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UKAZUJE SIĘ OD WRZEŚNIA 1991r.

dziękujemy Wszystkim 
za gratulacje, życzenia, 
kwiaty, prezenty i miłe 

słowa, które zostały skierowane do 
Redakcji z okazji naszego jubile-
uszu.

To prawdziwa przyjemność to-
warzyszyć Państwu przez 30 lat, 
co miesiąc móc pisać o sprawach 
nam bliskich, uwieczniać ważne 

wydarzenia z naszego mia-
sta i mieć tak liczne grono 

wiernych Czytelników.
Postaramy się pra-

cować dalej z równym 
zaangażowaniem, jak 
dotychczas i zapi-

sywać na łamach  
„Z Doliny Graj-
carka” historię i 
życie codzienne 
Naszej Małej 

Ojczyzny.

redakcja



30.letni Grajcarek
W piątek - 24 września br. w sali kinoteatru Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Szczawnicy miał miejsce jubileusz lokalnego miesięcznika. 
Na 30-lecie „Z Doliny Grajcarka” przybyło wiele ważnych osobisto-
ści, w tym senator RP Jan Hamerski, niegdyś burmistrz Szczawnicy, 
posłanka na Sejm Anna Paluch i burmistrz Szczawnicy Grzegorz 
Niezgoda; przybyli byli dyrektorzy MOK – wydawcy gazety: Irena 
Ciszkowska – Salamon, Jerzy Pal, Piotr Gąsienica – obecny wice-
dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu i 
Tomasz Hurkała; przyszli poprzedni i obecny księża proboszczowie 
szczawnickiej parafii – ks. Prałat Franciszek Bondek i ks. Dr Tomasz 
Kudroń oraz przedstawiciele współpracujących z gazetą instytucji, 
organizacji, szkół, przedszkoli, a także „ludzie gazety”.

Spotkanie rozpoczęto od przemówienia dyrektora MOK – Krzysz-
tofa Czai oraz redaktor naczelnej – Aliny Lelito. Zebrani goście, 
dzięki multimedialnej prezentacji, mieli możliwość krok po kroku 
przypomnieć, a niektórzy poznać, historię powstania miesięcznika.

Pierwszy egzemplarz został wydany 21 września 1991 r. z oka-
zji uruchomienia kolejki linowej na Palenicę, natomiast drugi rów-
nież został wydany okazjonalnie, na Boże Narodzenie tego samego 
roku. Od stycznia 1992r. gazeta wydawana jest jako miesięcznik, 
w którym znajdują się tematy kulturalne, historyczne, etnograficz-
ne, przyrodnicze i krajobrazowe; pismo opisuje dorobek współcze-
snych i minionych pokoleń szczawniczan, nie skupia się na plotkach 
i taniej sensacji. Jest miejscem debiutów poetyckich i przekazów 
kulturalnych. Integralną częścią gazety są informację samorządo-
we znajdujące się w tzw. Biuletynie Informacji Samorządowych. W 
„Z Doliny Grajcarka” zamieszczane są wszelkie aktualności z życia 
miasta, tutejszych szkół, parafii oraz organizacji pozarządowych 
działających na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. Miesięcznik jest 
ważnym czynnikiem integrującym społeczność lokalną, gdyż pie-
lęgnuje więzi z Polonią amerykańską i kanadyjską i pełni funkcję 
żywego archiwum Szczawnicy.

Warto zaznaczyć, iż gazeta, którą mamy możliwość czytać co 
miesiąc, powstała z inicjatywy ówczesnego dyrektora MOK – Stani-
sława Zachwiei – będącego redaktorem naczelnym do 15 numeru 
pisma. Od 16 numeru funkcję tę pełni Alina Lelito. W krótkich prze-
rwach w redagowaniu gazety przez aktualną redaktor, zastępowały 
ją w tych działaniach, z równie pełnym zaangażowaniem Panie: 
Marzena Ciesielka Zdeb i Magdalena Zaborowska. 

Na przełomie 30 lat miesięcznik zmieniał się, piękniał, rozrastał 
się o ilość stron, a także o nowych współpracowników. Jak po-
wiedziała redaktor naczelna: „To właśnie dzięki ludziom, którzy do 
gazety bezinteresownie piszą, rysują, robią zdjęcia, dzielą się swoją 
poezją, podsuwają ciekawe tematy, gazeta istnieje”. Tak więc wiele 
jest takich osób, które przyczyniają się do ostatecznej formy naszej 
lokalnej gazety. 

Na przestrzeni lat mocno zaznaczyli swoją obecność na łamach: 
Pani Jolanta Jarocka – Bieniek, która pisała teksty historyczne, et-
nograficzne, kulturotwórcze od pierwszego numeru przez 23 lata 
do 2014 r.; Stanisław Błażusiak – rysownik, grafik gazety, autor 
kilku winiet, twórca felietonów, teksów abstrakcyjnych, obecnie au-
tor limeryków geologicznych i ilustrator ważnych wydarzeń a także 
wierszy Pana Andrzeja Dziedziny – Wiwra – przewodnika PTTK, 
poety, autora gawęd ludowych, tekstów etnograficznych i kulturo-
wych, związanego z gazetą od 1994r. do dziś. Nie sposób też zapo-

mnieć o gawędach 
ludowych Józefa 
Zachwiei Madzia-
ra, które przez 
szereg lat bawiły 
czytelników. Da-
lej osobami, które 
zadomowiły się na 
łamach „ZDG” są:  
Pani Barbara Wę-
glarz, obecna przy 
tworzeniu gazety – 
autorka wielu tek-
stów historycznych 
i ciekawostek z Mu-
zeum Pienińskiego; 
prof. Ludwik Frey piszący od 15 lat teksty botaniczne;  Zbyszek 
Lach – człowiek wielu talentów i pasji, opisujący interesujące hi-
storyczne zakątki kraju; Pani Maria Gomółka – redagująca niegdyś 
dział pn. „Prace Górniczo – Hutnicze w rejonie Jarmuty”; Marcin 
Koczyba – obecny dyrektor Redakcji Motoryzacyjne Radia Kraków, 
a na początku istnienia gazety jego współpracownik, zamieszcza-
jący u nas teksty pochodzące z serwisów informacyjnych przygoto-
wanych z wieści szczawnickich; Pani Bogusława Koczyba, dzieląca 
się swoją poezją; Pani Halina Mastalska – prowadząca polonistycz-
ny kącik poprawnościowy; Pani Danuta Mastalska pisząca do dzisiaj 
teksty religijne; Pani Stanisława Szołtysek – pisząca niegdyś teksty 
o ochronie środowiska, dr Tadeusz Tajstra – piszący cykl Okiem 
Ekologa. Swoje kąciki mieli także Katarzyna Kołodziejska opowia-
dająca o swoim „Życiu na biegunach” z psimi zaprzęgami; artykuły 
o podróżach i wycieczkach tych większych i mniejszych - Jacek 
Zachwieja, Janusz Tybur, Joanna i Mariusz Kluskowie, Anna Kon-
dracka – Wiercioch i Helena Wiercioch, przesyłające wiadomości z 
Kanady. Informacje z prac powiatu, aktualnie przekazuje Tomasz 
Hamerski a niegdyś Tomasz Hurkała; działalność Górali Pienińskich 
ZP rejestruje w rubryce „Między nami, góralami” – Katarzyna Cie-
sielka, a kiedyś prezesi oddziału Pani Stanisława Wiercioch, Marek 
Ciesielka, Tomasz Słowik Dzwon, Ela Wiercioch oraz Janina i Stani-
sław Zachwiejowie. Wieści parafialne pochodzą od księży Probosz-
czów; są także na łamach „Grajcarka” wieści ze szkół i przedszkoli, 
stowarzyszeń, klubów sportowych; o Jaworkach pisali– Piotr Gą-
sienica i Agnieszka topka;  Anna Malinowska – artystka, malarka 
informuje o wystawach TPSP; nutę liryzmu do gazety wprowadzają 
wiersze Sławka Słowika, Stefana Wierzby, Jerzego Juliusza Stadnic-
kiego i innych poetów; wiele jest osób, których pasja, poświęcenie 
a także praca wpływa na całokształt „Z Doliny Grajcarka” .

Aktualnie gazeta drukowana jest w nowosądeckiej cyfrowej 
drukarni – Nowa Sandec, a jej redaktorem technicznym jest Piotr 
Lelito.

Podczas spotkania wydawca – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Szczawnicy -  specjalnymi dyplomami i okolicznościowymi 
medalami podziękował najbardziej zasłużonym współpracownikom. 
Zebrani goście zaś tłumnie składali życzenia dalszych, owocnych lat 
funkcjonowania „Z Doliny Grajcarka”. 

Z okazji jubileuszu nie zabrakło szampana i tortów urodzino-
wych dla Miesięcznika Wiadomości Szczawnickich, przygotowanych 
przez uczniów ZSZi P. w Krościenku nD. pod czujnym okiem Maćka 
Czai oraz firmy Piotrowscy. 

Całość uświetnił muzyczny występ duetu Towariszky czyli Ewy 
Walkowskiej i Agnieszki Stopki oraz grającego na akordeonie To-
masza Mastalskiego.

S.P.
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Andrzej Dziedzina Wiwer

Słowianie na 7.lecie „Krzywej Jabłonki”

13 września br. Sklepik Potrzeb Kulturalnych -  Galeria „Krzywa Ja-
błonka” przy ul.  Pienińskiej w Szczawnicy świętowała swoje 7.lecie 
działalności. Jej właścicielka – Joanna Dziubińska - rocznicę tę uczciła 
zaproszeniem gości 17 września na wernisaż wystawy fotografii Zbyszka 
Highlandera Lacha. 

Artysta jest zawodowym 
fotografem i człowiekiem 
wielu talentów. Znany jest 
z fantastycznych zdjęć, pre-
zentujących po mistrzowsku 
górskie krajobrazy, urokliwe 
zakątki, zjawiska przyrody 
czy ludzkie portrety.  Zby-
szek jest także Mistrzem 
sztuk walki – kickboxingu i 
karate, uczącym tych umie-
jętności młodych adeptów 
w swojej szkole -  „Highlan-
der”. Trzecią jego wielką 
pasją jest historia, na temat 
której posiada ogromną wie-
dzę i którą potrafi się dzielić. 

Wystawa fotografii 
pt. „Słowianie” przybliża 
ostatnią fascynację Zbysz-
ka Lacha, jaką jest kultura 
średniowiecznych Słowian, żyjących w VIII/IX w. Artysta na spotkanie 
do galerii przybył z własną drużyną zapaleńców, kultywującą tradycje 
wczesnych Słowian, o pięknej nazwie „Dzikie Gęsi”. Drużynę tworzą trzy 
szczawnickie rodziny, jeżdżące na zjazdy pasjonatów słowiańszczyzny po 
całej Polsce, m.in. do Trzcinicy, Nowej Słupi, Bobrzy, Ogrodzieńca, Buko-
winy. Fotosy zaprezentowane na wystawie są właśnie dokumentacją tych 
wypraw i odbywanych na nich zajęć, a pokazują życie wczesnych Słowian. 
Przy okazji Zbyszek Lach szeroko opowiedział jak działa jego grupa i od-
powiadał na zadawane pytania. Drużyna zajmuje się głównie łucznictwem 
i rękodziełem, w tym wyrobem krajek, oryginalnych nakryć głowy, biżu-
terii, broni, ale także słowiańską kuchnią i ziołolecznictwem. Członkowie 
drużyny przybyli na spotkanie w strojach wzorowanych na ubraniach daw-
nych Słowian i wykonanych z używanych w tamtych czasach materiałów, 
takich jak len czy skóry. Dla gości wernisażu przygotowali do degustacji 
potrawy, bazujące na płodach regionu, bez dodatków współczesnych, w 

tym pyszną, gorącą, 
słowiańską polewkę 
warzywną, z dodat-
kiem lokalnych ziół: 
czosnku niedźwiedzie-
go, kolendry, czar-
nuszki, kminu, w stu 
procentach naturalną 
oraz różnego rodzaju 
przekąski, podpłomyki 
z miętą, ziołowe ma-
sełka, pastę bryndzo-
wą, wędliny. 

Joanna Dziubińska, dziękując Zbyszkowi Lachowi za fascynującą ga-
wędę, a gościom za przybycie, jak zawsze zachęciła, by w „Krzywej Ja-
błonce” czuli się jak w domu, co w tym niesamowitym miejscu, położo-
nym nad Grajcarkiem, wydaje się bardzo łatwym do spełnienia. Żyj nam, 
Kochana Galerio, nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem i jeszcze siedem 
raz siedem lat, albo i dłużej! 

Alina Lelito
 

- CHOĆ BY 
JAK KCIOŁ -

Przyjechali Policjonci
 stonoli na srodku drógi
I zacli sprowdzać sioferów
 nie dbajónc ze korek dłógi

Ton jest dobry ton w porzóndku
 ton jus sprowdzony dwa razy
Ton jest cosi niewyrażny
 a ton mo cheba dwa gazy

I tak stoli do połednia
 jas spisali blocek cały
Bo tys kozdy zatrzomony
 płacił mandat i nie mały

Ale patrzónc na to z boku
 choć byli przejońci doló
Trocho dali a jus było
 tak somo jak przed kóntroló

Musieliby policjońci
 za kozdo słópkio pilnuwać
Ciesyli by sie złodzieje
 ze mogó w świecie grasuwać

Trudno wsytko to pogodzić
 bo kied dobre dlo jednego
Na mój dusiu choć by jak kcioł
 to bedzie złe dlo drugiego
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UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE 
KAJAKARZA - OLIMPIJCZYKA

Na cmentarzu parafialnym w Szczawnicy z honorami po-
chowano we wtorek (21 września br.) kajakarza urodzonego w 
Szczawnicy, związanego z Klubem Sportowym Pieniny, medali-
sty olimpijskiego z Rzymu i dwukrotnego mistrza świata z roku 
1958, olimpijczyka w Melbourne 1956, Rzymie 1960  i Tokio 
1964 - Stefana Kapłaniaka „Cenka”.

