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Trudna wiosna,Trudna wiosna,
    ale jest nadzieja...    ale jest nadzieja...

fot. Anna Niezgoda
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Na cmentarzu parafialnym w 

Szczawnicy 21 lutego 2022 r. odbyła 
się uroczystość upamiętniająca poległych  

na  Przysłopie partyzantów AK. O tragicznych 
wydarzeniach z lutego 1944 r. przypomniał Pan Marek 

Misztal - Prezes Oddziału PTTK w Szczawnicy, przybliżając 
historię zastrzelonych żołnierzy.

Hołd poległym przybyli złożyć przedstawiciele władz samo-
rządowych: Burmistrz oraz Sekretarz Miasta i Gminy Szczawni-
ca, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy a także 
przedstawiciele szkół i dyrektorzy ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Szczawnicy,  ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy, ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej delegacja 
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy, Pieniń-
ska Szkoła Branżowa I st. im. ks. Franciszka Blachnickiego w 
Szczawnicy oraz LO w Krościenku n/D.

Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanek pod pomni-
kiem poległych i  wspólnym  odśpiewaniem Hymnu Narodowego.

Krótkie przypomnienie historii…
21 lutego 1944 Niemcy zorganizowali obławę. Oddział dowo-

dzony przez „Zawiszę” został zaskoczony przez Niemców około 7 

rano w domu Walkowskiego na Przysłopie. Zginęło 5 partyzantów 
oddziału „Wilk”: pchor. Bolesław Durkalec ps. „Sławek”, strz. 
Jan Rogal ps. „Żbik”, strz. Józef Rogal ps. „Strzała”, strz. Józef 
Cyrwus ps. „Kruk, strz. Franciszek Klimowski ps. „Wicher”.

Polegli partyzanci spoczywają na cmentarzu parafialnym w 
Szczawnicy (pod Huliną). Śmierć partyzantów upamiętnia pomnik 
znajdujący się na przełęczy. W walce z partyzantami zginęło w 
tym dniu trzech Niemców.

TWÓJ PIES – TWÓJ OBOWIĄZEK

Straż Miejska przypomina:

art. 77 Kodeksu Wykroczeń
§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środ-

ków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze 
ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze 
nagany. 

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzy-

maniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza nie-
bezpieczeństwo dla życia lub 
zdrowia człowieka, podlega 
karze ograniczenia wolności, 
grzywny albo karze nagany. 

Od marca 2022r. siedziba 
Straży Miejskiej w Szczawnicy 
znajduje się w budynku remi-
zy OSP przy ul. Szalaya 84, na 
parterze.

W ostatni weekend lutego br.,  przy do-
skonałych warunkach pogodowych 
na stoku Areny Narciarskiej Jaworki-

-Homole odbyły się IX Ogólnopolskie Mistrzo-
stwa Strażaków OSP w Narciarstwie Alpejskim 
i Snowboardzie.

Lokaty w konkurencji Indywidualnej- Sla-
lom Gigant

Druhny narty: 
1. Pawlikowska Magdalena - Małe Ciche 
2. Pawlikowska Anna - Małe Ciche 
3. Oleś Laura Szczawnica
Druhowie narty gr. A: 
1 Mastalski Stanisław - Szczawnica 
2. Kamiński Władysław - Porąbka Iwkow-

ska
3. Rzeszótko Krzysztof - Spytkowice
Druhowie narty Gr. B:
1. Waligóra Daniel - Jaworki 
2. Zawadzki Marcin Wielopole - 

Rybnik
3. Kułach Janusz - Małe Ciche
Druhowie narty Gr. C: 
1. Gał Przemysław Murzasichle 2. 

Zawadzki Tomasz Wielopole-Rybnik
3. Leśniakiewicz Andrzej Kościeli-

sko
Snowboard: 1. Byrcyn Klemens - 

Kościelisko 
2. Niziołek Jakub - Staszkówka 
3. Nieć Grzegorz - Jaworki
Lokaty w konkurencji drużynowej - 

Strażacki Slalom Gigant
Druhowie narty: 
1. OSP Stasikówka 
2. OSP Ząb 

3. OSP Spytkowice 
Drużyny mieszane: 
1. OSP Ząb 
2. OSP Pleśna
Snowboard: 1. Staszkówka
Puchar przechodni Prezesa ZG OSP RP Wal-

demara Pawlaka dla najlepszej OSP za wyniki z 
dwóch dni zawodów otrzymała OSP Spytkowi-
ce. Burmistrz wręczył nagrodę specjalną - narty 
dla zawodnika z najlepszym czasem przejazdu, 
otrzymał Gał Przemysław z OSP Murzasichle.

Miejsca jednostek z terenu Gminy Szczaw-
nica:

-w konkurencji indywidualnej OSP Szczaw-
nica: w grupie druhen Laura Oleś -3 m., Stani-
sław Mastalski Gr. A – 1m., Szczepaniak Kacper 
Gr. C- 22m., Mastalski Piotr Gr.C- 23m.,Smaga 

Bartosz Gr.C-34m., Poremba Paweł gr.C-47m., 
Maciej Kapłaniak Gr.C-48m.

-w konkurencji indywidualnej OSP Jawor-
ki: Daniel Waligóra Gr.B-1m., Grzegorz Nieć 
Gr.C-8m., Maciej Krzysko Gr.C-19m., Jakub 
Ziemianek Gr.C- 25m., Kamil Dulak Gr.C-69 
m.

W konkurencji drużynowej: druhowie-OSP 
Szczawnica 8m., OSP Jaworki I 10m., OSP Ja-
worki II 11m.

Łącznie rywalizowało 240 zawodników z 
ponad 40 jednostek OSP z województw: mało-
polskiego, podkarpackiego, śląskiego, warmiń-
sko-mazurskiego, wielkopolskiego.

Zawody odbyły się pod Patronatem Hono-
rowym: Waldemara Pawlaka Prezesa Zarządu 
Głównego ZOSP RP, Edwarda Siarki Prezesa 

Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP 
RP w Krakowie, Łukasza 
Smółki, Wicemarszałka 
Województwa Małopol-
skiego, Grzegorza Nie-
zgody Burmistrza Miasta i 
Gminy Szczawnica.

Organizatorzy: Druho-
wie Zbigniew i Dariusz 
Tokarscy, współorganiza-
tor Oddział Wojewódzki 
ZOSP RP Województwa 
Małopolskiego w Krako-
wie.

zdj. Hieronim Makita
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W prawdziwie zimową niedzielę – 6 lutego 
br., przy doskonałych warunkach narciarskich 
uczniowie placówek oświatowych sprawdzili 
swoje umiejętności podczas „Małego Pucha-
ru Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w 
narciarstwie alpejskim”, który zorganizowany 
został w Jaworkach na stoku Ośrodka Arena 
Narciarska Jaworki - Homole.

