyżurów i przejścia 
na system jednozmianowy. W jej miejsce dyżury pełnić będą apteki 
nowotarskie, co oczywiście jest sytuacją niekorzystną, zarówno dla 
mieszkańców, jak i turystów odwiedzających nasz region.

Wcześniej, tj. 9 czerwca miałem zaszczyt pełnić funkcję cho-
rążego pocztu sztandarowego Powiatu Nowotarskiego w trakcie 
Mszy Świętej odprawionej na nowotarskim Rynku, z okazji 40-le-
cia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Nowym Targu.

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

Tomasz Hamerski
Radny Powiatu Nowotarskiego

Od 10-16 czerwca w 
Szczawnicy realizowana 
była wymiana między-
narodowa w ramach pro-
gramu ERASMUS+. W 

projekcie pn. „Alternatywa dla wirtualnego 
świata” uczestniczyła młodzież z Centrum 
Kształcenia i Wychowania OHP w Szczaw-
nicy – Jabłonce oraz podopieczni „Chmiel-
nickiego Miejskiego Związku Polaków im. 
W. Reymonta” działającego na Ukrainie. 

Głównym celem projektu było pobu-
dzenie krytycznego myślenia i zwiększe-
nie poczucia inicjatywy młodych ludzi, a 
także promowanie różnorodności, dialogu 
międzykulturowego, międzypokoleniowe-
go, wspólnych wartości wolności tolerancji 
i poszanowania praw człowieka.

 W wymianie wzięło udział 30 uczestni-
ków. Tematem przewodnim projektu było 
poszukiwanie przez młodzież alternatyw-
nych form spędzania wolnego czasu in-
nych niż wirtualna rzeczywistość.  

Młodzież wspólnie zaplanowała cykl 
zajęć, które nawiązywały do głównego te-
matu spotkania. Drugiego dnia wymiany 
(11 czerwca) odbyły się warsztaty z reda-
gowania artykułów, podczas których mło-
dzi ludzie próbowali tworzyć profesjonalne 
notatki pod okiem trenera Pani Aliny Le-
lito - redaktor gazety „Z Doliny Grajcar-
ka”. Uczestnicy opracowali także wspólne 
zasady przebiegu spotkania w 3 językach 

(angielskim, polskim 
i ukraińskim). Dzięki 
tym działaniom mło-
dzież zyskała umie-
jętność redagowania 

wpisów i artykułów, sprawdziła swoje 
umiejętności w praktyce oraz rozwinęła 
umiejętność porozumiewania się w obcym 
języku oraz ojczystym.  

12 czerwca uczestnicy projektu spędzili 
czas w Muzeum Pienińskim, gdzie usyste-
matyzowali swoją wiedzę na temat kultury 
regionu. Następnie brali udział w warszta-
tach w domu seniora. Młodzi ludzie mieli 
okazję sprawdzić u źródła, poprzez bezpo-
średnią rozmowę z seniorami, jak dawniej, 
kilkadziesiąt lat temu, spędzano wolny 
czas, jak żyło się bez telefonu, elektrycz-
ności, internetu, jak wyglądał obieg infor-
macji i skąd czerpano wiedzę. Uczestnicy 
pomagali sobie nawzajem wyjaśniać nie-
zrozumiałe kwestie. Podsumowaniem spo-
tkania były zajęcia integracyjne, w których 
uczestniczyła młodzież z Polski, Ukrainy 
oraz seniorzy. Jednym z efektów warszta-
tów było stworzenie przez 
młodzież fotorelacji ze spo-
tkania.

Dodatkowo każdego dnia 
młodzież uczestniczyła w 
zaplanowanych grach tere-
nowych. Podczas zajęć w 
terenie, młodzież poznała 
walory Pienińskiego Parku 
Narodowego, miała też oka-
zję poćwiczyć wymowę w 
obcym języku, poprzez ani-

macje językowe. Zajęcia w terenie pozwo-
liły młodzieży się lepiej poznać, umożli-
wiły kontakt z miejscową ludnością, co 
sprzyjało rozpowszechnianiu informacji o 
realizowanym projekcie. 

 W ramach wymiany młodzież zapla-
nowała także wyjazd do Warszawy, gdzie 
miała możliwość poznania charaktery-
stycznych miejsc dla stolicy, poszerzenia 
swoich horyzontów. Aby lepiej zrozumieć 
cyberprzestrzeń oraz porównać możliwo-
ści spędzania wolnego czasu w małym 
miasteczku i wielkim mieście młodzież 
odwiedziła m.in. Centrum Nauki Koper-
nik oraz Łazienki Królewskie.

 Podsumowaniem wymiany było zor-
ganizowanie wspólnego spotkania uczest-
ników wymiany ze swoimi rówieśnikami 
i innymi zaproszonymi gośćmi, podczas 
której młodzi ludzie przedstawili prezenta-
cję z inscenizacją na temat alternatywnych 
form dla spędzania wolnego czasu. Spo-
tkanie było okazją do wymiany spostrze-
żeń i wniosków.