W uroczystości uczestniczyła rodzina zmarłego oraz przedsta-
wiciele władz samorządowych, rządowych, wojewódzkich oraz 
środowiska sportowego.

Za wybitne zasługi sportowe w kajakarstwie Stefan Kapłaniak 
został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Małopolski, który został 
przekazany na ręce żony zmarłego. 

Mszy św. w Kościele Parafialnym w Szczawnicy przewodni-
czył ks. Proboszcz Tomasz Kudroń. 

Stefan Kapłaniak urodził się 10 kwietnia 1933 roku w Szczaw-
nicy. Zmarł 8 sierpnia w Chicago.

W sobotę, 18 września br., na rzece Dunajec, odbył się 
XII Ogólnopolski Maraton Kajakowy Szlakiem Jana 
Pawła II, zorganizowany przez Klub Sportowy Pieni-

ny. Pomysłodawcą maratonu kilka lat temu był Pan Józef Sarata, 
sportowiec, działacz i prezes szczawnickiego klubu kajakowego. 
Maraton rozpoczęto mszą świętą w intencji zawodników i działa-
czy Klubu. Trasa spływu rozpoczęła się na przystani flisackiej w 
Sromowcach Wyżnych i prowadziła Przełomem Dunajca do przy-
stani KS Pieniny w Szczawnicy.

Maraton Ka-
jakowy Szlakiem 
Jana Pawła II jest 
uhonorowaniem 
Ks. Karol Woj-
tyły, który nie-
jednokrotnie od-
wiedzał Pieniny. 
Przepłynął Du-
najec kajakiem, 
uczestniczył w 
Międzynarodo-
wym Spływie 
Kajakowym na Dunajcu w 1955 r. Na mszy świętej w Nowym Tar-
gu w 1979 r. wypowiedział słowa – „Pilnujcie mi tych szlaków….”. 
Szlak wodny na Dunajcu oraz pieszy z Przehyby do Szlachtowej to 
szlaki, którymi przed laty wędrował ks. kardynał Karol Wojtyła.



W niedzielę, 19 września br. Szczawnica gościła blisko 500 za-
wodników z całej Polski, którzy uczestniczyli w IX edycji impre-
zy biegowej jaką są „Perły Małopolski”. 

Miłośnicy biegów, podjęli sportowe zmagania na trasach: krót-
kiej - 5,6 km, średniej - 10,8 km oraz długiej - 21,3 km, prowadzą-
cych szlakami Pienińskiego Parku Narodowego.

Największą popularnością wśród zawodników cieszył się bieg 
na długim dystansie, który ukończyło 143 biegaczy. Wśród męż-
czyzn najlepszy czas uzyskał Konrad Francuz z miejscowości Mo-
gilany(2 godz. 06 sek.) natomiast wśród kobiet zwyciężyła Kata-
rzyna Holc z Lublina, która do pokonania ponad 20 km dystansu 
potrzebowała 2 godz. 13 min. 17 sek. 

Dystans średni - 10,1 km, ukończyło ponad 106 zawodników 
i zawodniczek. Najlepszy na trasie okazał się Michał Dudczak, 
który uzyskał czas 51 min 54 sek., natomiast najlepszą kobietą na 
tej trasie została Joanna Sznajder z Michałowic ( 1 godz. 13 min. 
07 sek).

Na trasie krótkiego dystansu wzięło udział blisko 91 zawod-
ników. Wśród mężczyzn najlepszy czas 28 min. 26 sek. uzyskał 
Paweł Chlipała z Kamienicy, natomiast najlepszą kobietą na tym 
dystansie została Martyna Hryc z Grywałdu (40 min. 14 sek.)

Triumfatorami krótkiego dystansu w kategorii Open Nordic 
Walking zostali Grzegorz Misztal z Iwanowic (48 min. 56 sek.) 
oraz Ewelina Domasławska – Pytlik ze Szczodrkowic (53 min. 42 
sek.). Zwycięzcą średniego dystansu został mieszkaniec Osielca 
– Piotr Ordzowiały, który uzyskał czas 1 godz. 21 min. 49 sek., 
natomiast wśród kobiet najlepszy wynik uzyskała mieszkanka 
Krakowa – Julia Zawada (1 godz. 49 min. 38 sek.).

W tegorocznych zawodach biegowych wzięły również udział 
dzieci w kategorii „Perełki Małopolski”

Podsumowanie zawodów oraz uroczyste wręczenie nagród od-
było się na scenie plenerowej przy dolnej stacji kolejki linowej na 
Plenicę.

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie www.perlymalo-
polski.pl

Nowy folder promocyjny Miasta i Gminy Szczawnica 
„Spacer atrakcjami Szczawnicy” - to hasło nowego wydawnictwa pro-

mującego Miasto i Gminę Szczawnica. Publikacja, która właśnie się uka-
zała, została wydana przez Polskie Centrum Promocji w oparciu o mate-
riały pochodzące ze szczawnickiego magistratu.

Wstęp folderu jest napisany w języku polskim, angielskim oraz nie-
mieckim. Folder zawiera to co dla Szczawnicy najważniejsze - atrakcje. 
Szczawnica jest gminą turystyczną, dlatego podręczny folder, w którym 
znajdują się informacje na temat największych tutejszych atrakcji jest nie-
zastąpiony w plecaku każdego turysty. 

Publikacja została wydana w formie tradycyjnej, papierowej, jednak 
jest również dostępna na stronie internetowej oraz w budynku Urzędu Mia-
sta i Gminy Szczawnica. 

Całość folderu dostępna pod linkiem: http://szczawnica.pl/pl/3262/0/
info-szczawnica.html
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W niedzielne (12.09.2021 r.) popołudnie przy Chacie Pie-
niny w Leśnicy został zorganizowany w ramach współ-
pracy słowackiej Leśnicy z Gminą Ochotnica Festiwal 

Dunajec, na którym gościł włodarz Szczawnicy. Wydarzenie było 
doskonałą okazją do wręczenia zaproszenia na podsumowanie 
wspólnego projektu Szczawnicy ze Spiską Belą obecnemu na fe-
stiwalu Stefanowi Bielakowi. Podsumowanie projektu odbędzie 
się w Szczawnicy 15 października podczas gali w Dworku Go-
ścinnym.



Zmiany w Szczawnickim 
Oddziale Związku Podhalan

W sobotnie popołudnie (11.09.2021 r.) w siedzibie Związku 
Podhalan w Szczawnicy obyło się walne zebranie podsumowujące  
czteroletnią działalność  Oddziału Pienińskiego ZP w Szczawnicy. 
Po siedmiu latach druga kadencja prezesury Pani Elżbiety Wier-
cioch dobiegła końca. Pani Ela przedstawiła zebranym członkom 
ZP sprawozdanie i podziękowała wszystkim za udaną współpra-
cę. Walne zebranie było doskonałą okazją do wręczenia  okolicz-
nościowych upominków. Przedstawiciele władz samorządowych 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica - Grzegorz Niezgoda oraz 
radny Pan Wiesław Warzecha wręczyli Pani Eli m.in. grawerton 
nawiązujący swoją oprawą do góralszczyzny, zawierający zdjęcia 
ze wspólnych wydarzeń  organizowanych w Szczawnicy, dzięku-
jąc tym samym za owocną współpracę i wsparcie w wielu dzia-
łaniach kulturalnych, a w szczególności tych, mających na celu 

utrwalenie kultury i tradycji pienińskiej. Nie obyło się bez wzru-
szeń, Pani Ela swoją życzliwością i otwartością zjednała sobie 
wielu przyjaciół, którzy również dziękowali jej za lata współpracy. 
Zebrani członkowie 
Pienińskiego Oddziału 
ZP jednogłośnie zagło-
sowali na nominowaną 
na Prezesa ZP Panią 
Agnieszkę Ciesielkę. 
„Ufam, że współpra-
ca Miasta i Gminy 
Szczawnica z nowo 
wybranym zarządem 
Związku Podhalan bę-
dzie równie udana jak 
dotychczas” 

- powiedział Bur-
mistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica.

BĘDZIE NOWA PRZYSTAŃ FLISACKA

W dniu 8 września 2021 r. został ogłoszony przetarg na prze-
budowę przystani flisackiej i rozbudowę o część do obsługi ka-
jaków, w ramach projektu: „Zwiększenie atrakcyjności granicy 
polsko – słowackiej w Pieninach poprzez modernizację istniejącej 
infrastruktury turystycznej” w zakresie zgodnym z projektem bu-
dowlanym stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.

W ramach zadania przebudowana zostanie istniejąca przystań 
flisacka z planowanym wykorzystaniem jej na potrzeby przystani 
kajakowej, a dokładniej miejsca dobijania i miejsca odbijania na 
szlaku kajakowym po Dunajcu, wraz z budową ścieżek stanowią-
cych dojścia oraz pracami budowlanymi pod infrastrukturę tech-
niczną, wypoczynkową, sportową i informacyjną.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia szacuje się do 12 
miesięcy, liczonych od dnia przekazania terenu budowy dla wy-
konawcy realizującego przedmiot umowy. 

6  strona

PAŹDZIERNIK 2021  -  Nr 349 WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE



Kolejna edycja projek-
tu „Mała książka - wielki 
człowiek” dla dzieci w 
wieku przedszkolnym

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Szczawnicy realizuje projekt czytelni-
czy Instytutu Książki „Mała Książka - 
Wielki Człowiek”.

Każde dziecko w wieku przedszkol-
nym, które odwiedzi bibliotekę (Oddział 
dla Dzieci i Młodzieży) otrzyma w pre-
zencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: 
książkę „Pierwsze czytanki dla…” do-
stosowaną pod względem formy i treści 
do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę 
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w 
bibliotece, zakończoną wypożyczeniem 
minimum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego, 

Mały Czytelnik otrzy-
ma naklejkę, a po zebra-
niu dziesięciu zostanie 

uhonorowany imiennym dyplomem po-
twierdzającym jego czytelnicze zainte-
resowania. 

W Wyprawce znajdą coś dla siebie 
także rodzice – przygotowana dla nich 
broszura informacyjna przypomni o 
korzyściach wynikających z czytania 
dzieciom oraz podpowie skąd czerpać 
nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki ak-
cji dziecko pozna ważne miejsce na czy-
telniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) 
i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem 
życia kulturalnego. 

Udział w projekcie jest całkowicie 
bezpłatny zarówno dla bibliotek, jak 
również dla dzieci i ich rodziców.

Mała książka - wielki człowiek

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2021 
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnicy złożyła wniosek do Programu „Kra-

szewski. Komputery dla bibliotek 2021”. Konkurs ogłoszony przez Instytut Książki. 
Celem tego  programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii 
teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o 
najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie 
bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach programu 
można starać się o dofinansowanie od 10 000,00 zł do 30 000,00 zł. Dofinansowa-
nie można przeznaczyć na zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych 
urządzeń peryferyjnych. Dofinansowanie może stanowić maksymalnie 85% kosztu 
całkowitego zadania. 

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnicy po raz kolejny złożyła również wnio-

sek do Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 1- Poprawa oferty bibliotek publicznych kierunek 
interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków Minister-
stwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Celem Priorytetu jest zwiększenie 
atrakcyjności oferty czytelniczej bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału 
nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek i czasopism. 
Otrzymane środki pozwolą na wzbogacenie i odnowienie księgozbioru oraz zakup 
nowości wydawniczych.
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WRZE S I EŃ

Podczas spotkania władz samorządowych z przedstawicielem 
spadkobierców Adama Stadnickiego ustalono, że należy 
zmodernizować plac zabaw w Parku Dolnym w Szczawni-

cy. W pierwszej kolejności zostanie zlecone opracowanie doku-
mentacji technicznej modernizacji placu zabaw oraz uzyskanie 
stosownego przyjęcia zgłoszenia nie wymagającego pozwolenia 
na budowę lub pozwolenia na budowę. Zaproponowany został ter-
min ukończenia realizacji zadania na 31 grudnia 2021 r.

8  strona

PAŹDZIERNIK 2021  -  Nr 349 WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE



INFO BURMISTRZ

Szczawnica,  05 października 2021 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej 

wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie interne-
towej www.szczawnica.pl w terminie od  05 października 2021r 

do 26 października 2021r. wywieszono wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczo-
nej do :

I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wniosko-
dawcy działki ewid. Nr  48 i 49 o powierzchni 2.0861 ha poło-
żonej w Jaworkach przy ul.  Czarna Woda z przeznaczeniem na 
cele rolnicze na okres  3 lat.