W tegorocznych sportowych zmaganiach 
wzięło udział 73 zawodników, którzy rywalizo-
wali w pięciu kategoriach wiekowych:

Grupa I – klasy I-II
Grupa II – klasy III-IV
Grupa III – klasy V-VI
Grupa IV – klasy VII-VIII 
Grupa V - szkoły średnie
O lokatach zajmowanych przez poszczegól-

nych zawodników decydował czas przejazdu.
Zgodnie z opracowanym regulaminem za-

wodów zwycięzcy od I do V miejsca w po-
szczególnych kategoriach wiekowych otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy natomiast zawodnicy 
zajmujący od I do III lokaty otrzymali dodat-
kowo bony podarunkowe do realizacji w Skle-
pie Firmowym 4F w Szczawnicy oraz medale 
ufundowane przez Miasto i Gminę Szczawnica. 
Ponadto najlepszy zawodnik w danej grupie 
wiekowej otrzymał puchar Burmistrza za naj-
lepszy wynik w określonej kategorii.

Najlepszym zawodnikiem całego, rozgry-
wanego Pucharu został Denis Madeja z II Li-
ceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu, 
który podczas tegorocznej edycji zawodów, 
uzyskał najlepszy czas (31,78), zaś najlepszą 
zawodniczką została Ewa Gacek z Międzyna-

rodowej Szkoły Europejskiej w Warszawie z 
czasem (33,57) i tym samym otrzymali z rąk 
Burmistrza pamiątkowe statuetki.

Nad bezpieczeństwem zawodników czuwali 
przedstawiciele Sekcji Operacyjnej GOPR ze 
Szczawnicy.

PODZIĘKOWANIA
Wszystkim osobom, które nie szczędziły 

swego wysiłku, czasu i często bezinteresownej 
pomocy oraz które w jakikolwiek sposób włą-

czyły się w organizację tegorocznych zawodów 
pn. „Mały Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica w narciarstwie alpejskim”, pra-

gniemy tą drogą wyrazić serdeczne podzięko-
wania.

  Organizatorzy
Wyniki:
Grupa I – klasy I-II Dziewczęta 
I. Zofia Szczepaniak
II. Lena Mężyk
III. Alicja Nosal
Grupa II – klasy III-IV Dziewczęta 
I. Kamila Ziemianek
II. Lena Sułek
III. Emilia Majerczak
Grupa III – klasy V-VI Dziewczęta 
I. Karolina Ziemianek
II. Karina Zachwieja
III. Łucja Waligóra
Grupa IV – klasy VII-VIII Dziewczęta 
I. Ewa Gacek
II. Samanta Sułek
III. Wiktoria Słowik
Grupa V - szkoły średnie Dziewczęta 
I. Klara Kołodziejska

II. Emilia 
Majerczak

Grupa I – klasy I-II 
Chłopcy 

I. Mateusz Kot
II. Mikołaj Wiercioch
III. Michał Lewoniec
Grupa II – klasy III-IV Chłopcy
I. Jakub Gacek
II. Bartosz Teul
III. Jan Hamerski
Grupa III – klasy V-VI Chłopcy
I. Michał Niegłos
II. Colin Karayaprak
III. Mikołaj Fryźlewicz
Grupa IV – klasy VII-VIII Chłopcy
I. Maciej Styrylski
II. Tomasz Szczepaniak
III. Łukasz Gabryś
Grupa V - szkoły średnie Chłopcy
I. Denis Madeja
II. Paweł Poremba
III. Paweł Symela

GRATULACJE !

„Mały Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 
w narciarstwie alpejskim”

Eliminacje Mistrzostw Polski PZN 
w Szczawnicy 2022

W niedzielę, 20 lutego br., na starcie 
Eliminacji Mistrzostw Polski Amato-
rów PZN w Slalomie Gigancie stanęło 
76 zawodników. Zawodnicy pokonując 
rozstawioną na stoku Palenica I tra-
sę slalomu rywalizowali o uzyskanie 
jak najlepszej sumy czasów z dwóch 
przejazdów w pięciu kategoriach wie-
kowych w przypadku mężczyzn oraz 
w czterech kategoriach wiekowych w 
przypadku kobiet.

Ceremonia nagrodzenia zwycięz-
ców odbyła się na promenadzie spa-

cerowej przy dolnej stacji Kolei Linowej Palenica w Szczawnicy. Zwy-
cięzcy od I do VI miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych 
otrzymali pamiątkowe dyplomy natomiast zawodnicy zajmujący loka-
ty od I do III otrzymali dodatkowo ufundowane przez Miasto i Gminę 
Szczawnica okolicznościowe puchary i medale, które wręczone zostały 
przez burmistrza – Pana Grzegorza Niezgodę. Najlepszą zawodniczką te-
gorocznej edycji Mistrzostw została Małgorzata Dobrowolska z Warsza-
wy, uzyskując czas sumy dwóch przejazdów 2:08,12; z kolei wśród męż-
czyzn najlepszy okazał się Mateusz Bucki z Woli Radziszowskiej, który 
trasę slalomu pokonał w sumie dwóch przejazdów w czasie 1:51,07. 
Pośród wszystkich startujących w zawodach uczestników rozlosowa-
no dwa, dwuosobowe weekendowe pobyty w Hotelu Szczawnica Park, 
ufundowane przez właścicieli obiektu hotelarskiego Panią Renatę Gorec-
ką oraz Pana Grzegorza Gacka, wręczone w dniu zawodów przez Pana 

Szymona Wąsowskiego – menagera hotelu.
Autorem trasy, był Pan Mariusz Staszel, były reprezentant Polski w 

narciarstwie alpejskim, niegdyś trener kadry narodowej. Nad bezpieczeń-
stwem zawodników czuwali przedstawiciele Sekcji Operacyjnej GOPR 
ze Szczawnicy oraz firma Intermed z Nowego Targu. Techniczną organi-
zacją zawodów zajmowała się firma S-TIME Pana Michała Salamona ze 
Szczawnicy. Całość zawodów poprowadził Pan Józef Dyda.

Partnerami tegorocznych Eliminacji MPA PZN były Polskie Koleje 
Linowe S.A.

Wyniki pod linkiem: https://my.raceresult.com/191476/results?fbc-
lid=IwAR0ZbWjngULtstqoiWWWZBsNshU16qghMtHntyx11Muz3-I-
B9iC9J3_NG9o

Gratulacje!
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WIADOMOŚCI   SAMORZĄDOWE

Oświadczenie
Rady Miejskiej w Szczawnicy, przyjęte na XLIV sesji w dniu 28 lutego 2022 roku, 

w sprawie sytuacji na Ukrainie.

Rada Miejska w Szczawnicy z ogromnym niepokojem i smutkiem przyjmuje atak Rosji na niepodległą Ukrainę. Trwająca wojna, 
ze wszystkimi jej skutkami i dramatem jaki niesie dla Ukrainy jako narodu, ale też dla każdego jej obywatela, jako jednostki, stawia 
przed naszymi oczami najczarniejsze obrazy, które w Europie XXI wieku wydawały się na zawsze już tylko historią. 