Kinga Lorczyk

„Alternatywa dla wirtualnego świata” 
tematem przewodnim 

Polsko - Ukraińskiej wymiany młodzieży 
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Ś W I ę T O 
SZKOŁY 

12 czerwca 2019 roku gościliśmy na na-
szym Święcie Szkoły wielu Szanownych 
Gości. Przybyli przedstawiciele władz 
samorządowych z radnym powiatowym, 
panem Tomaszem Hamerskim, Burmi-
strzem Miasta i Gminy Szczawnica panem 
Grzegorzem Niezgodą, pracownicy Urzę-
du Miasta i Gminy w Szczawnicy - se-
kretarz Tomasz Ciesielka oraz pani Anna 
Hurkała z referatu oświaty, emerytowani 
nauczyciele szkoły z dyrektorami, panem 
Marianem Dziwikiem, panią Marią Dzie-
dziną i panią Bożeną Nowak, kierownicy 
jednostek organizacyjnych Miasta i Gmi-
ny Szczawnica, dyrektor MOK pani Alina 
Lelito, dyrektor Biblioteki Publicznej w 
Szczawnicy pani Stanisława Waruś, dy-
rektor Przedszkola Publicznego w Szczaw-
nicy pani Alicja Łazarczyk, dyrektorzy 
szkół, SP nr 2 - pani Anna Szczepaniak, 
OHP w Szczawnicy pan Jan Jurek, LO w 
Krościenku pan Robert Dębski, delega-
cja Szkoły Podstawowej w Szlachtowej, 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg pan 
Tomasz Moskalik, Przewodnicząca PSO-
NI pani Janina Zachwieja, pani Ewa Za-
chwieja - była dyrektor Szkoły Muzycznej 
w Szczawnicy, pan dr Marcin Rychwalski 
- adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie a także wielu Rodziców uczniów 
naszej szkoły. 

W czasie tegorocznego święta: 
- wspominaliśmy z panem dyrektorem 

Marianem Dziwikiem 20 - lecie przeno-
sin szkoły do odremontowanego budynku 
„Rzemieślnika” i początki współpracy ze 
szkołą w Schöneiche. W tym roku spo-

tkaliśmy się 
z kolegami z 
Niemiec już 
po raz dwu-
dziesty,

- podsu-
m o w a l i ś m y 
wraz z panem 
dr Marcinem 
Rychwalskim 
nasz udział 
w konkursie 
„Przyszłość w 
nauce - nauka 
w przyszłości” 
współorgani-
zowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie,

- odebraliśmy życzenia skierowane w 
trakcie przemówienia przez Pana Burmi-
strza Grzegorza Niezgodę,

- podziękowaliśmy Rodzicom za ich 
udział w życiu szkoły i wsparcie w wielu 
przedsięwzięciach,

- wyróżniliśmy medalami „Primus inter 
pares”, uczniów w 4 kategoriach: SZTU-
KA, NAUKA, SPORT I AKTYWNOŚĆ

- obejrzeliśmy spektakl teatralny na mo-
tywach noweli H. Sienkiewicza „Sachem”

Wyróżnieni:
Rodzice - pani Dorota Morawa, pani 

Katarzyna Mastalska i pan Maciej Hamer-
ski

Uczniowie:
SZTUKA - Marek Ciesielka, Ania Cie-

sielka, Karolina Hryc, Maja Mazurek, Ry-
szard Rychwalski, Michał Różany oraz 
Piotr Wiercioch

NAUKA - Marzena Kukla i Katarzyna 
Cabała

SPORT - Kacper Wiercioch
AKTYWNOŚĆ - Natalia Ciesielka, Jo-

anna Magda i Dominika Salamon

Składam podziękowania przybyłym na 
uroczystość Gościom. Szczególne podzię-
kowania składam wszystkim tym, którzy 
przygotowali i poprowadzili nasze świę-
to, księdzu proboszczowi dr Tomaszowi 
Kudroniowi, wszystkim Rodzicom, którzy 
wspaniale zajęli się festynem w indiań-
skiej wiosce, Radzie Rodziców za udział w 
części oficjalnej oraz reżyserce spektaklu 
„Sachem”, pani Joannie Moskalik, która 
znakomicie poprowadziła grupę teatralną 
do kolejnego wydarzenia artystycznego na 
scenie Dworka Gościnnego. Wszystkim, 
którzy wsparli ten spektakl, Łukaszowi 
Różyckiemu, nauczycielom, rodzicom a 
przede wszystkim aktorom składam po-
dziękowania. Bezpłatne udostępnienie 
sali Dworka Gościnnego, to uprzejmość 
właścicieli, szczególnie pani Heleny Mań-
kowskiej. Wsparcie organizacyjne pana 
Tomasza Kurdziela - dziękuję. Konieczne 
nakłady pomogli nam zrealizować sponso-
rzy: pan Maciej Rajski, Maciej Trojnarski, 
Jakub Mastalski, Piotr Mastalski oraz pani 
Magdalena Jacak. Dziękuję. 

Dyrektor SP1 Paweł Sypek

Święto Szkoły
31 maja Nasza szkoła obchodziła swoje święto zwią-

zane z rocznicą nadania szkole imienia ks. prof. Józefa 
Tischnera. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w ko-

ściele parafialnym pw. św. Wojciecha. Kolejnym punktem było 
poświęcenie i otwarcie nowego placu zabaw przy Naszej szko-
le (inwestycja powstała w ramach projektu pt.: „Innowacyjne 
przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka 
na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”). Poświęcenia dokonał 
ksiądz prałat Franciszek Bondek, a symboliczna wstęga, ozna-
czająca otwarcie placu, została przecięta przez dyrektora Naszej 
szkoły panią Annę Szczepaniak, sekretarza Miasta i Gminy pana 
Tomasza Ciesielkę, przewodniczącą rady rodziców panią Małgo-
rzatę Piszczek i najmłodszą uczennicę szkoły Ewę Bednarczyk. 
Następnie odbyła się akademia, której myślą przewodnią były 

słowa Naszego patrona: 
„Gdy człowiek nie wie, 
co zrobić, sumienie mówi 
mu tylko jedno – szukaj.” 
Program nawiązywał do 
szukania swoich korzeni, 
czyli dominowały słowa, 
muzyka i tańce związa-
ne z góralszczyzną, po-
nieważ ksiądz Tischner 
kochał wszystko to, co 
było związane z górami. 
Autorami programu byli: 
pani Danuta Urban i pan 
Jacek Pietrzak. W trakcie 

uroczystości głos zabrali zaproszeni goście i pani dyrektor Anna 
Szczepaniak. 