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1990 z późn. zm./ w wykonaniu 
Uchwały nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w 
Szczawnicy z dnia 29 października 2015 
r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony 
przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gmi-
ny  nieruchomości położonej w Jaworkach 
przy ul. Biała Woda stanowiącej :

1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 
211/14 z obrębu Jaworki położoną w Ja-
workach przy ul. Biała Woda o powierzch-
ni 0.0874 ha, objętą księgą wieczystą nr 
NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 152 000,00  
zł / słownie : sto pięćdziesiąt dwa tysiące 
złotych/ + Vat

Wadium wynosi  30 400,00 zł / słownie 
trzydzieści tysięcy czterysta złotych/

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

Dla w/w działek obowiązuje Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego, 
przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczawni-
ca 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  ewid. Nr 
211/14 przeznaczona  jest pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszcze-
niem zabudowy rekreacyjnej / letniskowej i 
oznaczone symbolem E 33b MN.

Opis nieruchomości :
Nieruchomość posiada kształt prostoką-

ta, nachylonego w kierunku południowym. 
Dojazd do  nieruchomości drogą gminną 
utwardzoną betonowymi płytami, koniecz-
ność urządzenia wjazdu na działkę. Przez 
działkę przebiega linia energetyczna śred-
niego napięcia, w rogu działki posadowiony 
jest transformator na słupie energetycznym. 
Kanalizacja w drodze gminnej, brak wody, 
wodociąg miejski w drodze ul. Biała Woda 
(działka 243) w trakcie budowy.

Przetarg odbędzie się w dniu  17 listo-
pada 2021  r. o godzinie 12.00 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 
Pieniński Bank Spółdzielczy  z siedzibą Nr 
konta 55 8817 0000 0000 0589 2000 0160 
do dnia  10 listopada 2021 r. Za datę wpła-

cenia wadium uważa się datę wpływu środ-
ków na rachunek Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica. Brak środków na podanym po-
wyżej koncie w ustalonym terminie uznaje 
się jako niewpłacenie wadium.

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

- oryginał wpłaty wadium
- dowód tożsamości – w przypadku 

osób fizycznych
- w przypadku osób prawnych - 

aktualny wypis z rejestru sądowego lub 
ewidencji gospodarczej oraz właściwych 
pełnomocnictw osób reprezentujących te 
podmioty, dowodów tożsamości.

- małżonkowie biorą udział w prze-
targu osobiście lub okazując pełnomocnic-
two współmałżonka

- uczestnicy biorą udział w przetar-
gu osobiście lub przez pełnomocnika. Peł-
nomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez 
osobę, która wygra-
ła przetarg zaliczone 
zostanie na poczet 
ceny nieruchomości. 
Wadium wpłacone 
przez pozostałych 
uczestników zwraca 
się niezwłocznie po 
zamknięciu przetar-
gu nie później niż 3 
dni po odwołaniu, 
zamknięciu, unie-
ważnieniu lub zakoń-
czeniu przetargu wy-
nikiem negatywnym.

Przetarg jest waż-
ny bez względu na 
liczbę uczestników, 
jeżeli przynajmniej 
jeden uczestnik za-
oferował co najmniej 
jedno postąpienie 
powyżej ceny wywo-
ławczej.

Gmina nie zapew-
nia wskazania i wy-
tyczenia granic nieru-
chomości na gruncie.

Organizator prze-
targu zawiadomi 
osobę ustaloną jako 
nabywcę nierucho-
mości o miejscu i 
terminie zawarcia 
umowy sprzedaży, 
najpóźniej w ciągu 
21 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetar-

gu. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miej-
scu i terminie podanym w zawiadomieniu 
organizator przetargu odstąpi od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium przepada na 
rzecz sprzedającego.  Zawarcie umowy no-
tarialnej nastąpi po wpłacie wylicytowanej 
kwoty najpóźniej na 5 dni przed zawarciem 
umowy, na konto Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty są-
dowej ponosi nabywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnio-
nych powodów Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica zastrzega sobie prawo odwoła-
nia lub unieważnienia przetargu.

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

Uchwały podjęte podczas XXXVII 
zwyczajnej sesji w dniu 6 września 2021 roku:

Nr XXXVII/266/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odda-
nie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta 
i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

Nr XXXVII/267/2021 w sprawie wyrażenia zgody na od-
danie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 
Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

Nr XXXVII/268/2021 w sprawie zmian Statutu Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy,

Nr XXXVII/269/2021 w sprawie przekazania do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na 
Uchwałę Rady Miasta Szczawnica Nr XVII/100/2004 z dnia 
26 lipca 2004 roku,

Nr XXXVII/270/2021 w sprawie  przekazania pisma do 
rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Uchwały podjęte podczas XXXVIII 
zwyczajnej sesji w dniu 30 września 2021 roku:

Nr XXXVIII/271/2021 w sprawie wyrażenia zgody na od-
danie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Mia-
sta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

Nr XXXVIII/272/2021 w sprawie nadania tytułu Honoro-
wego Obywatela Miasta i Gminy Szczawnica,

Nr XXXVIII/273/2021 w sprawie przyjęcia zaktualizo-
wanego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy 
Szczawnica na lata 2017 – 2023 – aktualizacja wrzesień 2021,

Nr XXXVIII/274/2021 w sprawie zaciągnięcia długoter-
minowego kredytu na konsolidację części zadłużenia Miasta 
i Gminy Szczawnica,

Nr XXXVIII/275/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta 
i Gminy Szczawnica na rok 2021,

Nr XXXVIII/276/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica. 
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Szczawnica, 28 września  2021  r.       
Znak:RIOŚ.6840.1.9.2021.JP

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2020 
r. poz. 1990 z późn. zm./ w wykonaniu Uchwały nr XII/83/2015 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 października 2015 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony prze-
targ na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nieruchomości położo-
nej w Jaworkach przy ul. Biała Woda stanowiącej :

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

Cena wywoławcza  wynosi 137 700,00  zł / słownie : sto trzy-
dzieści siedem tysięcy siedemset złotych/ + Vat

Wadium wynosi  27 540,00 zł / słownie dwadzieścia siedem 
tysięcy pięćset czterdzieści złotych/

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

      
Dla w/w działek obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowa-

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

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

Opis nieruchomości :
Nieruchomość posiada kształt trójkąta, nachylonego w kierun-

ku południowym. Dojazd do  nieruchomości drogą gminną utwar-
dzoną betonowymi płytami, konieczność urządzenia wjazdu na 
działkę. Działka położona wewnątrz zakrętu drogi dojazdowej. 
Przez działkę przebiega linia energetyczna średniego napięcia. 
Kanalizacja w drodze gminnej, brak wody, wodociąg miejski w 
drodze ul. Biała Woda (działka 243) w trakcie budowy.

Przetarg odbędzie się w dniu  17 listopada 2021  r. o godzinie 
13.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Sza-
laya 103 – sala posiedzeń.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica Pieniński Bank Spółdzielczy  z siedzibą Nr 
konta 55 8817 0000 0000 0589 2000 0160 do dnia  10 listopada 
2021 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środ-
ków na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. Brak środ-
ków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się 
jako niewpłacenie wadium.

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

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

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

- małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub oka-
zując pełnomocnictwo współmałżonka

- uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez 
pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

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

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

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

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

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

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

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

Dnia 17 września 2021 r. ogłosiliśmy przetarg na re-
alizację inwestycji - „Budowa sieci wodociągowej w 
Gminie Szczawnica” obejmujący swoim zakresem uli-

cę Główną w Szczawnicy w kierunku tzw. „Piasków” (pierw-
szy przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na niekorzystną 
cenowo jedną ofertę), ul. Skotnicka w Szczawnicy - budowa 
stacji podnoszenia ciśnienia oraz ul. Berech w Szlachtowej”. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych 
w zakresie budowy sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami.

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PEHD 
zgrzewanych doczołowo SDR 11, podłączenie jej do istnieją-
cej sieci i włączenie do ruchu łącznie z elementami armatury. 
Montaż rurociągów z rur polietylenowych wraz z połączeniem 
rur metodą zgrzewania czołowego (PE, PEHD, SDR11) o śr. 
zewnętrznej 90 mm na odcinku „E” – „E” – 393,50m oraz 
montaż hydrantów pożarowych nadziemnych i podziemnych. 
W przypadku ulicy Skotnickiej budowę hydrofornii.

Rozpoczęcie wykonywania umowy nastąpi w dniu jej pod-
pisania, od tego momentu wykonawca będzie miał 7 miesięcy 
na realizację przedmiotu umowy.
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Bach i mistrzowie francuscy 
z aplauzem w Dworku  

Gościnnym w Szczawnicy

Z nadkompletem publiczności oraz 
owacjami na stojąco odbyły się wrześnio-
we koncerty w ramach tegorocznej edy-
cji Festiwalu Barokowe Eksploracje w 
Szczawnicy. Oba wydarzenia poprowadzi-
ła Agnieszka Żarska - dyrektor artystycz-
na Festiwalu, która w ramach założonego 
przez siebie zespołu Baroque Collegium 
1685 zgromadziła plejadę znakomitych 
muzyków z różnych części Polski i Europy.

Pierwszy z koncertów dedykowany był 
Oratoriom J.S.Bacha, zabrzmiało Orato-
rium Wielkanocne BWV 249 oraz Orato-
rium na Wniebowstąpienie Pańskie BWV 
11. Muzyka została znakomicie zaprezen-
towana zarówno przez chór, w którego 
składzie wystąpili szczawniccy kamera-
liści, jak i  przez orkiestrę poszerzoną o 
sekcją trąbek i kotłów. Wokalne  partie 
solistyczne wykonali:  Magdalena Podko-
ścielna - polska sopranistka, która na co 
dzień regularnie współpracuje z  Colle-
gium Vocale Gent, jednym z najlepszych 
na świecie zespołów interpretujących mu-
zykę Bacha, ponadto partie altowe zapre-
zentowała austriacka śpiewaczka Margot 
Oitzinger, tenorowe - pochodzący z Islan-
dii Benedikt Kristjánsson, a basowe Peter 
Kooij - uznawany za jeden z najważniej-
szych autorytetów w dziedzinie wykonaw-
stwa wokalnej muzyki Bacha.

Drugi z koncertów zaskoczył oryginal-
ną koncepcją i doborem repertuaru.  W 
pierwszej części orkiestra Baroque Colle-
gium 1685 zaprezentowała słynne Koncer-
ty Brandenburskie J.S.Bacha , nr 2 oraz nr 
4, a partie koncertujące wykonali świetni 
instrumentaliści z Czech, Polski i Węgier: 
Magdalena Mala, Marek Niewiedział, 
Marek Špelina, Martina  Bernaškova oraz 
Laszlo Borsody. W drugiej części koncertu 
wybrzmiały fragmenty z oper-baletów Lu-
lliego oraz Campry, kompozytorów, któ-
rych twórczość inspi-
rowała z pewnością 
również Bacha. Cho-
reografie historyczne 
znakomicie zapre-
zentowali tancerze 
zespołu Varsavia Ga-
lante: Edgar Lewan-
dowski i Aleksandra 
Andruszkiewicz. Zo-
stały one opracowane 
przez Edgara Lewan-

dowskiego i umiejętnie uwspółcześnione-
-tancerze wystąpili we współczesnych, mi-
nimalistycznych kostiumach.

 Organizatorem Barokowych Eksplora-
cji jest stowarzyszenie Szczawnicki Chór 
Kameralny, współorganizatorami: Musi-
ca Florea Praha, Pieniny SPA Resort oraz 
Fundacja Andrzeja Mańkowskiego. Dofi-
nansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury w ramach 
programu „Muzyka”, realizowanego przez 
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Pro-
jekt zrealizowano przy wsparciu finanso-
wym Województwa Małopolskiego, Mia-
sta i Gminy Szczawnica oraz Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Szczawnicy. Barokowe 
Eksploracje 2021 zostały ponadto wsparte 
grantem Ministerstwa Kultury Republiki 
Czeskiej; projekt jest organizowany we 
współpracy z Czeskim Centrum w War-
szawie oraz PKL Palenica. Dyrektor arty-
styczny - Agnieszka Żarska.

Tekst: SCK
Zdjęcia: Hieronim Makita

Rysunek i akwarela 
w Muzycznej Owczarni

W dniach 4-17 września po raz kolejny odbywał się w Jawor-
kach, w Muzycznej Owczarni – dzięki gościnności Wieńczysła-
wa Kołodziejskiego - Plener rysunkowo – akwarelowy studentów 
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, w którym 
wzięło udział 21 uczestników. Pomysłodawcą pleneru i opieku-
nem studentów jest adiunkt Wydziału i wspaniały polski akwa-
relista Michał Suffczyński, któremu w tym roku pomagał młody 
wykładowca - Konrad Szumiński. Plener odbywał się w kursie 
studiów anglojęzycznych.

Wernisaż wystawy, przygotowanej przez Bartosza Kołodziej-
skiego, odbył się 16 września w Wiatraku Kulturalnym przy Mu-
zycznej Owczarni. Wszyscy chętni mogli obejrzeć efekt dwuty-
godniowych zajęć, na który złożyło się kilkadziesiąt rysunków i 
akwarel o tematyce architektonicznej (wielokrotnie Dom pod dę-
bem Wieńczysława Kołodziejskiego, kościół w Jaworkach, stara 
architektura Szczawnicy, bacówki) i pejzaże z Jaworek, Szczaw-
nicy i okolic. Michał Suffczyński podziękował studentom za 
wspaniałą pracę i wielką klasę w kulturze bycia, Konradowi Szu-
mińskiemu za nieocenioną pomoc, a Wietkowi i Bartoszowi Ko-
łodziejskim za niezwykłą gościnność. Gospodarz miejsca, Wie-
tek Kołodziejski przyznał, że poprzez takie plenery i wystawy, 

spełnia się jego marzenie o łączeniu - w prowadzonej przez siebie 
Muzycznej Owczarni – muzyki z plastyką, czemu też sprzyja wie-
loletnia przyjaźń z Michałem Suffczyńskim. Konrad Szumiński 
podkreślił ogromny potencjał tkwiący w jaworczańskich plene-
rach, który przyczynił się do postępu w pracach studentów, co 
napawa radością i dumą. Tegoroczny plener cechowała wyjątko-
wa, rodzinna atmosfera, za którą bardzo serdecznie podziękowali 
swoim wykładowcom i gospodarzom studenci. I oby w następnym 
roku było podobnie!