Trudno przyjąć do świadomości, że niedaleko za naszą wschodnią granicą niszczone są miasta, że ludzie z obawą spoglądają w 
niebo, że w każdej chwili ich dom może zostać zburzony, a oni sami pozbawieni nie tylko dachu nad głową, ale też życia. Trudno 
przyjąć, że dzieci, zamiast iść do szkoły, przerażone muszą uciekać z domów, nie rozumiejąc, dlaczego nagle zawala się świat, który 
dotąd znały. 

Każdy naród, każde państwo, każda rodzina i każdy człowiek posiadają niezbywalne prawo do egzystencji, nauki, pracy oraz 
budowania swojej teraźniejszości i przyszłości w wolności i pokoju.  Brutalny, niczym nieuzasadniony atak na podstawowe prawa 
niepodległego państwa i jego obywateli, budzi nasz głęboki sprzeciw, niezrozumienie i potępienie. 

Jednocześnie wyrażamy podziw dla odwagi i determinacji, z jaką Naród Ukraiński broni swojej ojczyzny przed najeźdźcą. 
Wyrazy solidarności i wsparcia kierujemy do całego Narodu Ukraińskiego, a zwłaszcza bliskiego nam Miasta Partnerskiego 

Chmielnik i jego Mieszkańców. Zapewniamy, że w tym trudnym czasie jesteśmy z Wami myślami, pamięcią i modlitwą. Jako spo-
łeczność Szczawnicy, w miarę możliwości, spieszymy także z wymierną, rzeczową i finansową pomocą dla mieszkańców Ukrainy, 
również poprzez przyjęcie uchodźców w swoich domach. 

Wierzymy, że dzięki staraniom państw Europy i świata, które dążą do ustania wojny, uda się jak najszybciej doprowadzić do za-
przestania działań militarnych i upragnionego pokoju w niepodległej Ukrainie.

Wierzymy mocno, że będzie nam dane znowu się spotkać i współpracować, a dziejący się dziś dramat, pozostanie jedynie prze-
szłością, która choć trudna i bolesna,  jeszcze bardziej umocni nasze wzajemnie więzi, pozwalając docenić wielką wartość, jaką jest 
wolność i pokój.  

 Niech miłosierny Bóg, za przyczyną Wielkiego Patrona Ukrainy Św. Michała Archanioła ześle Ukrainie pokój i wolność!

Przewodniczący Rady Miejskiej 
         Kazimierz Zachwieja
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Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:
• ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;
• wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
• wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wy-

danego przez inne państwo Schengen;
• posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub 

pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
• wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego 

na polskim przejściu granicznym;
• zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas prze-

kraczania granicy.
Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odby-

wa się w PUNKTACH RECEPCYJNYCH,
w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i 

niezbędne informacje.
Punkty recepcyjne:
- Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Tu-

rystyki, ul. Parkowa 5)
- Dołhobyczów (Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. 

Spółdzielcza 8)
- Horodło (Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58)
- Lubycza Królewska (Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królew-

skiej, ul. Jana III Sobieskiego 5)
- Korczowa (Świetlica, Korczowa 155)
- Medyka (Hala sportowa, Medyka 285)
- Krowica Sama (Szkoła Podstawowa, Krowica Sama 183)
- Ustrzyki Dolne (była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 

41)
Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski  na podstawie:
• ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny po-

byt trwa do 90 dni;
• wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ 

– pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okre-
sem pobytu w niej wskazanym; 

Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynu-
ować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 

dni z paszportem biometrycz-
nym;

• wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez 
inne państwo Schengen, lub dokumentu pobyto-
wego wydanego przez inne państwo Schengen  - legal-
ny pobyt trwa do 90 dni;

• zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 
dni.

Przedłużenie legalnego pobytu jest możliwe przed jego upły-
wem poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na 
pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek wniosku o 
udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wnioski składa się w 
urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce po-
bytu. 

Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość legalnego prze-
bywania na terytorium Polski na podstawie specjalnych prze-
pisów dotyczących epidemii COVID-19. 

Szczegółowe informacje
Urząd do Spraw Cudzoziemców:
www.gov.pl/udsc 
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2 
 Tel.: +48 47 721 75 75 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Spraw Cu-
dzoziemców

Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli 
Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce, Infolinia dzia-
ła 24 h na dobę.

Tel.: +48 12 210 20 02
e-mail: info.spec@muw.pl 
INFOLINIA INFO.OPT – kontakt dla cudzoziemców w sprawach 

legalizacji pobytu i pracy 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Tel.: +48 12 210 20 20 
e-mail: info.opt@muw.pl

 https://infoopt.pl/ 
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Potrzebujesz pomocy prawnika, dorad-
cy, mediatora?  Jesteś w trudnej życio-
wej sytuacji, na przykład potrzebujesz 
pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w 
spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz 
kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmi-
sja, masz problemy pracownicze, z eg-
zekucją alimentów, odziedziczyłeś dłu-
gi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po 
pomoc, masz inne problemy związane ze 
sprawami życia codziennego? Skorzy-
staj z systemu nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego lub nieodpłatnej me-
diacji.

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłat-
na?

Wszystkie z podejmowanych działań w 
ramach:
•	nieodpłatnej pomocy prawnej,
•	nieodpłatnego poradnictwa obywatel-

skiego,
•	nieodpłatnej mediacji,
są darmowe i to niezależnie od tego czy 

sprawa będzie miała finał w sądzie.

Gdzie uzyskam pomoc?
Darmową pomoc uzyskasz w punktach 

nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnic-
twa obywatelskiego i mediacji w całym 
kraju. 

Punkty znajdują się w każdym powiecie. 
O tym gdzie jest najbliższy punkt zapy-
taj:

a)     w starostwie powiatowym,
b) w urzędzie gminy,
c)     w urzędzie miasta,
lub poszukaj: 
d) na stronach internetowych powia-

tów i gmin (które znajdziesz wpisując w 
wyszukiwarkę hasło: urząd gminy, po-
wiatu lub miasta i miejscowość, w której 
punkcie chcesz się zapisać),

e) na stronie internetowej np.ms.gov.pl.

Kto może skorzystać z darmowej po-
mocy?

Gdy uważasz, że koszty pomocy praw-
nika są dla Ciebie zbyt duże, składasz 
wykonawcy, którego spotkasz w punk-
cie, pisemne oświadczenie, że nie jesteś 
w stanie ponieść takich kosztów. Nie 
martw się. Nie musisz zabierać ze sobą 
nic z wyjątkiem dowodu osobistego. 
Wzór oświadczenia da Ci osoba udzie-
lająca pomocy.

Czy jako przedsiębiorca mogę skorzy-
stać z pomocy? 

Tak. Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną 

czyli prowadzącą jednoosobową działal-
ność gospodarczą i w ciągu ostatniego 
roku nie zatrudniałeś żadnych osób. Aby 
skorzystać z pomocy składasz:

a) pisemne oświadczenie, że nie jesteś w 
stanie ponieść tych kosztów, oraz

b) oświadczenie o niezatrudnianiu innych 
osób w ciągu ostatniego roku, a także

c) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis oraz pomocy de minimis w rol-
nictwie lub rybołówstwie, otrzymanej 
w roku, w którym ubiegasz się o nieod-
płatną pomoc prawną oraz otrzymanej w 
ciągu dwóch poprzedzających ją lat po-
datkowych, albo oświadczenia o wielko-
ści tej pomocy otrzymanej w tym okre-
sie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie.