Pozostałe informacje szkolne zamieścimy w przyszłym numerze.
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Ikona – niezwykły 
obraz sakralny

Zaproszenie na wystawę do Muzeum Pienińskiego to za każdym 
razem radość dla oczu i prawdziwe święto sztuki, a także okazja, by 
poszerzyć swoją wiedzę historyczną. Tak było i tym razem, z okazji 
otwarcia nowej stałej wystawy, zatytułowanej „Ikona prawosławna 
w zbiorach Muzeum Pienińskiego w Szlachtowej”, której wernisaż 
odbył się 14 czerwca br. Trudno sobie wyobrazić trafniejszy wy-
bór tematu na wystawę stałą, skoro Muzeum Pienińskie ma swoją 
siedzibę na terenach dawnej Rusi Szlachtowskiej, którą niegdyś za-
mieszkiwała greckokatolicka ludność łemkowska.

Dyrektor Muzeum Pienińskiego Barbara Węglarz, witając przy-
byłych gości i przedstawiając tematykę ekspozycji, od razu wpro-
wadziła zebranych w zdumienie informacją, że większość prezen-
towanych ikon została przekazana w 2017r. Muzeum przez Urząd 
Skarbowy, gdyż… pochodziły z przemytu! Na szczęście woje-
wódzki konserwator zabytków dobrze zadecydował o przekazaniu 
ich we właściwe miejsce. Na wystawioną kolekcję składa się ponad 
50 ikon, z których najstarsza pochodzi z XVIII wieku, a kolejne są 
XIX.wieczne i z początków XX wieku. Na część zbioru składają się 
także ikony rodzimego pochodzenia, należące niegdyś do pisarza 
Jana Wiktora, który mieszkając w Szczawnicy, penetrował wioski 
rusińskie i zbierał tamtejsze ikony. 

Zbiór ikon był przez dwa lata opracowywany przez pracowni-
ków Muzeum: Martę Słowik i Annę Wawrzczak, by dobrze poznać 
ich wiek i pochodzenie. Niestety, w przypadku ikon, autor pozostaje 
najczęściej nieznany, gdyż nie on jest ważny, a treść skaralna, który 
odtwarza.  Marta Słowik wyjaśniła m.in. specyfikę określenia „pi-
sanie ikon” zamiast „malowania ikon”, które najprawdopodobniej 
wzięło się z niedokładnego tłumaczenia z greki, w której słowo pi-
sać i malować brzmi tak samo. Ikony zaprezentowane na wystawie 
są tzw. ikonami domowymi. Znajdowały się one w każdym domu 
rodziny greckokatolickiej lub prawosławnej w tzw. pięknym kąci-
ku. Prelegentka omówiła typy ikon przedstawiających Matkę Bożą 
– Matka Boska Tronująca, Hodegetria (Wskazująca Drogę), Oranta 
(Modląca się), Eleusa (Czuła), Krzew Gorejący, Opieki „Pokrow”, 
Kazańską oraz ikony przedstawiające świętych - np. św. Mikołaja, 
św. Jerzego.  O ikonach Zbawiciela – Pantokratora (Wszechwład-
cy), Mandylion (na chuście), cennych ikonach podróżnych, w tym 
uroczej – Bożego Narodzenia czy sposobie określania wieku iko-
ny opowiedziała z kolei Anna Wawrzczak. Można się było także 
dowiedzieć tego dnia, czym różniły się od siebie ikony ślubne, jak 
przygotowywano deskę do namalowania ikony, co to jest kowczeg, 
jak nakładało się na gotową ikonę sukienkę ze srebra i czy zawsze 
pod tą sukienką jest cały obraz.

O ikonach można pisać i pisać, ale o wiele lepiej jest je zobaczyć 
na żywo i to na miejscu, na stałej wystawie w Muzeum Pienińskim, 
w godzinach jego otwarcia. Polecam gorąco.

Alina Lelito

Chwalmy Boga 
za wszelkie stworzenie

Czas wakacji pozwala nam na bliższy kontakt z otaczającą 
nas przyrodą. Warto wówczas uświadamiać sobie, że całe jej 
piękno pochodzi od Boga i świadczy o Jego przewyższającym 
wszystko Pięknie. Jak powiedział św. Augustyn: „Piękność 
przyrody jest jakby hymnem pochwalnym, wznoszącym się 
do Boga”. Piękno przyrody i całego świata stworzonego przy-
wołuje nas, byśmy wraz z całym stworzeniem śpiewali pieśń 
pochwalną na cześć Boga Stwórcy wszystkiego. Człowiek, któ-
ry da się porwać tej wspaniałej pieśni Bożej chwały obecnej 
w stworzeniu, ma serce wypełnione miłością i pokojem. Kto 
czuje i śpiewa ten podniosły hymn całego stworzenia – żyje z 
całym stworzeniem w zgodzie, we wspólnocie, w pokoju i ni-
gdy nie skieruje wrogich zamiarów przeciw któremukolwiek z 
Bożych stworzeń - zwłaszcza przeciw drugiemu człowiekowi.