Alina Lelito
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Miêdzy nami, gó ra la mi...11.09.2021r. w siedzibie Pienińskiego Oddziału Związku 
Podhalan odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. 

Podczas spotkania, kończąca swoją 7-letnią kadencję Prezes 
oddziału Elżbieta Wiercioch podziękowała wszystkim zaproszo-
nym gościom i członkom oddziału za uczestnictwo w tej ważnej 
chwili. Prezes wręczyła podziękowania, wyróżnienia, odznaczenia 
zasłużonym dla naszego oddziału gościom i członkom oraz po-
dziękowała za współpracę wszystkim obecnym.

Następnie zgłoszono kandydata na stanowisko nowego prezesa 
oddziału ZP. Po tajnym głosowaniu, przeliczeniu głosów zapadł 
jednogłośny werdykt, iż zostaje wybrana na to stanowisko wielo-
letnia członkini oddziału ZP - Agnieszka Ciesielka.Nowa Prezes 
oddziału ZP wyraziła wdzięczność za tą nominację, a także za za-
ufanie innych członków oddziału ZP: 

„To dla mnie wielki honor, zaszczyt, radość ale i duże wyzwa-
nie z drżeniem w 
góralskim sercu”.

W kolejnym 
kroku nowa Pre-
zes podała kan-
dydatury nowego 
składu Zarządu 
Pienińskiego o/
ZP.

Po zatwier-
dzonych zgodach 
przez powołanych 
do Zarządu, w 
jego skład weszli:

PREZES – AGNIESZKA CIESIELKA
ZASTĘPCA – TOMASZ HAMERSKI
ZASTĘPCA – MICHAŁ POLACZYK KONCOL
SEKRETARZ – EWA LIGAS
SKARBNIK – HALINA MAJERCZAK
CHORĄŻY – HUBERT MAKOWSKI
CZŁONKOWIE:
ELŻBIETA WIERCIOCH
MAREK CIESIELKA
JOANNA OLEKSY
JADWIGA ŚPIEWAK
ANNA GĘBALA
TERESA KURNYTA
Następnie powołano jak zawsze konieczne do działania oddzia-

łu komisje.
Nowa Prezes w swoim imieniu oraz całego Zarządu i Oddziału 

zwróciła się do wszystkich ludzi ze zobowiązaniem jakie niesie to 
stanowisko:

„Obiecuję godnie reprezentować nasz Oddział, 
region Polski i ludzi. 

Ze wszystkich sił będę się starała krzewić 
góralską tradycję, kontynuować pracę moich po-
przedników oraz zachęcać młodych ludzi do po-
wrotu „do korzeni” naszych ojców i dziadków, by 
tradycja w stroju, modlitwie, mowie, kuchni nie 
zaginęła.

Jednocześnie bardzo poproszę o niekrytyko-
wanie, lecz o doradzenie i pomoc innym w reali-
zacji funkcjonowania naszej charytatywnej, po-
święconej w swoim wolnym czasie działalności. 
Dotyczy to stroju „łodzionia” (na który nie każ-
dego stać), mowy (gdzie nie w każdej „chałpie sie 
godało”), pomagajcie, tłumaczcie, uczcie.

Z wielką przyjemnością zapraszamy do wstą-
pienia do „naszej góralskiej rodziny”, by choć 

kilka razy w roku mieć własny udział w kontynu-
owaniu „naszej pięknej góralszczyzny”.

Jeszcze raz bardzo dziękuję i proszę byśmy tworzyli grupę 
wspierających się ludzi, która będzie dla innych przykładem.

18.09.2021r. uczestniczyliśmy w uroczystości poświęcenia 
Sztandaru w nowo działającym oddziale ZP w Gdańsku (na tych 
ziemiach mieszkają „nasi” górale np. z Lubomierza, którzy z tęsk-
noty do gór chcą mieć namiastkę tradycji, by przekazywać ją nadal 
swoim dzieciom).

19.09.2021r. mieliśmy przyjemność brać udział w obchodach 
100- lecia Oddziału w Nowym Targu.

24.09.2021r. z przyjemnością przedstawiciele naszego oddziału 
złożyli życzenia i podziękowania  za wspaniałą współpracę w dniu 
30 – lecia miesięcznika „Z Doliny Grajcarka”.

25.09.2021r. grupa naszych górali na czele z ks. Probosz-
czem Tomaszem Kudroniem – odebrali uroczyście niesione przez 
XXXII Góralską Pielgrzymkę RELIKWIE ŚW. KINGI.

26.09.2021r.  Związek Podhalan upamiętnił postać męczennika 
czasów komunizmu – Janosa Esterhazyego.

Janos Esterházy aktywnie działał na rzecz praw ludności węgier-
skiej, został przewodniczącym konserwatywnej Węgierskiej Partii i 
posłem do parlamentu Czechosłowacji. Korzystając ze swoich zna-
jomości i koligacji rodzinnych – był synem węgierskiego arystokra-
ty i Elżbiety, córki hrabiego Stanisława Tarnowskiego – pomagał 
Polakom, którzy przedzierali się przez Słowację, by przez Węgry 
i Rumunię, udać się na zachód, gdzie tworzyło się Wojsko Polskie.

Od 2019 roku trwa w Polsce proces beatyfikacyjny tego wspa-
niałego patrioty, a rok 2021 został ogłoszony na Węgrzech Rokiem 
Janosa Esterhazy’ego z okazji 120-lecia jego urodzin.

Niedzielna uroczystość rozpoczęła się złożeniem wiązanek pod 
tablicą upamiętniającą Janosa Esterhazego, która kilka lat temu 
została odsłonięta na promenadzie w Szczawnicy. Następnie w 
kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta. Homilię 
wygłosił kapelan ZGZP ks. Stanisław Kowalik, który przybliżył 
zebranym postać Janosa Esterhazy’ego. Wśród zaproszonych gości 
obecni byli m.in. Senator RP Jan Hamerski, Radny Powiatu Nowo-
tarskiego Tomasz Hamerski, władze Miasta Szczawnica na czele z 
Burmistrzem Grzegorzem Niezgodą oraz Sekretarzem Tomaszem 
Ciesielką. Zarząd Główny reprezentowali Wiceprezes Piotr Gąsie-
nica, Chorąży Robert Chowaniec oraz Zastępca Skarbnika Tomasz 
Hamerski. Nie zabrakło również delegacji pocztów sztandarowych 
okolicznych Oddziałów Związku Podhalan oraz pocztu sztandaro-
wego Miasta Szczawnica z przewodniczącym Rady Miasta Kazi-
mierzem Zachwieją.
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego
Wiadomości z Parafii 

św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli:
Lila Anna Wojnicz  - 12.09.2021
Kamil Urbański  - 12.09.2021
Maja Majerczak  - 19.09.2021
Antonina Wiercioch  - 26.09.2021

Połączyli się Sakramentem małżeństwa: 
Ryszard Konopka i Ewa Anna Gąsienica - 04.09.2021
Dariusz Sajdak i Aneta Wanda Zachwieja - 18.09.2021
Andrzej Wiercioch i Agata Katarzyna Dancewicz - 25.09.2021

Odeszli do wieczności:
Janina Lucyna Węglarz - 05.09.2021
Alina Stanisława Zachwieja - 05.09.2021
Stanisław Gabryś - 07.09.2021
Czesław Kolat - 08.09.2021
Jerzy Rajca - 28.09.2021
Stanisław Piecyk - 30.90.2021

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Połączyli się Sakramentem małżeństwa: 
Grzegorz Józef Smaga i Lucyna Helena Tomasiak  - 11.09.2021 

Jaworki 
Paweł Markiewicz i Weronika Pierzchała  - 11.09.2021 Jaworki

Kronika Towarzyska

W dniu 11września br. zakończyła się wieloletnia kadencja prezesa Pie-
nińskiego Oddziału Związku Podhalan w Szczawnicy Elżbiety Wiercioch.

Dziękujemy Ci za chwile, które wspólnie przeżyliśmy. Dziękujemy za 
nieprzeciętne zaangażowanie i wielkie serce. Dziękujemy ze siedmioletnią 
wspaniałą współpracę. 

Życzymy Ci wszelkiej pomyślności i przede wszystkim ludzkiej życzli-
wości.

Wdzięczny ustępujący zarząd 
oraz członkowie Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan

Serdeczne gratulacje składam wyróżnionym na 52 Zjeździe Podhalan 
Szczawniczanom, Członkom Związku Podhalan i Honorowej Członkini Ja-
ninie Obłudek – Zachwiei – długoletniej aktywnej Członek Oddziału Pieniń-
skiego, Honorowemu Członkowi Związku Podhalan Stefanowi Majerczako-
wi, długoletniemu Prezesowi oddziału Krakowskiego, promującemu region 
pieniński, „Zawse w naso łodzioniu”, od lat współpracującemu z naszym 
Oddziałem.

Gratulacje składam wszystkim wyróżnionym tytułami dla „Kultury Gó-
ralskiej” oraz „Zasłużony Członek Związku Podhalan”

Scoś Boze
Honorowy Członek Związku Podhalan

Stanisława Wiercioch

Po Mszy Świętej uczestnicy udali się do siedziby ZP Oddział 
w Szczawnicy na tradycyjne posiady góralskie. Podczas posiadów 
Wiceprezes Piotr Gąsienica dokładniej przybliżył zebranym pro-
ces beatyfikacyjny Janosa Esterhazy’ego.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym, a przede wszystkim 
Oddziałowi ZP w Szczawnicy, który zajął się nie tylko oprawą gó-
ralską Mszy Świętej, ale przygotował również poczęstunek pod-
czas posiadów.

Niedzielna uroczystość jest wynikiem podjętej przez Związek 
Podhalan współpracy z Węgrami.

Zarząd Główny Związku Podhalan w Polsce zwrócił się do Od-
działu w Szczawnicy o stałą opiekę nad pamiątkową tablicą po-
święconą J. Esterhazy’emu, a także organizację corocznej uroczy-
stości upamiętniająca tę wielką postać.

W najbliższym czasie planujemy/zapraszamy:
10.10.2021r. – wraz z MOK zapraszamy na „Piknik nad wodo-

spadem” (szczegóły na plakatach)
13.10.2021r. – godz.17:00 Różaniec Fatimski (jeśli pogoda po-

zwoli, to w koło kościoła)
16.10.2021r. – we współpracy z MOK i UM REDYK (szczegóły 

na plakatach)

Z okazji zbliżającego się Święta Edukacji Narodowej, skła-
damy najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom.

Wszystkim październikowym solenizantom i jubilatom 
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, zadowolenia i 
radości w każdej dziedzinie życia.

Niech się darzy !!!
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Tomasz Hamerski radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
Kolejna sesja Rady Powiatu Nowotarskiego odbyła się 30 wrze-

śnia bieżącego roku w formie hybrydowej, zdalno-stacjonarnej. 
Po raz pierwszy od ponad półtora roku mogliśmy zasiąść w na-
szej sali obrad. Wcześniej tradycyjnie odbywały się posiedzenia 
poszczególnych komisji. Na Komisji Kultury, Promocji i Roz-
woju dyskutowaliśmy na temat rocznego programu współpracy 
Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Ten sam 
temat poruszaliśmy na jednym z dwóch wrześniowych posiedzeń 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej; na kolejnym posiedzeniu 
przedstawiona została aktualna sytuacja Podhalańskiego Szpitala 
Specjalistycznego w Nowym Targu, który na koniec sierpnia no-
tuje 6 milionową stratę. Liczymy, że sytuacja na koniec roku bę-
dzie zdecydowanie lepsza. Z uzyskanych informacji wynika, że w 
związku ze zbliżająca się kolejną falą covid-19 szpital jest gotowy 
do natychmiastowego uruchomienia specjalnego „covidowego” 
oddziału z 30. łóżkami.

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się od uroczystych podzięko-
wań za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Nowym Targu Pani Marii Sendrowicz. Ustępują-
ca Pani Dyrektor została również uhonorowana Medalem Pamiąt-
kowym Podhala. Jednocześnie uroczyście powołano na stanowi-
sko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu Panią 
Jolantę Rajską.

Następnie uroczyście podziękowano za wieloletnią współpracę 
na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 

1 w Nowym Targu Pani Marii Kopeć oraz Pani Marcie Sokołow-
skiej za wieloletnią współpracę na stanowisku Dyrektora Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu. 

Kolejnym punktem było uroczyste wręczenie kilku uchwał Za-
rządu Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia stanowisk 
dyrektorskich w kilku szkołach średnich naszego powiatu, w tym 
Dyrektorowi  Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żerom-
skiego w Krościenku nad Dunajcem Panu Robertowi Dębskiemu. 
Serdeczne gratulacje!