Na czym polegają usługi?
Nieodpłatna pomoc prawna
Prawnik wytłumaczy, jakie masz prawa i 

obowiązki oraz pokaże sposób rozwią-
zania Twojego problemu prawnego. W 
razie potrzeby, jeśli sprawa jeszcze nie 
trafiła do sądu, sporządzi potrzebne Ci 
pisma (np. pozew). Jeśli Twoja sprawa 
już jest w sądzie, prawnik pomoże napi-
sać pisma o zwolnienie od kosztów, albo 
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, 
które są potrzebne żebyś nie musiał pła-
cić za prawnika w postępowaniu sądo-
wym. 

Nieodpłatna porada obywatelska
Doradca obywatelski przyjrzy się Twoim 

problemom, tak aby dostosować pomoc 
do Twojej sytuacji. Wytłumaczy Ci też 
jakie masz:
•	prawa - czyli czego możesz się domagać,
•	i obowiązki - jakie rzeczy musisz zrobić, 

żeby sobie nie zaszkodzić. 
Doradca również będzie Cię wspierał w 

samodzielnym rozwiązaniu problemu, 
a w razie potrzeby, sporządzi wspólnie 
z Tobą plan działania wyjścia z sytuacji 
oraz pomoże Ci krok po kroku go wy-
konać.

Nieodpłatna mediacja
Jeśli masz z kimś konflikt, możesz zapi-

sać się na mediację. W takim przypadku 
mediator będzie pomagał Wam się pogo-
dzić bez pójścia do sądu. Możesz także 
poprosić o sporządzenie projektu umo-
wy o mediację lub wniosku o jej prze-
prowadzenie przed sądem, albo wniosku 
o przeprowadzenie mediacji w sprawie 
karnej, czy wniosku do sądu o zatwier-
dzenie ugody, którą zawarłeś wcześniej 
podczas mediacji. 

Uwaga! Z usługi nieodpłatnej mediacji 
wyłączone są mediacje zlecone przez 

sąd oraz sprawy, w których zachodzi 
uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy 
stronami konfliktu występuje przemoc. 

Czym się różni pomoc prawna od pora-
dy obywatelskiej?

Pomoc prawna: 
•	jest udzielana w momencie, kiedy pro-

blem danej osoby jest typowo prawny, 
m.in. gdy potrzebne będzie pójście z tym 
problemem do sądu, na przykład, gdy 
osoba chce się rozwieść, ale sama nie jest 
w stanie napisać pozwu rozwodowego 
lub gdy samotna matka chce wystąpić o 
alimenty i także nie wie jak takie pismo 
sformułować.
•	pomocy prawnej udziela prawnik,
•	jeżeli okaże się, że problem danej osoby 

nie jest tylko prawny, wtedy udzielający 
pomocy  odsyła daną osobę do miejsca, 
gdzie może ona stosowną pomoc uzy-
skać, np. do poradni psychologicznej, 
ośrodka pomocy społecznej, czy pogoto-
wia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Pomoc obywatelska: 
•	może, ale nie musi dotyczyć problemu 

prawnego. Poradą będzie, na przykład 
wskazanie osobie, której zmarł ktoś 
bliski, do jakiego urzędu powinna się 
udać, by załatwić wszystkie potrzebne 
formalności, jak wydanie aktu zgonu, 
czy wystąpienie o zasiłek pogrzebowy, 
•	porad obywatelskich udziela doradca 

obywatelski,
•	doradca w przypadku stwierdzenia, że 

problem nie jest wyłącznie prawny, nie 
musi odsyłać do innych miejsc, tylko 
sam może starać się pomóc danej oso-
bie.

Jak można się zapisać na poradę?
a) telefonicznie: każdy powiat prowadzi 

specjalny numer telefonu do zapisów i 
udzielania informacji; numer telefonu 
jest dostępny na stronach internetowych 
powiatów, w tym też Twojego,

b) lub elektronicznie: na podany przez 
powiat adres e-mail lub na stronie np.ms.
gov.pl/zapisy,

c) lub osobiście: w starostwie powiato-
wym.

Jak długo będę czekał na poradę?
To zależy od tego jak dużo osób zgłosiło 

się na poradę. Prawnik lub doradca oby-
watelski postarają się przyjąć każdego 
beneficjenta jak najszybciej.

Wyjątki:
a) z ważnych powodów dopuszcza się 

ustalenie innej kolejności udzielania nie-
odpłatnej pomocy,

b) kobiety w ciąży zawsze obsługiwane są 
poza kolejnością.

    Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja
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Co musisz przygotować?
a) Dokument tożsamości: taki jak dowód 

osobisty, paszport, lub inny dokument 
potwierdzający tożsamość; a także

b) dokumenty dotyczące Twojego pro-
blemu: jeśli w ogóle takie masz. Nie są 
one obowiązkowe. Możesz też po prostu 
opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub 
mediatorowi o swoim problemie. Jeśli 
dysponujesz dokumentami, pamiętaj o 
nich!,

c) Jeśli jesteś samozatrudnionym przed-
siębiorcą, przygotuj: wszystkie za-
świadczenia o pomocy de minimis oraz 
pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, otrzymanej w roku, w 
którym ubiegasz się o nieodpłatną po-
moc oraz otrzymanej w ciągu dwóch po-
przedzających ją lat podatkowych, albo 
oświadczenia o wielkości tej pomocy 
otrzymanej w tym okresie, albo oświad-
czenia o nieotrzymaniu takiej  pomocy  w 
tym okresie.

Co jeśli jestem osobą z niepełnospraw-
nościami?

Będąc osobą z trudnościami w poruszaniu 
lub komunikowaniu się możesz skorzy-
stać z pomocy: 

a) Stacjonarnie, czyli w punkcie nieod-
płatnej pomocy:
•	możesz przyjść na wizytę z osobą, któ-

ra pomoże Ci dotrzeć do punktu i będzie 
pomagać prawnikowi Ciebie zrozumieć, 
np. może to być osoba bliska, opiekun 
lub osoba posługująca się językiem mi-
gowym, 
•	podczas zapisywania się na poradę, mo-

żesz poprosić o pomoc tłumacza języka 
migowego,  

b) możesz też skorzystać z pomocy w do-
godnym dla siebie miejscu:
•	jeżeli ze względu na stan zdrowia nie 

możesz go opuszczać, np. w szpitalu lub 
domu, 
•	w miejscu wyposażonym w urządzenia 

ułatwiające porozumiewanie się, na przy-
kład w siedzibie stowarzyszenia pomaga-
jącego osobom doświadczającym trudno-
ści w komunikowaniu się, 
•	lub w miejscu, w którym będzie możli-

wość skorzystania z pomocy tłumacza 
języka migowego, np. w budynku sta-
rostwa stale współpracującego z tłuma-
czem języka migowego, 

c) osoby z niepełnosprawnościami mogą 
skorzystać także z pomocy w szczegól-
nych formach:
•	po zapisie na wizytę, prawnik lub dorad-

ca obywatelski skontaktuje się z Tobą. 
Może udzielić Ci pomocy telefonicznie, 
za pośrednictwem komunikatora interne-
towego (np. Skype) lub przez wiadomość 
e-mail. Forma udzielenia pomocy musi 
być wcześniej uzgodniona z pracowni-
kiem starostwa powiatowego lub urzędu 
miasta. 
•	konieczne jest pozostawienie danych 

kontaktowych do siebie, takich jak numer 
telefonu lub adres e-mail. 