Wspaniały przykład takiej postawy mamy w św. Francisz-
ku, który wpierw uczestniczył w walkach, zaś po swoim na-
wróceniu zamienił miecz na kij pielgrzyma, a chęć walki na 
pragnienie miłości i okazywał ją wobec każdego stworzenia. 
On głęboko przeżywając fakt, że wszystko, co pochodzi od 
Boga jest dobre i piękne, odczuwał mocną więź z tym stwo-
rzeniem, swego rodzaju braterstwo. Warto przytoczyć tu sło-
wa jego „Pieśni słonecznej”, gdyż one ukazują jego miłość do 
Boga i całego stworzenia:

„Najwyższy i wszechmogący, dobry Panie,
Twoja jest sława, chwała i cześć,
i wszelkie błogosławieństwo.
Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją
i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego imienia.
Pochwalony bądź, Panie mój,
ze wszystkimi Twymi stworzeniami,
szczególnie z panem bratem słońcem,
przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz,
i ono jest piękne i świecące blaskiem:
Twoim, Najwyższy, jest wyobrażeniem.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata księżyc i gwiazdy,
ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne, i piękne.
Pochwalony bądź, Panie mój,  przez brata wiatr i przez po-

wietrze,
i chmury, i pogodę, i każdy czas,
przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę,
która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata ogień,
którym rozświetlasz noc: i jest on piękny, i radosny, i krzep-

ki, i mocny.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą matkę ziemię,
która nas żywi i chowa,
wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami.
(…)
Chwalcie i błogosławcie mojego Pana,
i dziękujcie Mu, i służcie Mu z wielką pokorą”.
W słowach tych zawarł prawdę o miłości, z której powsta-

ło wszelkie stworzenie, a ponieważ Bóg nas kocha, całe Jego 
stworzenie ma żyć tą Jego miłością – tak między sobą, jak też 
zwłaszcza odwzajemniać ją Bogu i chwalić Go za tak wielkie 
dobra, uznać z pokorą, że tylko On jest Panem wszelkiego 
stworzenia.

Danuta Mastalska
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Patriotycznie
Za sprawą współpracowników lublinieckiego Wydawnictwa 

św. Macieja Apostoła, spędzających w Szczawnicy kilka dni,  do-
szło 25 czerwca br. do ciekawego spotkania w Sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury. W ramach obchodzonego od ze-
szłego roku 100.lecia odzyskania przez Polskę niepodległości na 
scenie zaprezentowali się „Patriotycznie” poeci, autorzy tomików 
poetyckich, „Było, nie było? Czyli Autoportret” – Krzysztof Lach, 
który przyjechał z Niemiec i „Liryka pamięci – patriotycznie” 
- Dobrosława Dumka z Pabianic. Małżeństwo Marianna Czech 
– Godlewska i Wacław Godlewski z Warszawy przygotowali mu-
zyczną prezentację znanych pieśni patriotycznych, z obszernym 
komentarzem historycznym i akompaniamentem akordeonowym. 
Z kolei Mirosław Górecki wystąpił z mini recitalem poezji Jana 
Nikodema Jaronia – poety i powstańca śląskiego, śpiewanej przy 
gitarze. Po zaplanowanych prezentacjach zapanowała zasada wol-
nego mikrofonu i  na scenie mógł wygłosić wiersz patriotyczny 
własnego autorstwa każdy z uczestników spotkania. Szczawnicę 
godnie zapromował Andrzej Dziedzina Wiwer, który gwarą wy-
głosił kilka swoich utworów i zyskał pochwałę lublinieckiego śro-
dowiska oraz pozostałych przybyłych gości. 

Patriotyzm można rozumieć wielorako. To wspólna historia, 

rodzinny dom, obchodzenie świąt czy swojski krajobraz, albo też 
i tęsknota za krajem dzieciństwa. Spotkanie, które pokazało,  że 
wciąż jest zapotrzebowanie na piękne słowo i strofy poświęcone 
miłości do Ojczyzny, z prawdziwą maestrią poprowadził redaktor 
Wydawnictwa św. Macieja Apostoła – Edward Przebieracz.

Alina Lelito

XII Festiwal Muzyka nad Zdrojami

Moniuszko w Szczawnicy
29 czerwca br. w szczawnickim Kościele Pa-

rafialnym p.w. Św. Wojciecha rozpoczęła się XII 
edycja Festiwalu Muzyka nad Zdrojami Szczawnica 2019. Inaugu-
rację stanowił koncert pt. Moniuszko w Szczawnicy, w roku 200.
lecia urodzin wielkiego polskiego kompozytora, na który zaprosi-
li w imieniu głównego organizatora – Fundacji Kulturalny Szlak: 
Katarzyna Wiwer  - dyrektor artystyczny festiwalu i Rafał Monita 
– dyrektor wykonawczy. 

Koncert rozpoczął się od dwóch preludiów organowych: Kto 
się w opiekę odda Panu Swemu oraz Gorzkie żale w wykonaniu 
Marka Pawlaka. Następnie przed melomanami zgromadzonymi 
w szczawnickiej świątyni wystąpił Górecki Chamber Choir pod 
dyrekcją Marcina Wróbla oraz soliści: Katarzyna Guran- sopran, 
Joanna Święszek – alt, Bartłomiej Chorąży – tenor i Maciej Dru-
żkowski – baryton. Na program koncertu, z szacunku i adekwat-
nie do sakralnego miejsca, złożyły się utwory z kręgu religijnej 
twórczości autora oper narodowych. Publiczność miała okazję 
usłyszeć trzy motety: Agnus Dei  - na chór i orkiestrę oraz Ecce li-
gnum crucis i Benedictus – na chór, bas i organy. W partii basowej 

wystąpił – Maciej Drużkowski.
Drugą część prezentacji stanowiła monumentalna Msza Łaciń-

ska Des – Dur na chór, czterech solistów i organy, będąca przy-
kładem kunsztu artysty epoki romantyzmu. To ośmioczęściowe 
dzieło, na które złożyły się stałe fragmenty mszy rzymskokato-
lickiej, m.in. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus 
Dei… wywarła ogromne wrażenie na słuchaczach, którzy nie 
mogli opanować odruchu nagradzania śpiewaków po każdym z 
prezentowanych utworów. Na zakończenie, publiczność podzięko-
wała artystom brawami na stojąco i przestała klaskać, dopiero w 
momencie, gdy chór zaśpiewał na bis.