W następnych punktach podjęliśmy uchwały w sprawie wybo-
ru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finanso-
wego Powiatu Nowotarskiego za rok 2021 i rok 2022 oraz w spra-
wie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Nowym Targu. Zmiana statutu uchwalonego w 2011 roku była 
uzasadniona koniecznością dostosowania zapisów dotyczących 
przedmiotu działalności i organizacji wewnętrznej Centrum do 
faktycznie realizowanych zadań wynikających z przepisów prawa.

Na koniec obrad wysłuchaliśmy informacji przedstawionej 
przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Pana Tomasza Mo-
skalika, a dotyczącej inwestycji drogowych realizowanych przez 
powiat w okresie trwania pandemii oraz o planowanych inwesty-
cjach. Na terenie Szczawnicy, jak pisałem w poprzednim miesią-
cu, planowane jest dokończenie inwestycji na drodze powiatowej 
1636 K, łączącej Szczawnicę z Krościenkiem, na odcinku od Bie-
dronki do Kotońki.

Przypominam o możliwości składania wniosków do poszcze-
gólnych wydziałów starostwa powiatowego w formie elektronicz-
nej, za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Jako w pełni zaszczepiony nieustannie zachęcam niezaszcze-
pionych do szczepień przeciw covid-19. 

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

Tomasz Hamerski
Radny Powiatu Nowotarskiego

Modlitwa, 
która otwiera oczy
Każdy z nas rodzi się egoistą. Widzimy, 

jak małe dziecko chce, by cały świat kręcił 
się wokół niego i by mogło mieć wszyst-
ko, na co tylko ma ochotę. Z egoizmu nie 
tak łatwo się wyleczyć. Są nim obarczeni 
również dorośli. Często budują wokół sie-
bie mur, za którym gromadzą bezpiecznie 
dobra tylko dla siebie, spoza tego muru nie 
widać potrzeb innych ludzi. Uczestnicząc 
w podziale dóbr wspólnych, nie myślą o 
tym, że może ktoś jest bardziej potrzebu-
jący od nich, lecz starają się jak najwięcej 
zgarnąć dla siebie. Ich egoistyczne posta-
wy niewiele wyrosły poza poziom dzie-
cięcy, ale teraz są umiejętnie maskowane. 
Sądzą nieraz, że inni są po to, by mogli od 
nich coś skorzystać, ale sami nie zamierza-
ją się niczym z nimi dzielić.

I właśnie modlitwa różańcowa, jeśli 
dobrze ją odmawiamy, otwiera nam oczy 
na potrzeby bliźnich, uczy nas miłości mi-

łosiernej. Tak mówi o tym  św. Jan Paweł 
II: „Różaniec jest modlitwą pokoju także 
ze względu na owoce miłości miłosiernej, 
jakie rodzi”. Przyglądając się w kolejnych 
tajemnicach Chrystusowi, zaczynamy 
odkrywać prawdziwe wartości życia, w 
konkretnych sytuacjach, które Mu towa-
rzyszyły i widzimy ich związek z naszym 
życiem. Ojciec Święty mówi na przykład o 
fakcie, że jeśli ktoś dobrze przemedytuje 
tajemnice narodzenia Bożego Dzieciątka, 
stanie się obrońcą życia wszystkich dzieci 
oraz weźmie na siebie ciężar ich cierpień. 
Zatem na miarę swych możliwości bę-
dzie się starał im zaradzić. Podobnie ten, 
kto idzie za Chrystusem objawiającym się 
mu w tajemnicach światła, będzie potem 
świadczył o Nim swym życiem. A więc 
będzie człowiekiem żyjącym duchem bło-
gosławieństw w codziennym życiu: ubogi 
duchem, cichy, czyniący sprawiedliwość, 
pokój i miłosierdzie. Wobec tego wyzbę-
dzie się panoszącego się w nim egoizmu, a 
wyostrzy sobie spojrzenie serca na potrze-
by bliźnich.

Medytując tajemnice bolesne będzie się 
uczył pomagać nieść krzyż Chrystusowi 
obecnemu w braciach. Stanie się czuły na 
ludzkie cierpienie i rozpacz. Będzie okazy-
wał cierpiącym nie tylko współczucie ser-
ca, ale i pomocną dłoń. Z kolei kontempla-
cja tajemnic chwalebnych rodzi pragnienie, 
by w świecie panowała sprawiedliwość, by 
był on piękny i naprawdę Boży. Aby żył i 
rozwijał się zgodnie z Bożym planem.

Święty Jan Paweł II zauważa: „Róża-
niec, daleki od tego, by być ucieczką od 
problemów świata, skłania nas, by patrzeć 
na nie oczyma odpowiedzialnymi i wiel-
kodusznymi”. Otwiera nam oczy. Uczy da-
wania świadectwa miłości miłosiernej.

Różaniec to modlitwa miłosierdzia rów-
nież wobec tych, którzy „nie wiedzą, co 
czynią”. Wprowadza nas do źródeł Bożego 
miłosierdzia, napełnia nim i przez nas roz-
lewa je na świat. To sposób na przemianę 
świata – poczynając od nas samych, bo i 
nasze serca wciąż jeszcze wymagają prze-
miany.

Danuta Mastalska
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HISTORIA KS „PIENINY” 
– na podstawie folderu okolicznościowego, wydanego przez 

klub z okazji jego 90.lecia 

Cz.1
PRZECHODZI DO HISTORII ...
Nie bez przyczyny Klub Sportowy „Pieniny” w Szczawnicy 

określany jest mianem kolebki kajakarstwa górskiego w Polsce. To 
właśnie w Pieninach, na rzece Dunajec, rozpoczęła się historia tej 
dyscypliny sportu w Polsce. Klub na przestrzeni dziewięćdziesięciu 
lat zmieniał swoje oblicze. Dzisiaj nazywamy klub KS „Pieniny” 
w Szczawnicy i kojarzymy z kajakarstwem górskim, choć należy 
pamiętać, że zarówno tak jak kilka było nazw klubu, tak również 
nie tylko kajaki były dyscypliną uprawianą przez szczawnickich 
zawodników. Obecnie Klub nastawiony jest przede wszystkim na 
pracę z młodzieżą. 

LATA TRZYDZIESTE
Data 7 grudnia 1930 r. na stałe przeszła nie tylko do historii Klu-

bu, ale także historii Szczawnicy  i tutejszego regionu; przyczyniła 
się zapewne pośrednio jeśli chodzi o wizerunek polskiego kaja-
karstwa górskiego, a w końcu polskiego sportu. Wspomniana data 
wiążę się z założeniem sekcji narciarskiej przez dwóch entuzjastów 
turystyki górskiej: dr Artura Karola Wernera, będącego lekarzem 
oraz Czesława Winiarskiego, ówczesnego kierownika schroniska 
«Orlica», który został także pierwszym prezesem Klubu. Obaj 
byli członkami Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i zasiadali 
w zarządzie Oddziału Pienińskiego. Kolejne lata doprowadziły do 
sytuacji, że założona przez nich organizacja rozrosła się, stając się 
klubem sportowym z prawdziwego zdarzenia. 

Początkowo zawodnicy uprawiali takie konkurencje jak biegi 
narciarskie, czy skoki. Do rozwoju tejże dyscypliny przyczyniła się 
budowa skoczni narciarskiej w 1933 r. na górze Jarmucie. Inaugu-
racyjne zawody przyciągnęły uczestników z Zakopanego, Krynicy, 
Nowego Sącza, ale także odległego Lwowa. Działalność w dyscy-
plinach zimowych rozwijała się. W Szczawnicy odbywały się tak-
że zawody w dyscyplinach zjazdowych, oraz takie dyscypliny jak 
choćby biathlon, czy wyścigi śnieżnych zaprzęgów. Zawodnicy bra-
li udział w Mistrzostwach Polski w narciarstwie, zajmując miejsca 
w pierwszej dziesiątce. W 1934 r. powstała Pienińska Sekcja Kaja-
kowa, a w niedługim czasie rozegrano pierwszy międzynarodowy 
spływ na Dunajcu, w którym brali udział reprezentanci Austrii, 
Czech, Niemiec. Zawody te formułą odbiegały od współcześnie 
rozgrywanych, był to bowiem rozgrywany dwuetapowo bieg długo-
dystansowy, na trasie ok. 100 km, z Nowego Targu do Szczawnicy, 
a w drugiej części do Nowego Sącza. Zawody te wiążą się z pierw-
szym w historii udziałem szczawnickich zawodników Franciszka 
Ciesielki i Adama Pileckiego. W 1936 r. zawody otrzymały rangę 
Kajakowych Górskich Mistrzostw Polski, rozgrywanych corocznie. 
Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu, przeprowadzany 
do dnia dzisiejszego, jest imprezą turystyczną tak naprawdę zapo-
czątkowaną właśnie z tamtych regat. 

Warto wymienić tutaj czołowych zawodników ówczesnego Od-
działu Towarzystwa TT „Wisła” w Szczawnicy, bo taką nazwę miał 
wtedy klub. Do historii szczawnickiego klubu zapisali się w tym 
pierwszym okresie przede wszystkim Wojciech Piecyk, Stanisław 
Piecyk, Adam Malinowski, Stanisław Malinowski, Jan Zachwieja, 
Wojciech Zachwieja, ale także wielu innych, którzy cechowali się 
zapałem, uporem, chałupniczymi metodami przygotowywali sobie 
sprzęt, byli wielkimi pasjonatami sportu, w lecie próbując swoich 
sił w wartkim nurcie Dunajca, a w zimie walcząc z rywalami na 
śniegu. Marzenia o dalszym rozwoju i sukcesach przerwał jednak 
wybuch II Wojny Światowej ...

LATA CZTERDZIESTE
Szczawniccy członkowie klubu pomagali w okresie wojny, 

szczególnie partyzantce polskiej. Kilkoro było także więzionych, 
jak chociażby Anna Werner, żona ówczesnego prezesa dr Wernera. 
Dr Artur Karol Werner także niejednokrotnie pomagał rannym w 
tym okresie. Jeszcze w roku 1935 został prezesem klubu, funkcję 
tą pełniąc do 1955 r. Postać ta na stałe wpisała się w historię klu-
bu, będąc entuzjastą i wychowawcą kolejnych pokoleń sportowców. 
Działalność klubu przerwana na blisko 6 lat, została wznowiona z 
dniem 21 października 1945 r. Sekcja Kajakowa wznowiła działal-
ność z opóźnieniem, na wiosnę 1947 r. Zostają wtedy rozegrane V 
Górskie Kajakowe Mistrzostwa Polski, które przynoszą dla klubu 
pierwszy tytuł MP. W tzw. kombinacji górskiej, a więc w zjeździe i 
slalomie wygrywa dwójka Wojciech Piecyk, Franciszek Majerczak. 
W tym okresie klub borykał się z brakiem sprzętu, warto więc wy-
mienić postać Franciszka Ciesielki, który produkował pierwsze 
kajaki. W 1949 roku następuje przełom i rozpoczyna się pasmo 
wielkich sukcesów klubu. Szczawniczanie wygrali w VII Górskich 
MP w klasyfikacji zespołowej. Tytuły mistrzowskie zdobywają 
Wojciech Piecyk wraz ze Stanisławem Stecem na dwójce, w biegu 
długodystansowym i Stanisław Polaczyk w konkurencji jedynek 
slalomowych. Na tych mistrzostwach poza konkurencją startuje 16 
letni Stefan Kapłaniak, uzyskując trzeci rezultat. Były to jedne z 
pierwszych zawodów, tego brązowego medalisty Igrzysk Olimpij-
skich, który wpisał się do historii polskiego kajakarstwa. Koniec lat 
czterdziestych wiąże się ze zmianami nazwy klubu, na Gwardia - 
Wisła, potem Gwardia, w końcu przekształcił się w Ludowy Zespół 
Sportowy. Oprócz kajaków i nart czynne są takie sekcje jak lekko-
atletyczna, gimnastyczna, podnoszenia ciężarów, pływacka, piłki 
ręcznej, piłki nożnej. W tym okresie praktycznie cała szczawnicka 
młodzież należała do klubu, a on sam choć bez przystani kajakowej 
czy boiska stał się rozpoznawalny w Polsce.

Cdn…

X X X
Czarodziej życzeń

Rozdaje marzenia 
Ulotne jak bańka mydlana 
Ważka tęczoskrzydła
Kradnie marzenia latania
Robaczek świętojański
Rozjaśnia mroczne myślenia 
Cisza świtu
Rozwiewa ją opary nocy
Wstaje dzień
Daje siłę życia
W radości promienie słońca 
Chcę przetrwać ten dzień 
Z żółtą forsycją 
Milczą pastwiska
Nie ma oraczy
Zacichł wiatr
Zdumione drzewa
Widzę gasnący płonień 
A jutro Czarodziej życzeń
Znowuż rozda życzenia marzeń
Biorę do ręki liść
Czerwono-złoty
I idę w nowe nieznane
Tragedią tego Świata jest To
Że ciągle jest cierpienie i nadzieja

Sławek Słowik Maj 2021 Krościenko nad Dunajcem

strona  15

Nr 349  -  PAŹDZIERNIK 2021MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

16  strona

PAŹDZIERNIK 2021  -  Nr 349 MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

strona  17

Nr 349  -  PAŹDZIERNIK 2021MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH



SP 

1

SP 

2

WRZEŚNIOWE WIEŚCI 
Z „JEDYNKI”…

We wrześniu w naszej 
szkole dużo się dzieje. 