Jak wygląda pomoc w czasie epidemii 
COVID-19?

W 2021 roku powrócił tryb stacjonarny 
udzielania porad, ale nadal w związku 
ze stanem epidemii nieodpłatna pomoc 
prawna, poradnictwo obywatelskie i me-
diacja mogą być udzielane za pośrednic-
twem środków porozumiewania się na 
odległość, czyli telefonicznie, za pośred-
nictwem poczty e-mail oraz przy wyko-
rzystaniu innych komunikatorów interne-
towych, np. rozmowy wideo. 

Uwaga! Jeżeli porada udzielana jest zdal-
nie, nie musisz składać żadnych oświad-

czeń wy-
mienionych 
wcześniej! 

Edukacja 
prawna
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na 

temat praw i obowiązków, poszukaj 
wydarzeń organizowanych w Twoim 
powiecie. Na takich wydarzeniach oma-
wiane są problemy zgłaszane w punktach 
nieodpłatnej pomocy w danym powiecie. 
Prowadzą je organizacje pozarządowe 
na co dzień obsługujące mieszkańców w 
punktach porad.

Szukaj: wykładów, warsztatów, kampanii 
społecznych, a także opracowań infor-
matorów i poradników, spotkań oso-
bistych, audycji w lokalnych mediach, 
webinariów albo podcastów i filmików 
zamieszczanych w Internecie.

Najczęściej takie wydarzenia odbywają się 
w bibliotekach, szkołach, miejscach ak-
tywności lokalnej lub klubach pracy.

Informacje o nadchodzących wydarze-
niach edukacyjnych organizowanych 
w okolicy oraz bezpłatne materiały, jak 
broszury czy biuletyny są dostępne w 
starostwie powiatowym, np. pod nu-
merem telefonu wyznaczonym do za-
pisów na wizyty, czy na stronie inter-
netowej powiatu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieod-
płatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz eduka-
cji prawnej.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy informuje, iż w miesiącu kwietniu 2022 r. prze-

widuje się dostawę żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2021. 
Dystrybucja żywności jest skierowana do osób, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/

rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. 
Żywność będzie wydawana na podstawie skierowania wystawionego przez  Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Szczawnicy.
Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem żywności zapraszam 

do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy, celem wydania skierowania.
Ośrodek czynny w następujących godzinach:

pn. 9:00 – 17:00,  
w pozostałe dni robocze  7:30 – 15:30.

Kryterium dochodowe uprawniające do wydania skierowania:
 - 1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

 - 1320,00  zł w przypadku osoby w rodzinie.

                        Monika Czajka
                                                
                                  p. o.  Kierownika MGOPS w Szczawnicy                                                                                     
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Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, że od 1 marca zostaje uruchomiony Gminny Magazyn 
Pomocy w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnicy, ul. Szalaya 84  Telefon: 883 530 080

Punkt czynny będzie od godziny 8.00 do godziny 16.00 od poniedziałku do piątku. 
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Uchwały podjęte podczas XLIV zwyczajnej sesji Rady Miej-
skiej w Szczawnicy, w  dniu 28 lutego 2022 roku:

1) Uchwała Nr XLIV/315/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność 
Miasta  i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Rady Miejskiej jest wymagana, gdy po umowie zawar-
tej na czas oznaczony do trzech lat, strony zawierają kolejne 
umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

O zawarcie kolejnych umów wystąpiło dwóch dotychczasowych 
dzierżawców. Nieruchomości będą  - jak dotąd – wydzierżawia-
ne na miejsce postojowe oraz plac zabaw. 

2) Uchwała Nr XLIV/316/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 
Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.

Podobnie jak w przypadku uchwały nr XLIV/315/2022, zgoda 
Rady Miejskiej była wymagana, aby Burmistrz mógł zawrzeć 
kolejne umowy najmu na okres trzech lat, z dotychczasowym 
najemcą. Z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy, wystąpił na-
jemca prowadzący stołówkę w Szkole Podstawowej Nr 1. 

3) Uchwała Nr XLIV/317/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 
Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.

Analogicznie jak w przypadku dwóch uchwał powyżej,  uchwała 
została podjęta na wniosek dotychczasowego najemcy. Wynaj-
mowane pomieszczenie jest wykorzystywane jako serwerownia. 

4) Uchwała Nr XLIV/318/2022 w sprawie przyjęcia „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szczawnica w 
2022 roku”.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, jest przyjmowa-
ny corocznie. Celami programu są: zapewnienie opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy 
o ochronie zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt, za-
pewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla 
zwierząt,  opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokar-
mianie, odławianie bezdomnych zwierząt,  obligatoryjna ste-
rylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie 
ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu za-
pewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie 
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt. 

5) Uchwała Nr XLIV/319/2022 w sprawie zmiany w Statucie 
Miejsko Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczaw-
nicy.

Zmiana w Statucie była konieczna, w związku z realizacją przez 
MGOPS nowych  zadań zleconych, w zakresie dodatku osłono-
wego. Zmiana w Statucie polegała na wpisaniu do § 2, zawie-
rającego wykaz ustaw na podstawie których Ośrodek prowadzi 
działalność, punktu wymieniającego ustawę z dnia 17 grudnia 
2021 roku o dodatku osłonowym.

6) Uchwała Nr XLIV/320/2022 w sprawie przystąpienia Miasta 
i Gminy Szczawnica do realizacji programu osłonowego „Kor-
pus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.”

Seniorzy w wieku 65+stanowią duży procent wszystkich miesz-
kańców Miasta i Gminy Szczawnica. Program „Korpus Wspar-
cia Seniorów”, ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz 
możliwości samodzielnego funkcjonowania osób starszych w 
miejscu zamieszkania, zwłaszcza osób mieszkających samotnie,  
przez dostęp do tzw. „opieki na odległość za pomocą urządze-
nia opaska bezpieczeństwa.  Program będzie realizowany przez 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

7) Uchwała Nr XLIV/321/2022 w 
sprawie zmiany nazwy instytucji kul-
tury - Miejski Ośrodek Kultury w Szczawni-
cy oraz nadania jej Statutu, a także zmiany Uchwa-
ły nr 14/38/73 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Szczawnicy – Krościenku z dnia 1 października 1973 r w 
sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawni-
cy-Krościenku.