Festiwal Muzyka nad Zdrojami Szczawnica 2019 dofinanso-
wany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 
Programu EtnoPolska 2019, wydarzenie współorganizowane 
jest przez Powiat Nowotarski i współfinansowane przez Miasto 
i Gminę Szczawnica. Pierwszy koncert odbył się w ramach fe-
stiwalu Royal Opera Festival, którego część odbywa się także w 
naszym mieście.

Alina Lelito
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Spotkanie na biegunach
(Rozmowa z Kasią Kołodziejską, blogerką, kynoterapeutką 

współwłaścicielką Ośrodka Sportu Psich Zaprzęgów i Dogoterapii)

- Znamy Cię, Kasiu, z łamów gazety „Z Doliny Grajcarka”, z 
comiesięcznych felietonów „Życie na biegunach”, w których opo-
wiadasz o przyjaźni ze swoimi psami zaprzęgowymi. Byłaś do nie-
dawna mieszkanką Jaworek, ale się przeprowadziłaś. Gdzie teraz 
mieszkasz i czym się zajmujesz?

Obecnie mieszkam w Podwilku na Orawie i, mam nadzieję, zo-
stanę tam już na dobre. Mam tam dom i wreszcie dużą przestrzeń, 
by zająć się psami na poważnie. Towarzyszy mi w tym dziele Grze-
gorz Jękner, były hokeista, krawiec z zawodu i zawodnik, startujący 
w wyścigach psich zaprzęgów.  Od początku pomagał mi z psami 
oraz pokazał, jak zająć się tym sportem profesjonalnie. Ja „biegam” 
z psami raczej turystycznie i rekreacyjnie, nie stratuję w zawodach, 
bo nie przepadam za rywalizacją, ale razem z Grzesiem prowadzi-
my Ośrodek. 

- Macie więcej psów, tzn. ile?
Początkowo miałam pięć swoich psów: trzy rasy syberian husky 

i dwa alaskany. Gdy dołączył do mnie Grześ, to nasze wzmocnione 
siły liczą obecnie dwadzieścia siedem psów, razem ze szczeniaka-
mi, które niedawno przyszły na świat. Są też jeszcze trzy syberiany, 
które mieszkają z rodzicami Grzesia, ale ciągle zaliczamy je do na-
szego stada i zimą zabieramy na przejażdżki.

Teraz mamy przewagę alaskanów, bo Grzegorz miał głównie 
alaskany. Są to bardzo ciekawe psy, mieszańce, ale w ich w żyłach 
płynie nie tylko krew husky’iego, ale i wyżła, charta, czy psa goń-
czego, czyli psów pracujących z człowiekiem, psów, które kochają 
biegać.

- Spotykamy się na festynie rodzinnym w Jaworkach, gdzie 
wśród punktów programu jest spotkanie z psim zaprzęgiem. Jakie 
psy tu przywiozłaś?

Jest reprezentantka rasy syberian husky – Salomka, jest Zuzia – 
alaskan , jest Bonus – alaskan w typie wyżła, z charakterystycznym 
wyżlim umaszczeniem w cętki, który jest też psim terapeutą oraz 
jest Kora - alaskan o pięknych niebieskich oczach, świadczących, 
że wśród jej przodków był syberian husky. Przywieźliśmy ze sobą 
także sanie, które są saniami sportowymi, którymi się jeździ na 
zawodach. Są one tak skonstruowane, że są dużo szybsze od sań 
drewnianych, typowo turystycznych. Są bardziej skrętne, mają tak-
że płozy z odpowiedniego materiału, które przypominają trochę 
biegówki. Do pociągnięcia tych lekkich sań sportowych wystarczą 
dwa psy, które ciągną jednocześnie jednego człowieka stojącego na 
płozach. Natomiast do uciągnięcia sań turystycznych, z pasażerem 
i osobą powożącą, potrzeba najmniej czterech piesków, a więcej, 
w zależności od wagi pasażera siedzącego w saniach. Prowadząc 
przejażdżki psimi zaprzęgami korzystamy z tras przygotowanych 
wcześniej, bo wbrew pozorom, łatwiej psom biegać po śniegu już 
trochę ubitym, niż świeżym, w którym im się zapadają łapy.

- Spotkanie z Twoim psim zaprzęgiem miało nastąpić już z okazji 
organizacji Dnia Dziecka w Szczawnicy. Wtedy jednak nam się nie 
udało spotkać. Możesz wyjaśnić dlaczego?

W umówionym terminie spotkania, przeszkodził nam… poród. 
Szczęśliwą matką została dwa tygodnie wcześniej nasza suczka 
Uda, liderka, biegająca w wyścigach na całym świecie, która wyda-
ła na świat aż siedem szczeniąt. Tatusiem jest także jeden z liderów  
- Alf, więc i potomstwo powinno posiadać doskonałe cechy cha-
rakteryzujące psy biegające. Poród był na tyle skomplikowany, że 

zakończył się cesar-
ką i trzeba było za-
opiekować się 
bardziej zarówno 
suczką, jak i szcze-
niaczkami. Natu-
ralnie rodziły się 
cztery szczeniacz-
ki, trzem kolejnym 
trzeba było pomóc. 
Mamy dzięki po-
większeniu się psiej 
rodziny trzy nowe 
suczki i cztery pie-
ski. Szczenięta mają 
teraz sześć tygodni i 
już zaczynają poznawać świat. Mamy nadzieję, że będą posiadać 
cechy rodziców i równie chętnie zaangażują się w bieganie w za-
przęgach, ale jeśli nawet nie, to i tak mamy zamiar pozostawić je 
wszystkie z nami. To takie trochę nasze dzieci (śmiech).

- Padło hasło, że jeden z psów to psi terapeuta. Czym zajmuje 
się dogoterapia?