Uczniowie cieszą się codzienny-
mi spotkaniami z rówieśnikami, 
uczą się, realizują projekty, cieka-
wie spędzają czas na przerwach, 
integrują ze sobą. Korzystając ze 
sprzyjającej aury organizowane są 
klasowe wyjścia w góry oraz wy-
jazdy na nieco dalsze wycieczki.

Dobrze wiemy, że zabawa to też 
nauka, a początek szkolnej drogi 
jest niezwykle ważny, stąd pomysł, 
aby pierwszaki pozostawiły w na-
szej szkole swoje pierwsze ślady. 
Powstały imienne „wizytówki”, 
które przybrały formę kolorowego 
płotu ozdabiającego otoczenie na-
szej szkoły. 

Rozpoczęliśmy również pro-
jekt edukacyjny „Zaprogramujmy 
swoją drogę do sukcesu” realizując 
pierwsze grupowe zajęcia z pro-

gramowania i robotyki.
 Szkolne korytarze i schody prowadzące na piętra zostały ude-

korowane naklejkami przedstawiającymi ulubione gry podwór-
kowe, lub takie, które pozwalają uczyć nasze dzieci nie tylko w 
czasie lekcji, ale i przerw. 

Pomyśleliśmy również o starszych uczniach klas VI-VIII  i 
przy współudziale Samorządu Uczniowskiego od tego roku wielu 
z nich rozpocznie swoją działalność w Szkolnym Kole Wolonta-
riatu.

Obiecujemy, że efektami naszych działań będziemy dzielić się 
na bieżąco przez cały rok szkolny. Trzymajcie za nas kciuki!

Europejski Dzień Języków Obcych
Z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych dzieci 

i młodzież naszej szkoły obejrzała  przedstawienie, 
którego celem było zachęcenie do nauki języków 
obcych i uświadomienie jak ważna jest ich znajomość. 

W ramach obchodów tego święta nasi uczniowie mogli także 
wziąć udział w ciekawym wyzwaniu. Przygotowano dla nich 
specjalne stoisko z pytaniami dotyczącymi kultury, tradycji, 
zabytków i geografii różnych krajów europejskich. Każdy, kto 
udzielił prawidłowej odpowiedzi mógł liczyć na drobny upominek. 
Nagrody ufundowało Nadleśnictwo Krościenko, za co serdecznie 
dziękujemy. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie zawsze chętnie 
będą uczyć się języków obcych.

Rajd Szlakami Partyzantów
Wspaniała wędrówka przy pięknej pogodzie, szlak z 

Kluszkowiec na Lubań, zejście do Ochotnicy Dolnej, przegląd 
piosenki patriotycznej, w którym naszą szkołę reprezentowały 
Julia Urban i Paulina Słowik, ekspozycja Muzeum Armii Krajowej 
– w ten sposób Szkolne Koło Turystyczne brało udział w 50 -tym 
Rajdzie Szlakami Partyzantów.

Projekty
Miło nam poinformować, iż w roku szkolnym 2021/2022 klasa 

3 będzie realizowała następujące projekty:
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska 

Cała” oraz Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Z ekologią na Ty”.
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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Szlachtowej
Z uśmiechem na twarzy i w galowych strojach 

stawili się dzisiaj uczniowie naszej szkoły na inauguracji nowego 
roku szkolnego w Kościele  Parafialnym pod wezwaniem Matki 
Bożej Pośredniczki Łask, by uczestniczyć we Mszy Świętej spra-
wowanej przez Księdza Proboszcza. Oprócz uczniów, grona pe-
dagogicznego, dyrekcji szkoły obecni byli również rodzice oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica - Pan Grzegorz Niezgoda. 
Swoją obecnością zaszczycił nas również pan Andrzej Dziedzina 
Wiwer. Przybyłych na uroczystość powitała pani dyrektor Monika 
Hurkała. Uczniom i nauczycielom życzyła, aby nowy rok szkolny 
był pełen sukcesów, ciekawych wyzwań edukacyjnych i rozwija-
jących doświadczeń. W swoim przemówieniu podkreśliła, że „bo-
gactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo”. 
Do tej myśli nawiązał Ksiądz Proboszcz i przypomniał bogate, 
ale też obfitujące w trudy życie naszego Patrona. Następnie prze-
wodnicząca SU przypomniała wszystkim o wydarzeniach sprzed 
osiemdziesięciu dwóch lat, kiedy to dzieci i młodzież nie mogły 
pójść do szkoły z powodu wybuchu wojny. Głos zabrał  również 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica - Pan Grzegorz Niezgoda. 
Życzył zebranym wielu  sukcesów w realizacji ambitnych planów 
zawodowych, wytrwałości w dążeniu do celu i odwagi w podej-
mowaniu kolejnych wyzwań, które towarzyszą nam na progu 
każdego nowego roku szkolnego. Podziękował także za sumien-
ną pracę na stanowisku Dyrektora Szkoły Pani Monice Hurkale i 
przekazał nominację na kolejny rok szkolny. Po spotkaniu w ko-
ściele uczniowie wraz z wychowawcami  przeszli do szkoły, gdzie 
zapoznali się z zasadami bezpiecznego funkcjonowania w szkole 
w czasie pandemii.

50 Jubileuszowy Rajd Szlakami Partyzantów
16 września 2021 r. przedstawiciele naszego SKKT uczestni-

czyli w wyjątkowym, bo 50 - Jubileuszowym Rajdzie Szlakami 
Partyzantów. W rajdzie tym brali udział uczniowie z okolicznych 
szkół, którzy wchodzili na Lubań różnymi szlakami. Nasz grupa 
pokonała trasę z Krośnicy na Lubań, oczywiście z wejściem na 
wieżę im. Majora Józefa Chlipały. Z wieży mogliśmy podziwiać 
wspaniałą panoramę okolicy, Pieniny, Gorce, Jezioro Czorsztyń-
skie a nawet Tatry w prześwitach mgły. Następnie niebieskim 
szlakiem zeszliśmy do Ochotnicy Dolnej, gdzie pod Pomnikiem 
Krwawej Wigilii odbyły się dalsze uroczystości upamiętniające 
wydarzenia, które miały miejsce na Podhalu w czasie II wojny 
światowej. Dla uczestników rajdu gospodarze przygotowali ser-
deczne powitanie i gorący posiłek - pyszną grochówkę. W mię-
dzyczasie młodzież mogła obejrzeć eksponaty muzealne - starą 
broń prezentowaną przez partyzancką grupę rekonstrukcyjną. Na 
zakończenie żeńska część naszej grupy wystąpiła w przeglądzie 
pieśni patriotycznej godnie reprezentując naszą szkołę. 

„Czyste Pieniny-Czyste Szlaki” 

Wrzesień to czas planowania i organizacji w naszej jednostce 
opiekuńczo-wychowawczej. Wychowankowie Centrum Kształce-
nia i Wychowania OHP w Szczawnicy od połowy września realizu-
ją kolejną inicjatywę prospołeczną „Czyste Pieniny-Czyste Szlaki”, 
mającą na celu edukację przyrodniczą i kształtowanie świadomości 
ekologicznej.

W ramach inicjatywy zaplanowano szereg działań mających na 
celu zadbanie o nasze środowisko naturalne. Czyste Pieniny- Czyste 
Szlaki” to cykl akcji turystyczno-edukacyjnych o wymiarze eko-
logicznym zaplanowanych w okresie wrzesień- listopad. Zmiana 
świadomości i pokazanie, że dbałość o środowisko naturalne to 
w obecnych czasach najważniejsza misja dla każdego z nas. Góry 
to przestrzeń niezwykłego piękna, realizacji marzeń oraz wzrostu 
sił fizycznych i psychicznych. Góry wywierają wpływ na ludzi i 
kształtują ich pod wieloma względami. Górska wędrówka połączo-
na z dbaniem o środowisko powoduje pozytywne nastawienie do 
rzeczywistości, lepsze radzenie sobie z problemami, pokonywanie 
trudności, a także uwrażliwienie na piękno otaczającego świata. 
Obcowanie z naturą daje możliwość poczucia wzrostu w każdym 
aspekcie duszy i ciała młodego człowieka. Celem głównym inicja-
tywy jest rozwijanie oraz upowszechnianie prospołecznej aktyw-
ności młodzieży i jej zaangażowania w sprawy ważne dla rówie-
śników oraz lokalnych społeczności. Natura daje wiele możliwości. 
Przebywanie w pięknej okolicy, spacery szlakami górskimi, za-
chwyt nad pięknem przyrody, sprzątanie szlaków, wreszcie poko-
nywanie wyzwań jakie stawia przed nami określona droga to nie-
wątpliwie przestrzeń, gdzie leczenie „duszy i ciała” może przynieść 

pozytywne efekty. Szczególnie 
w dzisiejszych, trudnych cza-
sach, kiedy sparaliżowała nas 
pandemia. Ruch na świeżym 
powietrzu, stymuluje zmysły, 
dostarcza pozytywnych emocji. 
Szczególnie w czasach izolacji 
kontakt z naturą pozytywnie 
wpływa na młodego człowie-
ka, który przez wiele miesięcy 
nie uczęszczał do szkoły, nie 
miał kontaktu z rówieśnikami 
i możliwości wyjścia poza swój 
dom i bliskie otoczenie. Poprzez 
szereg zaplanowanych zadań 
uczestnicy obniżą swój poziom 
stresu, otworzą się na inne osoby, nawiążą relacje społeczne  
i przede wszystkim podniosą swoją aktywność życiową. Inicjatywa 
to aktywność wykorzystująca środowisko górskie do działań profi-
laktycznych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Udział w inicjaty-
wie pozytywnie wpłynie na strefę psychiczną i fizyczną młodzieży.

15 września wychowankowie Centrum ze Szczawnicy wraz z 
koordynatorem inicjatywy udali się na pierwsze wyjście w teren w 
celu sprzątania szlaków turystycznych. Wycieczka rozpoczęła się w 
Wąwozie Homole, który odwiedza mnóstwo turystów. Potem udali-
śmy się na najwyższy szczyt Pienin- Wysoką, gdzie podziwialiśmy 
piękne widoki. Kolejnym punktem naszej eskapady był szlak z Wy-
sokiej na Palenicę. Na Wysokim Wierchu chwila postoju i powrót 
przez Jarmutę do naszego internatu. 17 km pięknej wędrówki za 
nami! Kolejne wyjścia w nasze piękne Pieniny już wkrótce!. 

Opr. Kierownik Internatu CKiW OHP w Szczawnicy
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Anna Kondracka - Wiercioch Anna Kondracka - Wiercioch

Piękna nasza Ziemia cała

Dzikie konie 
wyspy Shackleford Banks

Tegoroczne lato spędzam z moim mężem Januszem, pływając 
naszą łodzią po jeziorze Erie. Obserwując przyrodę na pobliskich 
wyspach i brzegach jeziora, często wspominam przygody, jakie 
przeżyłam ponad dwadzieścia lat temu, mieszkając w położonych 
nad brzegami Atlantyku miasteczkach Beaufort i Morehead City, 
w stanie Karoliny Północnej. Pracowałam wówczas w miejsco-
wym szpitalu w Morehead City, a czas wolny od pracy lubiłam 
spędzać na plaży lub pływając łodzią po wodach Atlantyku, 
szczególnie w stronę pobliskiej wyspy Shackleford.

Shackleford to wyspa barierowa o długości około 14 kilome-
trów i o szerokości od około 800 metrów, do blisko 3 kilometrów 
w najszerszym miejscu. Na tej niezamieszkałej przez ludzi wyspie 
żyją dzikie konie. Wędrują po wydmach i bagnach oraz pływają 
w małych kanałach między wyspą a pobliskimi równinami pły-
wowymi, które odsłaniają się podczas odpływu i znikają z na-
stępnym przypływem wód oceanu. Odporne i twarde, przetrwały 
przez pięć wieków, tam gdzie człowiek nie mógł, przeżyły hu-
ragany i susze, oraz wszelkie kataklizmy. Sposób, w jaki przy-
były na Shackleford, wciąż pozostaje tajemnicą a legenda głosi, 
że konie te są potomkami hiszpańskich Mustangów, które prze-
żyły zatonięcie statku, przepływając na brzeg. Dzisiejsze teorie, 
potwierdzone badaniami DNA, dowodzą, iż pochodzą od starego 
typu kolonialnych koni, przywiezionych na wschodnie wybrzeże 
Karoliny przez odkrywców na początku XVI wieku. Uwolnione 
z wraków statków lub pozostawione, gdy konkwistadorzy musieli 
uciekać przed nieudanymi próbami kolonizacji, gdy liczba ich ro-
sła, rozprzestrzeniły się wzdłuż łańcucha wysp barierowych Outer 
Banks. 

Dzikie konie, przemierzające piaski Shackleford, często okre-
ślane są jako kucyki ze względu na ich rozmiar, ale są to prawdzi-
we konie. Ich wysokość to tylko pomiędzy 132 do 150 cm, mie-
rzona od miejsca, w którym szyja styka się z grzbietem, a ważą 
od 360 do 450 kilogramów. Charakteryzują się szerokim czołem, 
a profil łba jest prosty lub lekko wypukły. Mają wąską klatkę pier-
siową i krótki grzbiet, ze spadzistym zadem i nisko osadzonym 
ogonem. Sierść może być dowolnego koloru, ale najczęściej jest 
brązowa, gniada, brunatna lub kasztanowa. Wiele lat temu miesz-
kańcy okolic Outer Banks zaczęli nazywać je kucykami „Banker” 
czyli bankierskimi i nazwa się przyjęła. Dzikie konie wędrujące 
po wyspie, dają dziś wgląd w to, jak konie żyły na wolności przed 

ich udomowieniem. Są one wyjątkowym dziedzictwem historycz-
nym i kulturowym, a także zasobem naturalnym i naukowym; jest 
to jedna z ostatnich „izolowanych” grup dzikich koni w Stanach 
Zjednoczonych. 