Uchwała nadała nową nazwę Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i 
jednocześnie powołała Centrum Kultury, Sportu i Promocji w 
Szczawnicy, jako gminną, samorządową, samodzielną instytu-
cję kultury. Uchwała nadała też Statut CKSiP, który zawiera 
szczegółowe ustalenia dotyczące:  nazwy, terenu działania i 
siedziby instytucji kultury, zakresu jej działalności, organów 
zarządzających i doradczych oraz sposobu ich powoływania, 
określenia źródeł finansowania, zasad dokonywania zmian sta-
tutowych, postanowień dotyczących prowadzenia działalności 
innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką 
prowadzić.

8) Uchwała Nr XLIV/322/2022 w sprawie zmian w budżecie 
Miasta i Gminy Szczawnica na 2022 rok.

Zmiany w budżecie na rok 2022 dotyczyły zwiększenia i zmniej-
szenia po stronie dochodów. Zmiany wynikały między innymi 
z: korekty zmniejszającej kwotę subwencji oświatowej, wpływu 
środków z końcowego rozliczenia wniosku o płatność w ramach 
realizowanego projektu, zwiększenia dotacji celowej przezna-
czonej na świadczenie socjalne – zgodnie z zawiadomieniem 
Wojewody Małopolskiego.

9) Uchwała Nr XLIV/323/2022 w sprawie zmian w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.  

Zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej i przyjęte w niej war-
tości zostały dostosowane do uchwały budżetowej. Ponadto, w 
załączniku „Wykaz przedsięwzięć”, zostały skorygowane kwoty 
limitów w latach 2022 i 2023 dla zadania związanego z zaku-
pem przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej  ciągnika w 
formie leasingu.

   Szczawnica,  01 marca 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do pu-
blicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz 
na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od  01 
marca 2022 r do 21 marca  2022 r. wywieszono wykaz nieru-
chomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawni-
ca przeznaczonej do:

I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz 
wnioskodawcy

1. część działki ewid. Nr  124/8 o powierzchni 0.0015 
ha położonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z 
przeznaczeniem na miejsce postojowe na okres  3 lat

2. część działki ewid. Nr  1917/246 o powierzchni 0.0140 
ha położonej w Szczawnicy osiedle Dwudziestolecia z 
przeznaczeniem na plac zabaw na okres  3 lat

II. oddania w najem w trybie bezprzetargowym na 
rzecz wnioskodawcy

1. lokal o powierzchni użytkowej 105,80 m2 znajdujący się 
w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczawnicy przy ul. 
Głównej 12 na okres 3 lat

2. lokal o powierzchni użytkowej 8 m2 znajdujący się  w 
budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy przy ul. 
Główna 6 na okres 3 lat
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Na podstawie art. 6m  ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) oraz uchwały 

nr XVIII/1119/2020 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 lutego 2020 
roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 2106) deklarację o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są 
obowiązani składać do Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica, jako or-
ganu właściwego do poboru tej opłaty, właściciele nieruchomości:
1) na których zamieszkują mieszkańcy;
2) które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne (z wyłączeniem 
nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowa);

3) na których znajduje się domek letniskowy lub wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania 
pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub wytworzenia na da-
nej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wyso-
kości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wła-
ściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w termi-
nie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana. 

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej 
wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za okres wsteczny z wyjątkiem następujących sytuacji 
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty:

- zmniejszenia zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca w 
terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;

- otrzymania informacji lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębior-
stwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiada-
mia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i 
danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nierucho-
mości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w za-
wiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę 
do wystawienia tytułu wykonawczego.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybra-
nej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione 

szacunki.
Na terenie Miasta i Gminy Szczawnica obowiązują następujące metody 
naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przy-
padku kiedy:
1. Nieruchomość zamieszkała jest podłączona do sieci wodociągowej lub 
kanalizacyjnej opłata jest wyliczona na podstawie iloczynu zużytej wody 
z danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w uchwale.
2. Nieruchomość zamieszkała nie jest podłączona do sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej opłata jest wyliczona na podstawie iloczynu liczby 
mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki określonej w 
uchwale.
3. Nieruchomość zamieszkała nie jest podłączona do sieci wodociągo-
wej lub kanalizacyjne a jest na niej prowadzona działalność (działalność 
niehandlowa) – tzw. nieruchomość mieszana obowiązują dwie metody:
•    od mieszkańca - iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieru-
chomość oraz stawki określonej w uchwale,
•    od powierzchni - iloczyn powierzchni użytkowej lokalu oraz stawki 
określonej w uchwale.
  
Metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
powiązaniu z wysokością stawek tej opłaty

Opis 
Metoda naliczenia opłaty

za m3 zużytej 
wody

od jednego 
mieszkańca

za m2 po-
wierzchni 

lokalu
Zbieranie odpadów w sposób 
selektywny /brak kompostow-

nika/
6,90 zł 20,70 zł 1,35 zł

Zbieranie odpadów w sposób 
selektywny /kompostownik/ 6,20 zł 18,60 zł 1,10 zł

Niewypełnienie obowiązku 
zbierania odpadów w sposób 

selektywny
20,70 zł 62,10 zł 4,10 zł

Właściciele nieruchomości na których powstają odpady komunalne zo-
bowiązani są do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w terminach:

1) za miesiące styczeń, luty, marzec do 31 marca z dołu, 
2) za miesiące kwiecień, maj, czerwiec do 30 czerwca z dołu, 
3) za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień do 30 września z dołu, 
4) za miesiące październik, listopad do 30 listopada z dołu, za gru-

dzień do 30 listopada z góry.
Opłaty należy wpłacać w kasie urzędu lun na rachunek w Pienińskim 

Banku Spółdzielczym Nr 39 8817 0000 0000 0589 2000 0060 

Szczawnica, 23 lutego  2022 r.       

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
ogłasza I ustny nieograniczony przetarg 
na oddanie w najem na okres 3 lat nieru-
chomości stanowiącej działkę ewid. zmod. 
nr 1233/7  o powierzchni 0.0097 ha zabu-
dowaną kioskiem handlowo - usługowym o 
powierzchni użytkowej 33 m2 – bez wypo-
sażenia – położoną w Szczawnicy przy ul. 
Głównej 4 w planie zagospodarowania prze-
strzennego przeznaczoną pod działalność 
handlowo usługową.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica wy-
dzierżawi w/w nieruchomość Najemcy, który 
zobowiąże się spełnić następujące warunki : 

Na Najemcy ciąży obowiązek uzyskania 
opinii, zezwoleń lub decyzji organów w przed-
miocie zamierzonej działalności gospodarczej 
jak również remontu budynku.

Ponoszenie wszelkich świadczeń publiczno 
prawnych.

Ponoszenie odpowiedzialności cywilnej wo-
bec osób trzecich oraz ubezpieczenie obiektu.

Udostępnianie Wynajmującemu obiektu 
celem kontroli realizacji postanowień umowy.