Od niedawna zaczęłam się zajmować dogoterapią. Jestem świeżo 
upieczonym dogoterapeutą. Mam nawet już licencję wydaną przez 
Polską Akademię Zoopsychologii w Krakowie. Jak się okazało psy, 
które doskonale się sprawdzają w psich zaprzęgach, posiadają i inne 
wspaniałe cechy. Bardzo dobrze pracują z osobami niepełnospraw-
nymi ruchowo czy intelektualnie, ale także świetnie realizują się 
jako pomoc do pracy z dziećmi mającymi problemy z nauką czyta-
nia, mówienia itp. Pies, zwany potocznie najlepszym przyjacielem 
człowieka, nie ocenia i akceptuje człowieka takim, jakim jest, wy-
wołuje pozytywne emocje i przyczynia się do otwarcia się osoby 
na świat, do wyjścia z kręgu jej dysfunkcji. Już sama obecność psa 
ma aspekt terapeutyczny, ale w zależności od tego, jaki problem 
ma dziecko czy dorosły, pies może pomóc bardziej, np. towarzy-
szyć przy chodzeniu, przy problemach ruchowych czy dając się 
głaskać, uruchamiać bodźce dotykowe, sensorykę człowieka, np. w 
autyzmie czy porażeniu mózgowym. Tak też potem indywidualnie 
dobiera się ćwiczenia.

Dogoterapia jest możliwa także poza jesienno – zimowym sezo-
nem, w którym zajmujemy się głównie psimi zaprzęgami. Pragnę 
współpracować cały rok ze szkołami i ośrodkami rehabilitacyjny-
mi, proponując dogoterapię, gdyż wiem, że dzieci, a także i dorośli, 
przywiązują się do konkretnych psów i wtedy, przy długotrwałej 
terapii, efekt terapeutyczny jest większy. Pragnę się poświęcić do-
goterapii zawodowo i świadomie powoli rezygnuję z pracy marke-
tingowo – copywriterskiej. Co nie znaczy, że całkowicie tego zanie-
cham. Przy pracy z psami wykorzystuję moje umiejętności, robię 
zdjęcia, piszę bloga, w którym psy są jednym z najważniejszych 
aspektów mego życia.

- Gdyby ktoś pragnął skorzystać z Waszej oferty jesienno- zimo-
wej przejażdżki psim zaprzęgiem, dogoterapii lub po prostu Was 
odwiedzić, jak można Was znaleźć?

Mamy swoją stronę internetową www.psynabiegunach.pl, albo 
pod tą samą nazwą można znaleźć nas na face-book’u i tam uzyskać 
wszelkie informacje.

- Życzę w takim razie i Wam, i pieskom – w przededniu Dnia Psa 
- dużo zdrowia i sił do dalszej działalności.

30 czerwca rozmawiała w Jaworkach Alina Lelito
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Anna Malinowska TPSP

Szczawniccy artyści  
mają nową siedzibę

Po latach tułaczki szczawniccy artyści otrzymali od burmistrza 
Grzegorza Niezgody nową siedzibę. W piwnicach kultowego bu-
dynku zwanego „Eglanderką”, przy skrzyżowaniu ul. Głównej z 
ul. Zdrojową, swoje prace będą prezentować artyści zrzeszeni w 
Szczawnickim Oddziale Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. 
Będzie tu można oglądać i zakupić obrazy tworzone różnymi 
technikami, rzeźby, hafty i witraże. Będzie to miejsce spotkań 
twórców i miłośników sztuki. 

Uroczyste otwarcie galerii odbyło się 21 czerwca 2019r. Licz-
nie przybyłych Gości serdecznie przywitała prezes szczawnickie-
go oddziału Anna Malinowska, przypominając jego początki i 
fakt założenia przez trzech szczawnickich twórców: Jana Papieża, 

Jana Wierzbę, i Franciszka Kolkowicza 1 marca 1986r. Następ-
nie przedstawiła prace czternastu artystów wystawiających swoje 
dzieła na wystawia otwarcia: Jadwigi Łuczak, Stanisława Górec-
kiego, Anny Spodnik, Zofii Drążkiewicz, Marka Dziedziny, Marii 
Lizoń – Śliwy, Adama Michałczaka, Anny Malinowskiej, Joanny 
Dziubińskiej, Anny Madei, Jana Niezgody, Joanny Szczepaniak, 
Teresy Tonar i Anny Niezgody. Pani Prezes podziękowała wszyst-
kim miłośnikom sztuki i przyjaciołom za przybycie i wspieranie 
idei stworzenia miejsca przyjaznego artystom. Nie zabrakło tak-
że słów podziękowania pod adresem nieobecnego z racji pełnie-
nia innych obowiązków burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 
Grzegorza Niezgody za użyczenie lokalu na siedzibę dla artystów.  
Galerię, by stała się prawdziwym domem dla twórców i świątynią 
sztuki, pobłogosławił proboszcz szczawnickiej parafii ks. Tomasz 
Kudroń. Następnie swoje gratulacje złożyli prezes TPSP z Nowe-
go Sącza Alina Bożyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 – Anna 
Szczepaniak, w imieniu Stowarzyszenia Artystów Pienińskich 
prezes Zarządu i dyrektor GCK Krościenko – Anna Malik, była 
dyrektor Muzeum Pienińskiego Jolanta Jarocka – Bieniek, prze-
wodnik beskidzki, poeta ludowy i znawca folkloru Andrzej Dzie-
dzina Wiwer, dyrektor MOK Alina Lelito, która także odczytała 
list gratulacyjny od przyjaciół TPSP z Krakowa – prof. Ludwika 
Freya z małżonką Wiesławą. Prawdziwą niespodzianką i wielką 
atrakcją otwarcia stała się wizyta i występ zaprzyjaźnionej śpie-
waczki Wiktorii Bisztygi z Krakowa, która z racji jubileuszu 200.
lecia urodzin Stanisława Moniuszki wykonała a’capella jego dwie 
pieśni, zyskując aplauz zebranych.