Jedynym sposobem dotarcia do wyspy Shackleford, aby zoba-
czyć dzikie mustangi, jest łódź. Obserwowanie ich to wyjątko-
wa przyjemność, ale ponieważ konie wędrują po wyspie, czasem 
trudno je zobaczyć. Zważywszy, że są to dzikie konie, nie są one 
przyzwyczajone do ludzi, a sprowokowane mogą zaatakować. 
Wiosną, kiedy konie stają się bardziej terytorialne, można się spo-
dziewać, że ogiery będą ze sobą rywalizować i walczyć. Federalne 
przepisy ochronne, mają zapewnić aby te konie pozostały dzikie 
i aby nie miały żadnych interakcji z ludźmi. Karmienie, dotyka-
nie, drażnienie lub straszenie koni, jak i innych dzikich zwierząt 
na Shackleford Banks, jest nielegalne i może zakłócić dobrostan 
stada. Konie bankierskie łączą się, tworząc różne grupy i haremy. 
Źrebięta zazwyczaj wędrują z haremem, który składa się z mat-
ki stada, kilku klaczy macierzyńskich i ogiera jako przywódcy. 
Gdy źrebię dorośnie, może odejść i dołączyć do innego haremu 
lub założyć własną tzw. „bandę”. Konie na Shackleford Banks są 
całkowicie samowystarczalne; żywią się różnorodnymi trawami 
i roślinnością występującą na bagnach i wydmach, nie piją one 
słonej wody, a świeżą wodę, która przedostaje się spod wyspy i 
wypełnia nierówności na jej powierzchni. Pracownicy Parków 
Narodowych ściśle monitorują i badają te konie bankierskie, a 
biolodzy dzikiej przyrody dbają aby ich populacja, która na wy-
spie Shackleford liczy około 100 do 130 koni, była stabilna i aby 
zapewnić jej zdrowy rozwój. 

Ja często miałam okazję obserwować konie na Shakleford, 
ale zawsze pozostając na łodzi. Kilkakrotnie pływałam wzdłuż 
tej wyspy z moimi rodzicami. Jednego razu, bardzo długo cze-
kaliśmy, aby wypatrzeć dzikie konie. Zrezygnowani, trochę już 
znużeni i głodni, postanowiliśmy wracać do brzegu, wtedy oka-
zało się, że zepsuł się silnik naszej motorówki. Nie obeszło się 
bez pomocy ze strony straży przybrzeżnej, na którą trzeba było 
poczekać około godziny, zatem nadal wypatrywaliśmy dzikich 
koni, ale bez rezultatu. Kiedy wreszcie zauważyliśmy zbliżającą 
się do nas łódź holowniczą, w tym samym czasie na brzeg wyspy 
wyszła banda siedmiu dzikich koni. Wówczas, razem z dwoma 
strażnikami, którzy przybyli nam na pomoc, postanowiliśmy zo-
stać chwilę dłużej, aby nacieszyć dusze i oczy widokiem dzikich 
koni, które zatrzymały się i wzajemnie się nam przypatrywały. 
Zadowoleni i szczęśliwi z tego urokliwego widoku i choć trochę 
podekscytowani holowaniem do przystani w Morehead City, wró-
ciliśmy do domu w bardzo dobrych humorach. Opowiadaliśmy 
sobie wrażenia z tej wyprawy na Shakleford przez długi czas, tak 
jak i ja to dzisiaj mile wspominam. 
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 „W codziennym życiu wyraźnie widać, 
  że to nie szczęście czyni nas wdzięcznymi,

  lecz wdzięczność – szczęśliwymi”.

W dniu 29 września 2021 r. Walne Zebrania Członków UTW 
za wybitne zasługi i ogromne zaangażowanie  w realizację celów 
statutowych Stowarzyszenia nadało

Prof. dr hab. Ludwikowi  Freyowi
godność

Członka Honorowego
Stowarzyszenia   Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Pan Profesor dr hab. Ludwik Frey jest osobą doskonale znaną 
w Szczawnicy, nie tyle ze swoich imponujących dokonań nauko-
wych, co z działalności popularyzacyjnej. Przyrodnicze gawędy 
Pana Profesora, od 15 lat publikowane w „ Z Doliny Grajcarka” 
zna każdy z czytelników miesięcznika.   

Od początku istnienia Pienińskiego UTW Pan Profesor obda-
rza nas sympatią oraz wspiera nasze działania, a uczestnicząc w 
ważnych wydarzeniach  Stowarzyszenia  promuje jego idee. Jako 
naukowiec doskonale rozumie, że ludzie dojrzali, w tak zwanym 
trzecim wieku, nadal pragną poszerzać swoje horyzonty, rozwi-
jać się i być aktywnymi do późnej starości. Dlatego Pan Profesor 
chętnie dzieli się z nami bogatą wiedzą wygłaszając, bądź publi-
kując na naszej stronie internetowej swoje wykłady. Ponadto dzię-
ki staraniom Pana Profesora słuchacze PUTW mają możliwość 
bezpośredniego kontaktu z autorytetami naukowymi. Przyjeżdża-
ją do nas pracownicy naukowi krakowskich uczelni z wykładami 
charakteryzującymi się najwyższym poziomem merytorycznym, 
zabierając nas w pasjonujące  podróże w świat wiedzy.

Pan Profesor zgodził się zostać członkiem Rady Naukowej Pie-
nińskiego UTW, przyczyniając się do istotnego podniesienia jego 
rangi.

 
Panie Profesorze, w imieniu Zarządu i Słuchaczy, z całe-

go serca dziękuję za wszystkie przejawy sympatii i wsparcia. 
Możliwość zaliczenia Pana do grona przyjaciół Pienińskiego 
UTW jest dla nas wielkim zaszczytem.

Zofia Krępa-Prezes Stowarzyszenia
 Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

Hej! Hej! Po wakacyjnej przerwie Pieniński  
Uniwersytet Trzeciego Wieku wita  serdecznie 
swoich słuchaczy i sympatyków. Zaczynamy 
nowy Rok Akademicki z nadzieją, że żaden pa-
skudny wirus nie przeszkodzi nam w realizacji 

planów.  A plany mamy ambitne. Najważniejsze z nich związane 
są z projektem pt. „AKTYWIZACJA SENIORÓW PO COVIDO-
WEJ IZOLACJI”,  który będziemy realizować przy wsparciu fi-
nansowym Województwa Małopolskiego w obszarze działalności 
na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Strategicznym celem projektu jest wsparcie 
osób starszych w różnych obszarach życia ade-
kwatnie do potrzeb wynikających z ich sytuacji osobistej i zdro-
wotnej, a w szczególności niwelowanie skutków pandemii wśród 
seniorów oraz stworzenie możliwość ich stopniowego powrotu do 
aktywności i funkcjonowania społecznego.

W ramach projektu odbędą się:
Cotygodniowe zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe i profilak-

tyczne: 

gimnastyka z elementami jogi, 
aerobik na basenie, 
tai-chi, 
nordic walking
Wyjazd na spektakl do krakowskiego teatru
2 wyjazdy na baseny termalne do Białki Tatrzańskiej i Cho-

chołowa
Rajd rowerowy
2 rajdy piesze
Wykład wyjazdowy połączony ze zwiedzaniem zabytków kul-

tury
Warsztaty plastyczne
Zajęcia chóru
   Ponadto zamierzamy kontynuować organizację comiesięcz-

nych wykładów otwartych, na które zapraszamy nie tylko słucha-
czy UTW lecz wszystkich zainteresowanych.  

Odwiedzajcie nas  na facebook-u i na naszej stronie interne-
towej (http://pieninskiutw.pl/). Znajdziecie tam informację o 
wszystkich naszych aktywnościach. A jeśli ktoś chciałby do nas 
dołączyć - czekamy z otwartymi ramionami! 

Narodowe Czytanie 2021. 
„Moralność pani Dulskiej” 

Gabrieli Zapolskiej

W sobotę  4 września 2021 r. w całej Polsce odbyła się 
jubileuszowa dziesiąta  edycja Narodowego Czytania. Te-
goroczną lekturą była Moralność pani Dulskiej Gabrieli 
Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i za-
kłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mi-
strzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, a przede 
wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię 
uczciwości i sprawiedliwości karze potępiać zło.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, jednocześnie 
chcąc dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, organi-
zatorzy akcji: Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośro-
dek  Kultury w Szczawnicy zdecydowali się na przygotowa-
nie słuchowiska wg dramatu Gabrieli Zapolskiej, angażując 
przy tym słuchaczy Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.  

 Akcję rozpoczął burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
Pan Grzegorz Niezgoda, zapraszając do udziału w wydarze-
niu i wspólnego wysłuchania słuchowiska.

Postaciom dramatu swoich głosów użyczyli:
Aniela Dulska – Magdalena Czaja
Felicjan Dulski – Krzysztof Czaja
Hesia Dulska – Janina Grawicz
Mela Dulska – Kazimiera Ciesielka
Zbyszko Dulski – Krzysztof Czaja
Hanka – Anna Malinowska
Lokatorka – Urszula Salamon
Juliasiewiczowa z Dulskich – Barbara Waruś
Tadrachowa – Maria Drobot 
Oprawa muzyczna oraz nagranie – Piotr Lelito.
Organizatorzy dziękują wszystkim Czytającym za bezin-

teresowne zaangażowanie w akcję oraz Panu Piotrowi Leli-
cie za nagranie i montaż słuchowiska. 

Zapraszamy za rok, będziemy czytać Ballady i romanse 
Adama Mickiewicza.

                                                                                                                            
Stanisława Waruś 
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Podróże małe i duże

Na krańcu Włoch 
- Tropea

Przed nami piękna Kalabria. To najdalej wysunięty na połu-
dnie włoski region. Mniej tutaj turystów a co za tym idzie kraina 
ta pozostaje jeszcze do tej chwili bardziej autentyczna. To rów-
nież niestety ta biedniejsza część kraju. Gdy tutaj przybywamy, 
mamy od razu wrażenie, że ten region żyje swoim własnym ży-
ciem. Jest tutaj również o parę stopni cieplej niż w Apulii, którą 
niedawno opuściliśmy. Cieszy nas to, bo w końcu chcemy po-
rządnie poplażować a wielkimi krokami zbliża się już prawie po-
łowa października… . Na ten sam pomysł co my wpadli również 
liczni o tej porze roku Szwajcarzy i Niemcy. Ale mimo wszystko 
na żadne tłumy narzekać nie możemy. 

 Tropea to niezwykłe miasteczko będące właściwie bazą tury-
styczną tego regionu. Jego charakterystycznym znakiem jest ja-
sny klif, na którym zbudowane jest miasto. Drugim takim punk-
tem jest plaża, przy której wznosi się osamotniona skała niczym 
wyspa, uwieńczona pięknym Kościołem na Wyspie - Santa Maria 
Dell’Isola. W drodze do niego znajduje się parę jam wykutych w 
skale, pełniących funkcje malutkich sklepików. Niestety gdy tam 
przybywamy brama do kościoła jest zamknięta, a więc pozostaje 
nam tylko podziwianie Tropei z nieco innej perspektywy. 

Spacerując po miasteczku mamy wrażenie jakby czas zatrzy-
mał się tu jakieś parędziesiąt lat temu. Kamienice wyglądają jak-
by naruszył je ząb czasu, mało jest miejsc, które sprawiają, że 
mieścinę tą można by śmiało nazwać turystycznym kurortem. I 
dobrze! To miejsce ma swój klimat a właśnie odbywający się tu 
obecnie festiwal Jazzowy skutecznie skłania nas do potwierdze-
nia tych słów. Wieczorem, siadamy przy stoliku jednej z kawiar-
ni, zamawiamy chłodzące napoje i wsłuchujemy się w muzykę 
graną na żywo i to tuż przed nami. Po prostu trafiliśmy tutaj ide-

alnie! Nocą ulice i place Tropei rozbrzmiewają więc muzyką gra-
ną przez dziesiątki małych jazzowych ulicznych kapel… !

To nasz najdłuższy postój w trakcje objazdówki po Włoszech, 
odkąd opuściliśmy Toskanię. Staramy się również zwiedzić trosz-
kę odleglejsze okolice od Tropei. Ale robimy to tylko pobieżnie 
jednego dnia udając się na wycieczkę w stronę Capo Vaticano. To 
dzikie wybrzeże Kalabrii kryjące w sobie przepiękne małe pla-
życzki poukrywane za stromymi klifami. Dotrzeć do nich można 
drogą wodną lub pieszo szlakami po stromych zboczach poro-
śniętych ogromnymi opuncjami. Widoki są naprawdę niesamo-
wite ale na plażowanie w takich miejscach warto zarezerwować 
sobie cały dzień. Powrót do auta w upale na pewno nie będzie 
należał do tych największych przyjemności tego dnia. 

My do plażowania wybieramy raz miejską plażę, która ciągnie 
się i ciągnie naprawdę daleko. Pełno przy niej barów i parasolek. 
Innym razem postanawiamy podjechać autem parę kilometrów 
dalej od naszej bazy w poszukiwaniu bardziej kameralnego miej-
sca. Naprawdę jest w czym wybierać! Chwilo trwaj!