Dokonywanie bieżących  konserwacji i re-
montów budynku objętego najmem na swój 
koszt, po uprzednim uzgodnieniu zakresu z 
Wynajmującym.

Dbanie o przedmiot najmu wykorzystując 
go zgodnie z przeznaczeniem przy zachowaniu 
zasad staranności.

Niespełnienie przez przyszłego Najemcę 
warunków określonych w pkt. 1-7 niniejszego 
ogłoszenia stanowić będzie podstawę do roz-
wiązania umowy.

Cena wywoławcza czynszu  najmu wyno-
si 900,00 zł + Vat miesięcznie

Wadium ustalono na kwotę 180,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 
2022 r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 
– biuro Rady Miejskiej w Szczawnicy

Warunkiem uczestnictwa w przetargu 
jest uiszczenie wadium w kwocie 180,00 zł, 
które należy wpłacić na konto Urzędu Mia-
sta i Gminy Szczawnica Pieniński Bank 

Spółdzielczy z siedzibą 34-450 Krościenko 
ul. Rynek 12  do dnia 25 marca 2022 r. z od-
powiednim wyprzedzeniem tak, aby środki 
pieniężne znalazły się na koncie Miasta i 
Gminy Szczawnica najpóźniej w dniu 25 
marca 2022 r. Dowód wpłaty wadium oraz 
dowód tożsamości należy okazać Komisji 
Przetargowej.

Wadium w pieniądzu wpłacone przez oso-
bę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie 
na poczet czynszu najmu nieruchomości, a 
w przypadku uchylenia się przez tę osobę od 
zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz 
Wynajmującego. Wadium wpłacone przez po-
zostałych uczestników zwraca się niezwłocz-
nie po zamknięciu przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie 
Gospodarki Nieruchomościami, Planowania 
Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska w Urzędzie Miasta Szczawnica ul. Szalaya 
103, pokój nr 207, tel.262 22-03 wew.29

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstą-
pienia od przetargu i prawo unieważnienia 
przetargu bez podania przyczyn.

Finanse Miasta i Gminy Szczawnica
Informacja o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
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V Szczawnicki Koncert Noworoczny

Wyjątkowym wydarzeniem początku roku stał się V Szczawnicki Koncert Noworoczny, który odbył się w Dworku 
Gościnnym 26 lutego br. Jego organizatorami w tym roku były władze samorządowe Miasta i Gminy Szczawnica oraz rodzina 
Państwa Mańkowskich, a na scenie wystąpiła Royal Vienna Orchestra wykonaniu opery pn. „Vivat Opera, Vivat Operetka”.

Wszystkich gości serdecznie powitał Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica oraz w imieniu rodziny Państwa Mańkowskich przed-
stawicielka Dworku Gościnnego.

Na scenie głos również zawarł Senator – Jan Hamerski, podkreślając trudną sytuację na Ukrainie oraz apelując do mieszkańców 
Szczawnicy o pomoc uchodźcom wojennym. 

W sobotni wieczór w Dworku Gościnnym można było usłyszeć arie operowe i operetkowe świata, wzbogacone o elementy baletu. 
Program wykonany został przez orkiestrę pod batutą Bartka Olejnika oraz solistów. Na scenie miała również gościć orkiestra i soliści 
Narodowego Teatru Lwowskiego, ale niestety sytuacja, która aktualnie ma miejsce u naszych wschodnich sąsiadów na to nie pozwoliła. 

Program złożony był z najpopularniejszych hitów operetkowych i operowych wszech czasów. Była to muzyczna podróż do baśnio-
wej krainy - świata wprost ze snu pełnego wirujących sukien, pięknych kobiet i flirtujących gentlemanów. Ten jedyny w swoim rodzaju 
koncert zachwycił już tysiące widzów, jest jednym z nielicznych na światowym rynku muzycznym, który nie ma sobie równych zarów-
no pod względem wykonawców, barw, jak i poziomu wykonawczego. Najpiękniejsze arie i duety zaśpiewali soliści największych scen. 
Piękne stroje, przepych dekoracji, mistrzostwo choreografów oraz wspaniała gra aktorska dopełniły całość widowiska i pozostawiły 
je niezapomniane. W programie koncertu można było znaleźć cudowne walce, zabawne polki, ogniste czardasze. Wirtuozerskie arie w 
wykonaniu Gwiazd oraz piękna dekoracja w połączeniu z choreografią sprawiły, że spektakl ten był niesamowitym przeżyciem.
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Miêdzy nami, gó ra la mi...

Ciekawostki z Muzeum PienińCiekawostki z Muzeum Pienińskiegoskiego

ZABYTEK MIESIĄCA – MARZEC

13.02.2022r. Odby-
ły się XVII Otwarte Za-
wody W Narciarstwie 
Alpejskim o PUCHAR 
PREZESA PIENIŃSKIE-
GO O/ZP. W bajkowej, 
zimowej  scenerii Jawo-
rek, przy dźwiękach gó-
ralskiej kapeli  na Arenie 
Narciarskiej udział wzięło 
ponad 100 zawodników. 
Wszyscy zachowali wyso-
ki poziom jazdy w swojej 
kategorii wiekowej. Dla 
zwycięzców prócz pucha-
rów, medali i dyplomów 
były również vouchery od 
Pana Grzegorza Gacka na prawdziwie 
włoską pizzę.  Na wszystkich uczest-
ników czekał przepyszny góralski bi-
gos, gorąca herbata, wafelki.

Gratulujemy jeszcze raz wszyst-
kim uczestnikom zawodów i dzięku-
jemy współorganizatorom.

21.02.2022r. By skorzystać z ostat-
nich uroków zimy mieliśmy przy-
jemność uczestniczyć we wspólnym 
kuligu z pochodniami – z cudowny-
mi  dziećmi ze scholi/wolontariatu – 
wszystko pod czujnym okiem ks. Mi-
chała Pierza. Zmarznięte nosy i ręce 
ogrzaliśmy w naszej związkowej sie-
dzibie na Sewerynówce przy gorącej 
herbacie i szarlotce z bitą śmietaną.

26.02.2022r. Zamykając okres kar-
nawału, w siedzibie odbyły się trady-
cyjne „Ostatki”.

W najbliższym czasie planujemy/
zapraszamy:

13.03.2022r. Wyjazd do Kalwa-
rii Zebrzydowskiej na Drogę Krzy-
żową – dla wszystkich chętnych, nie 
tylko członków ZP. Inf. pod nr.tel.: 
664 724 820.

***
Z całego serca dziękujemy Panom 

ze Wspólnoty Leśno-Gruntowej i na-
szym silnym mężczyznom ze ZP za 
organizację przy cięciu-szykowaniu 
drzewa do siedziby ZP.

***
Wszystkim marcowym solenizantom i jubilatom składamy 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, zadowolenia i radości w 
każdej dziedzinie życia.