Tego dnia nie zbrakło toastów za pomyślność nowej siedziby 
i jak największy sukces Galerii oraz wspaniałego poczęstunku 
przygotowanego przez członków szczawnickiego oddziału.

 Galeria Artystyczna Terenowego Oddziału TPSP w Szczawni-
cy przy ul. Zdrojowa 2 jest czynna codziennie od 10 do 16.

JD/AL

Góralskie motywy 
w drzewie zaklęte
Czerwcowe upały nie-

jednego wczasowicza i 
turystę skierowały do ka-
wiarni Eglandre Caffe na 
filiżankę pysznej kawy 

lub  kufelek zimniej oranżady. Przy oka-
zji można było obejrzeć wystawę dwóch 
szczawnickich rzeźbiarzy Marka Dziedzi-
ny i Grzegorza Zachwiei.

Marek Dziedzina od lat wzrastał w 
cieniu twórczości swojego wuja, znanego 
szczawnickiego rzeźbiarza Henryka Za-
chwiei, podpatrując tajniki artystycznego 
rzemiosła. Do decyzji, aby samodzielnie 
zmierzyć się wyzwaniem,dojrzał całkiem 
niedawno. Rzeźby, które wychodzą spod 
jego dłuta, to próba samodzielnego spoj-
rzenia na znane w sztuce góralskiej te-
maty, Janosikowy wizerunek, elementy 
zdobnicze, obecne na wielu rzeźbach oraz 
symbole zadziornej góralskiej natury -ciu-
pagi. Cykl Janosików zdobił jedną ze ścian 
kawiarni. Stylizowany wizerunek ludowe-
go bohatera podobny w wyrazie twarzy, 

ale za każdym razem nieco inny, różnią-
cy się rekwizytami i zdobnikami to nadal 
inspirujący temat rzeźbiarskich dokonań 
Marka Dziedziny. Janosikowe twarze 
przedstawione z profilu nie mają szczegól-
nie pogłębionego wyrazu twarzy, są raczej 
pewną stylizacją ukrywającą za sumiastym 
wąsem prawdziwe oblicze.

Drugi dominujący temat to krzyże, 
które w kulturze chrześcijańskiej symbo-
lizują męczeńską śmierć Chrystusa, są dla 
rzeźbiarzy często tematem wyzwalającym 
kreatywne spojrzenie na cierpienie. Głowa 
Chrystusa w cierniowej koronie to niekoń-
cząca się rozmowa o cierpieniu, cierpieniu 
którego doświadczamy wszyscy w różnym 
wymiarze. Wymiar Boski jest dla człowie-
ka niepojętym wymiarem sacrum. Krzyże 
w wykonaniu Marka oddają mistyczny wy-
miar cierpienia.

 Marek jest twórcą ,który nadal poszu-
kuje swojego wyrazu i brzmienia. Artysta 
nie lubi mówić o sobie i swojej pracy. Woli, 
gdy sztuka mówi za niego. Z trudem znaj-
duje czas na swoja pasję, obarczony wielo-
ma obowiązkami. Pracuje jako kucharz w 
Modrzewiach, grywa w kapeli Zbójnickiej, 
a każdą wolną chwilę poświęca na pielę-
gnację przydomowego ogrodu. Życzymy 
artyście sił i wytrwałości w pracy nad ko-

lejnymi realizacjami własnych pomysłów 
wyrzeźbionych w drewnie.

Grzegorz Zachwieja zaprezentował 
swoje prace znane już z poprzednich wy-
staw. Nadal dominują tu jego ulubione 
konie, przedstawione w typowej wersji 
tylko końskiej głowy. Pozostałe płasko-
rzeźby przedstawiają wizerunki Matki 
Boskiej Częstochowskiej oraz matki Bo-
skiej z Dzieciątkiem Jezus. Postać Boskiej 
Orędowniczki symbolizuje odwieczną tę-
sknotę człowieka za miłością i opieka bo-
ską. Rzeźby Grzegorza wciąż czekają na 
rozkwit inwencji twórczej, kontynuacje i 
rozwój.

Obu rzeźbiarzom życzymy jak najczęst-
szego kontaktu z drzewem i dłutem, aby 
one wydały oczekiwane rezultaty.
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Omieg - kozi korzeń?
Wydawać by się mogło, że 

w dzisiejszych czasach niemal 
wszystko, co dotyczy przyrody 
zostało  już odkryte i zbadane. 
Na szczęście okazuje się, że 

tak nie jest i to wcale nie w skali całego globu. 
Niespodziewane odkrycia mogą zdarzyć się na-
wet na tak niewielkim, choć pięknym skrawku 
naszej ziemi ojczystej, jakim są Pieniny. 

To urocze pasmo górskie, chociaż badane 
bardzo intensywnie od początku XIX w. wciąż 
pozostaje miejscem, które dostarcza botanicz-
nych niespodzianek. Rzecz będzie o jednym z 
takich florytycznych odkryć, gatunku o dziw-
nej nazwie, o której nieco dalej powiemy jesz-
cze słów kilka. 

Omieg górski Doronicum austriacum (z rodziny astrowatych 
inaczej złożonych - Asteraceae, Compositae), o którym mowa, to 
okazała bylina, do 1,5 m wysokości, z kłączem (łac. rhizoma), nie 
wytwarzającym rozłogów. Przypomnijmy, że kłącze to zwykle zgru-
biały pęd podziemny. Spełnia on zwykle funkcję organu spichrzo-
wego. Ponadto służy do rozmnażania wegetatywnego, ponieważ z 
każdego jego fragmentu, w którym znajduje się przynajmniej je-
den węzeł z pąkiem, może wyrosnąć nowa roślina. Każda łodyga 
omiegu zwieńczona jest pojedynczymi koszyczkami kwiatowymi. 
Na ich brzegach rosną jasnożółte żeńskie kwiaty języczkowate,  zaś 
w środku - kwiaty rurkowate, ciemnożółte i obupłciowe. Liście są 
zróżnicowane pod wględem kształtu, w zależności od miejsca zaj-
mowanego na łodydze: dolne mają blaszkę szerokosercowatą, na-
tomiast środkowe przyjmują charakterystyczny, „skrzypcowaty” 
kształt. Omieg kwitnie w czerwcu i lipcu, a po przekwitnięciu wy-
daje owocki zaopatrzone w puch kielichowy, ale widoczny tylko u 
owocków powstałych z kwiatów rurkowatych.