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

Od dnia 1 kwietnia 2021R. Środowiskowy Dom Samopomo-
cy „PERŁA” w Szczawnicy realizuje projekt pn.  W ZGODZIE 
Z PORAMI ROKU. W poniedziałek 27 września 2021r odby-
ła się prezentacja dokumentująca pracę beneficjentów projek-
tu podczas trzymiesięcznych warsztatów BOTANICZNYCH, 
FOTOGRAFICZNYCH oraz ZDROWEGO STYLU ŻYCIA. 
Warsztaty botaniczne na zakończenie kwartału zaprezentowały 
przetwory z warzyw i owoców oraz stroiki wykonane z sezono-
wych surowców. Na warsztatach fotograficznych beneficjenci 
wykonali samodzielnie albumy ze zdjęciami zrobionymi przez 
nich samych na tabletach zakupionych specjalnie do projektu. 
Warsztaty zdrowego stylu życia motywowały do aktywności 
ruchowej, kształtowania nawyków higieny osobistej i otocze-
nia. Na zakończenie rehabilitanci zorganizowali quiz dla bene-
ficjentów podsumowujący ostatnie trzy miesiące z zasad higie-
ny, nawyków zdrowego stylu życia i odżywiania oraz tematyki 
związanej z aktywnością fizyczną. Odbyły się także zawody 
sportowe.

Różnego rodzaju metody i techniki pracy terapeutów służyły 
rehabilitacji społecznej i zawodowej beneficjentów zmierzają-
cej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych 
do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, 

samodzielnego i aktywnego 
życia na miarę jego indywi-
dualnych możliwości.

Relacje z warsztatów oraz 
codziennej pracy w Środowi-
skowym Domu Samopomo-
cy „PERŁA” można śledzić 
na naszym facebooku: ŚDS 
„Perła” Szczawnica.  Wszyst-
kich serdecznie zapraszamy 
do polubienia naszej strony.

Wspomniane warsztaty 
dofinansowane są przez Pań-
stwowy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych. 
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Niecierpek drobnokwiatowy

Nieproszony 

i niebezpieczny
Jakiś czas temu pisałem w 

naszym miesięczniku o rośli-
nach, które nazwałem najeźdź-
cami. Nie bez powodu. Te in-
wazyjne gatunki, obce naszej 

florze, wpływają negatywnie na środowisko 
przyrodnicze, ponieważ wypierają gatunki rodzi-
me, a nierzadko powodują także szkody gospo-
darcze. W Europie jest ich już ok. 7 tysięcy! Jaka 
jest definicja roślinnego najeźdźcy? To gatunek 
obcy, który pojawia się i rozprzestrzenia poza 
granice swego naturalnego zasięgu i powoduje 
zagrożenie dla różnorodności przyrodniczej zaj-
mowanego terenu.

Jednym z takich obcych i nader aktywnych 
gatunków jest niecierpek drobnokwiatowy  (Im-
patiens parviflora) z rodziny niecierpkowatych (Balsaminaceae). 
Pochodzi z Azji Środkowej, gdzie rośnie na różnorodnych siedli-
skach, aczkolwiek najchętniej w wilgotnych i zacienionych miej-
scach. Jego zasięg rodzimy, naturalny, rozciąga się na południową 
Azję, Syberię, Mongolię i Turkistan. Natomiast wtórny zasięg to 
przede wszystkim centralna i północna Europa, wyłączając pół-
nocną i zachodnią Skandynawię. Pierwszą mapę obszaru wystę-
powania synantropijnego, a więc związanego z działalnością czło-
wieka, opublikowano w 1978 r., podając przy tym najwcześniejsze 
znane dane o jego występowaniu w Europie: 1834 r. – Rosja, 1837 
r. – Niemcy, 1848 r. - Wielka Brytania. Ale już w połowie XIX 
w. obserwowano go na wielu stanowiskach w zachodniej i cen-
tralnej części naszego kontynentu. Poglądy dotyczące dróg jego 
zawleczenia na teren Europy są podzielone, ponieważ jedni bada-
cze, m.in. jeden z naszych przyrodników, Franciszek Kamieński 
(1851-1912), profesor  botaniki w Odessie, są zdania, że przybył 
drogą morską, a inni, że jest uciekinierem z ogrodów botanicz-
nych, gdzie był sadzony jako roślina ozdobna, co powinno nieco 
dziwić, ponieważ jego kwiaty są naprawdę drobnych rozmiarów i 
nie mogą się równać pod względem urody z kwiatami rodzimego 
gatunku niecierpka pospolitego (Impatiens noli-tangere). 

Jest to roślina roczna, zapylana przez owady, głównie błonków-
ki. Jej inwazyjność polega m.in. na tym, że produkuje bardzo dużo 
nasion. Są one roznoszone za pośrednictwem wiatru, zwierząt i 
wody.

W Polsce po raz pierwszy zanotowano ten gatunek w 1850 r. 
w Gdańsku, potem na Żuławach Wiślanych w 1866 r. Jednak w 
tym samym czasie nie tylko odnotowano go, ale nawet zbierano w 
Krakowie oraz we Wrocławiu, czego dowodem są okazy zielniko-
we. W latach 80. XIX w. znajdywano go w warszawskich parkach 
i ogrodach. Początkowo osiedlał się na siedliskach ruderalnych, 
ale już od lat 50. XX w. napotykano na jego osobniki w lasach, 
szczególnie liściastych. Nie jest specjalnie wybredny w swych 
upodobaniach siedliskowych i współcześnie można tego niecierp-
ka znaleźć na terenach cmentarzy, parków, na nieużytkach, na tzw. 
przychaciach, w ogródkach działkowych, nawet na wysypiskach 
śmieci oraz na poboczach dróg. 

O jego ekspansyjnej sile świadczą następujące dane. Pod ko-
niec XIX w. podano go z niespełna 40 stanowisk, a po gwałtownej 
ekspansji w latach 60. ich liczba zbliżyła się do siedmiu tysięcy! 
Teraz występuje w całej Polsce. Częściej spotyka się go w połu-
dniowej części kraju (gdzie jest wręcz pospolity), niż na półno-

cy, a najrzadziej na północnym wschodzie. Nie 
brakuje go także w górach, a więc w Sudetach 
i Karpatach, zarówno w Beskidach, jak i nawet 
w Tatrach, gdzie dotarł do wysokości 1150 m 
n.p.m. Na początku XXI w. nie widywano go w 
Bieszczadach, ale obecnie (2021 r.) również i tam 
występuje. Zamieszkał też w Pieninach. Pojawił 
się tu już w latach 70. XX w., a współcześnie 
jest bardzo częsty po obydwu stronach granicy, 
w całym masywie. Prawdopodobnie głównymi 
drogami jego przemieszczania się w głąb gór, są 
szlaki turystyczne. 

Jako gatunek inwazyjny w razie masowego 
występowania wypiera z lasów rośliny rodzime, 
jak np. ładnego niecierpka pospolitego. Prowadzi 
to oczywiście do zmniejszenia bioróżnorodności. 
Niecierpek drobnokwiatowy został zaklasyfiko-

wany jako gatunek zadomowiony inwazyjny. 
To oznacza, że wnika do zbiorowisk rozwijających się na sie-

dliskach tworzonych przez człowieka (antropogenicznych), do 
zbiorowisk półnaturalnych, a więc częściowo przeobrażonych 
przez człowieka, jak też sadowi się – co jest najgroźniejsze – w 
zbiorowiskach o charakterze naturalnym. Czy znajdzie się sposób, 
aby pozbyć się tego gagatka, a przynajmniej ograniczyć jego roz-
przestrzenianie? Czas pokaże – chociaż szanse są niewielkie.

Zlepieniec 
Na wieczorku tanecznym w górskim uzdrowisku  
pan Jarmucki snuł powieść o swoim nazwisku.  
Lecz kiedy buchło pasodoble,  
w tany on ruszył na dobre.  
Jam przecie egzotykowy w tym zbiorowisku. 

Zlepieniec jarmucki to skała można powiedzieć o bogatym wnętrzu. Składa się z obtoczonych ziaren 
różnych skał i minerałów o różnej wielkości od mikroskopijnych do kilkunastocentymetrowych. Wspólną 
cechą jest rodzaj spoiwa, którym jest węglan wapnia. Te wapniste skały są trochę z innej bajki niż Pieniny. 
Powstawały końcem okresu kredowego, około 72 mln lat temu, kiedy osady Pienin nasuwały się na siebie 
i powoli, ale nieubłaganie spychane były na północ. Wtedy to kawałki Pienin (wapienie różnej maści) 

i materiał z rozdrabnianych lądów na północy (skały wulkaniczne 
i kwarce) tworzyły te cuda. Tutaj materiał spoza Pienin, a 

więc -  jak mówią geolodzy -  egzotykowy, prócz doznań 
kolorystycznych i fakturowych, dostarcza dociekliwym 
wiadomości, jak wtedy wyglądało i kiedy powstało 

pienińskie sąsiedztwo. 
Na zdjęciu kawałek kwarcytu ze swoimi kumplami 

z różnych części tamtej Europy.      
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fot: Anna Niezgoda

Anna Malinowska 
TPSP Malarstwo Anny Spodnik

Wrzesień w swoim repertuarze barw i kolo-
rów,  pogodowych niespodzianek, nieuchron-
nie zapowiada początek jesieni, która potrafi 
czarować bogactwem kolorów, umiarkowanym 
ciepłem i niekiedy nostalgicznymi nastrojami. 
Warto wtedy zaglądnąć do kawiarni Eglander 
Caffe, gdzie w mijającym miesiącu prezentowa-

ne malarstwo Anny Spodnik stwarza klimat nostalgicznej zadu-
my nad światem. Autorka znana już z poprzednich wystaw jako 
malarka pięknych portretów młodych kobiet i tym razem pre-
zentuje 5 portretów za-
dumanych pięknookich 
dziewcząt. Młodość 
niesie ze sobą cieka-
wość świata, skrywaną 
niepewność, świeżość 
spojrzenia i wiarę w 
dobro. Takie odczucia  
można wyczytać z ma-
larskich wizerunków 
kobiet owianych aurą 
tajemniczości. Serię 
tych portretów dopeł-
niają szkice twarzy 
młodych ludzi.

Odrębną tematykę prezentują obrazy, które ukazują symbo-
liczne widoki przestrzeni w dominującej ciemnej tonacji. To zna-
na sosna na Sokolicy, to  spływ Dunajcem daleki od realistycznej 
narracji, czy też dwa świetliste zajączki w dalekiej przestrzeni 
rozświetlonej na horyzoncie wschodzącym słońcem. Takie uję-
cie przestrzeni z pewnością nie jest realistycznym odzwiercie-
dleniem znanych pienińskich widoków. Potwierdzeniem takiej 
interpretacji rzeczywistości są pejzaże, niebiesko-czarny widok 
drzew odbijających się w wodzie, czy też czerwono – niebieski 
widok drzew nad rozlewiskiem. Ciekawym motywem w malar-
stwie Anny Spodnik są zwierzęta, ale te wybrane, jelenie, lisy, 
koty. Szczególnie inspirujące artystkę są rogi jelenia, czy też po-

stać jelenia jako w domyśle patronus Harry Pottera z poczytnej 
powieści J.K Rowling. Może tak należy interpretować ten sym-
boliczny obraz jako zaklęcie broniące głównego bohatera  przed 
dementorem. Ta dowolność interpretacji czyni malarstwo Anny 
Spodnik szczególne atrakcyjnym dla  młodszych odbiorców. Za-
chęcam do zapoznania się z twórczością malarki młodego poko-
lenia, która w bardzo delikatny i indywidualny sposób pragnie 
wymalować « swój świat» i zręcznie balansuje między realizmem 
a symbolizmem.

Na finisażu wystawy, 
który odbył się 27 wrze-
śnia mieliśmy przyjemność 
gościć wiernych przyjaciół 
Towarzystwa oraz znajo-
mych malarki. Spotkanie 
upłynęło w miłej atmosfe-
rze a bohaterka spotkania 
opowiadała o swoich malar-
skich inspiracjach, poszu-
kiwaniach artystycznych 
i planach na przyszłość. 
Życzymy, aby te wszystkie 
plany i marzenia przybrały 
realne kształty.

Wystawa prac Teresy Tonar
Od połowy roku, w nowo wyremontowanej reprezentacyjnej 

Sali kawiarni „Koci Zamek” w Szczawnicy, można oglą-
dać autorską wystawę malarstwa Teresy Tonar. Malarka 
jest rodowitą szczawniczanką, z domu Słowik, absol-
wentką Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu 
w klasie ceramiki, z którą związała swoją drogę zawodo-
wą. Autorka obecnie mieszka w Wiedniu. Miała wysta-
wy swoich prac w Szczawnicy, Myślenicach, Limanowej 
i Katowicach, a także w Wiedniu, Linzu i Mattighofen. 
Jest autorką książki autobiograficznej „Wyschnięta cy-
tryna”.

W kręgu jej zainteresowań pozostają portrety pięk-
nych, uśmiechniętych kobiet, kwiaty i rośliny o mięk-
kich kształtach, a także wielobarwne prace abstrakcyjne. 
Oprócz ww. tematów w galerii „Kociego Zamku” można 
także natrafić na tematykę sakralną i ezoteryczną. 

Każdy, kto pragnie cieszyć się pozytywną energią prac Tere-
sy Tonar, przychodząc do lokalu ma okazję je podziwiać, a także 
nabyć.

A.L.