Do rodzaju Doronicum należy ok. 35 gatunków występujących 
z natury w Eurazji. Niektóre są uprawiane jako rośliny ozdobne. W 
Ameryce Północnej występują jako rośliny zawleczone i zdziczałe. 

W Polsce z natury rosną dwa gatunki. Doronicum austriacum 
spotykany jest w kilku pasmach Sudetów i we wszystkich pa-
smach Karpat, od regli po piętro halne, zaś poza górami odnoto-
wany został na pojedynczych, reliktowych stanowiskach z okresu 
lodowcowego w Górach Świętokrzyskich i na Wyżynie Krakow-
sko-Częstochowskiej. Jest to gatunek charakterystyczny dla zio-
łorośli, na niżu rośnie w zbiorowiskach łęgowych, lubi miejsca 
wilgotne, często nad potokami, na różnych rodzajach podłoża. Ro-
ślina była objęta ścisłą ochroną gatunkową do roku 2014. Okazało 
się jednak, że zagrożone są przede wszystkim stanowiska poza 
górami, głównie z powodu nie zawsze odpowiedniego gospodar-
czego użytkowania lasów, z powodu regulacji rzek i osuszania te-
renów wilgotnych.  

Drugi gatunek, D. clusii czyli omieg kozłowiec, występuje w 
górach środkowej i południowej Europy, np. w Pirenejach, Alpach 
i Karpatach. W Polsce rośnie wyłącznie w Tatrach i jest tam ro-
śliną pospolitą. Kilka gatunków omiega, jak np. omieg wschodni, 

zachodni lub o. sercowaty, jest też uprawianych 
w ogrodach, gdzie prezentują się bardzo okaza-
le. 

Czas najwyższy, aby opowiedzieć o odkry-
ciu omiega górskiego w Pieninach. Historia 
odkrycia stanowiska tego gatunku sięga końca 
XIX w. Podał je w 1895 r. Eustachy Wołosz-
czak (1835-1918) z terenu Małych Pienin: „pod 
skałami na wschód od Wysokiej rzadkie”. Na 
to doniesienie powołał się prof. Kazimierz Za-
rzycki w swej monografii z 1981 r., jednakże 
osobiście nie potwierdził historycznego stano-
wiska, ani nie odnalazł nowego. Dokonali tego, 
ale na zupełnie przeciwnym krańcu Pienin, 
bo w ich części zachodniej, w niespełna 20 lat 
później (w 1998 r.) panowie: Holeksa i Vončina 
- Groń k. Hałuszowej, w luce drzewostanu w 

buczynie karpackiej, zaledwie dwa kwitnące osobniki oraz Ró-
żański i Skrzydłowski - Hałuszowska Sajba, w pobliżu szkółki, 
kilkanaście osobników na 1 m kwadratowym. Dane te zostały 
opublikowane przez Jana Bodziarczyka i Grzegorza Vončinę w 
pracy pt. Nowe i rzadkie gatunki roślin naczyniowych Pienińskie-
go Parku Narodowego, w czasopiśmie Fragmenta Floristica et 
Geobotanica Polonica w 2001 r. W tym samym roku ukazała się 
też rozprawa Blaženy Benčaťovej zatytułowana Cievnaté rastliny 
Pienin, w której autorka wymienia po stronie słowackiej, w Czer-
wonym Klasztorze, tylko jedno stanowisko tego gatunku.

Na koniec jeszcze nieco o dziwnym imieniu tej rośliny. Naj-
pierw o łacińskiej nazwie rodzajowej - Doronicum. Jej pochodze-
nie nie jest całkiem jasne. Być może źródłosłowu trzeba szukać 
w języku arabskim, w którym dorongi, durongi oznacza nazwę 
jakiejś rośliny trującej, wymienionej po raz pierwszy w dziełach 
Valeriusa Cordusa (1515-1544) i Jacquesa Dalechampa (1513-
1588). Co więcej, Jakob Theodor (1520-1590) zwący siebie Ta-
bernemontanusem podaje, że alpejscy górale polujący na kozice 
zjadali kłącza jakiegoś Doronicum, aby ustrzec się od zawrotów 
głowy na górskich ścieżkach. I może coś w tym jest, ponieważ ks. 
Kluk (XVIII w.), w swoim Dykcyonarzu roślinnym, nazywa Do-
ronicum kozim korzeniem. W języku polskim nazwa tej rośliny 
jest jednak myląca, gdyż omieg lub omiag, także omiak, to - jak 
się okazuje - góralska nazwa z terenów Tatr, Podtatrza i Pienin, 
trującego tojadu (Aconitum). Ów omiag, oznaczać ma według ję-
zykoznawców wręcz truciznę, a wśród podhalańskich pasterzy 
określenie: „owca sie zomiazdzyła” oznacza, że wymiotowała, 
chorowała po zjedzeniu omiagu, czyli tojadu.

Niezależnie od tego jak się ta roślina nazywa, warto jej wypa-
trywać podczas wycieczek w Pieniny. A nuż odnajdziemy ją na 
kolejnych stanowiskach i tym samym wejdziemy do grona bota-
nicznych łowców roślin?

     Ludwik Frey
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