Niech się darzy !!!
Agnieszka Ciesielka

„W marcu jak w garn-
cu” to aluzja do zmienności 
marcowej pogody. Można 
porównać ją do zupy - tak 
samo jak w garnku mieszają 
się ze sobą różne składniki i 
różne temperatury, tak samo 
w marcu mieszają się ze sobą 
wszystkie pory roku. A wła-
śnie…a co jeśli garnek pęk-
nie? Dziś raczej nie mamy 
takich problemów, a jeżeli 
już się coś takiego wydarzy 
to zwykle zepsute naczynie 
ląduje w śmietniku. Dawniej nie było to jednak takie proste. Na 
szczęście Łemkowie z Rusi Szlachtowskiej, wyspecjalizowali 
się w druciarstwie popękanych glinianych naczyń. Najwięk-
szym ośrodkiem była Biała Woda. To stąd Semen Opryszek, 
Dołbańczyk, Jałowicz i wielu innych brało swoją pakę na plecy 
i wędrowało od wioski do wioski, od miasta do miasta, oznaj-
miając swoje przybycie wołaniem „Garnki drutować!”, „Bla-
szane naprawiać!”. Szlaki ich wędrówek sięgały daleko, biegły 
Podkarpaciem przez Jasło, Przemyśl do Lwowa i dalej do Czer-
niowiec i Kijowa. Inne do Jarosławia nad Sanem przez Sokal w 
głąb Wołynia, jeszcze inne do Krakowa, Warszawy, na Śląsk.

W marcu prezentujemy Państwu zdrutowane naczynie cera-
miczne. Wysokie na 35 cm, średnica wylewu 21 cm, a średnica 
dna 15 cm. Pod kołnierzem namalowana linia falista w kolorze 
brązowym. Wnętrze częściowo glazurowane w kolorze brązo-
wo-zielonym.

POCIESZAĆ, NAPEŁNIAĆ OTUCHĄ, 
PRZYNOSIĆ UKOJENIE;

-Potrafi i Czyni, nie tylko Ludzkie Sumienie,
Albowiem nawet mało rozumne zwierzę, potrafi osuszać łzy. 
-Sprawiać pociechę, pod silnym ramieniem, 
-Koić, łagodzić cierpienie, nieść słowa otuchy,
- Dla skrzywdzonej Duszy, na ziemi, 
-Uśmierzać ból, wbrew cierpiącego wiedzy,
-POKRZEPIAĆ... to jakby zdejmować komuś kamień z serca.
POCIECHA i Otucha są pokrzepieniem i podniesieniem ducha.
Radość Dawania jest synonimem ukontentowania.
-TO płomień namiętności, gorliwości, to pasja uniesienia,
-NATCHNIENIA I DAWANIA;
-Płonąca na twarzach wypiekami radości,
Jak pasja uniesienia w czasie zmartwychwstania!

Kapitan Wojska Polskiego
w stanie spoczynku
  Stefan Wierzba
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii 
św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjął:

Olivier Bartosz Chlipała – 27.02.2022

Połączyli się sakramentem małżeństwa

Jędrzej Dominik Leśnicki – Bernadetta Hurkała: 
19.02.2022

Odeszli do wieczności:

Zofia Maria Wiercioch – 9.02.2022
Józef Gabryś – 11.02.2022
Andrzej Jan Waruś – 12.02.2022
Anna Żabierek – 21.02.2022
Stanisława Mastalska – 21.02.2022
Leokadia Dąbrowska – 21.02.2022
Piotr Głuc – 23.02.2022

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Odeszli do wieczności:

Ryszard Wróbel  - 9.02.2022 
Maria Ziemianek  - 23.02.2022 Jaworki

Kronika Towarzyska
Z głębokim smutkiem żegnamy naszego najukochańszego Męża, Brata i 

Wujka Andrzeja Warusia, wieloletniego nauczyciela młodzieży i pracownika 
Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie, który odszedł od nas 12 lutego 2022r.

Żona i Brat z Rodziną

Najlepsze życzenia urodzinowe, z okazji 50. Jubileuszu urodzin, Zbyszkowi Lachowi Highlande-
rowi, często goszczącemu w naszej gazecie z ciekawymi tekstami podróżniczymi, świetnemu foto-
grafowi, Mistrzowi sztuk walki i instruktorowi szkółki Highlander

Składa redakcja gazety

Od dnia 7 lutego 2022 roku zgodnie z ZarządzeniemWW nr 0050.OW.8.2022 Burmistrza Miasta i 
Gminy Szczawnica  obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy pełni pani Paulina 
Mogilska-Słowik.

Powołany Dyrektor jest absolwentem Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na kierunku Zarządzanie i 
marketing. Pani Paulina swoją karierę zawodową rozpoczęła w 
2009 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica w Referacie 
Finansowo-Budżetowy i Podatków. Od 2012 roku kontynuowała 
swoje zatrudnienie w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym 
Oświaty w Szczawnicy na stanowisku ds. realizacji projektów ze 
środków krajowych i unijnych. Podczas pracy w ZEAO dwukrotnie na 
zastępstwo pełniła funkcję głównej księgowej, w ubiegłym roku objęła 
funkcję Kierownika Referatu Oświaty.

Witamy nową Panią Dyrektor w gronie ludzi kultury.

Jednocześnie informujemy, że siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury, a zarazem redakcja ZDG, z dniem 1 
marca 2022 r. znajduje się  budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica na I p.

Przegląd młodych recytatorów i gawędziarzy 
im. Andrzeja Skupnia Florka

Z prawdziwą radością przyjęliśmy informację, że podczas XLV Woje-
wódzkiego Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja 
Skupnia Florka, który odbył się 10 lutego br. w Szkole Podstawowej nr 2  w 
Białym Dunajcu doceniono dzieci ze Szczawnicy. 

I tak w kategorii RECYTACJE w grupie wiekowej kl. 0-III Jury wyróżniło 
Emilkę Kaliciecką ze Szkoły Podstawowej nr 2, a w grupie wiekowej kl. IV - 
VI przyznało III m. Michałowi Niegłosowi z SP nr 2 oraz wyróżnienie Mai 
Mazurek z SP nr 1. 

W tym roku zgłosiło się aż 126 
uczestników z 13 miast i gmin. Or-
ganizatorzy i członkowie Jury pod-
kreślali, że tegoroczny Przegląd był 
na bardzo wysokim poziomie. 

Gratulujemy Wszystkim piękne-
go reprezentowania naszej szczaw-
nickiej gwary i naszego folkloru. 
Jesteśmy z Was dumni! Dziękujemy 
także Nauczycielom i Rodzicom za 
przygotowanie dzieci do konkursu, 
a Pani Stanisławie Wiercioch za peł-
nienie roli jurora w tym wymagają-
cym konkursie.

Red.
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Klęska i Szansa

Czymże jest moje życie
Szansą czy klęską
Przekleństwem czy nadzieją
A może szansą
To co zniszczył ogień
Odnajdziemy w popiołach
W popiołach żyje iskra
A z iskry powstaje płomień
Co świeci w ciemności
Świeci Nadzieją
Płacz zmył złość i żal
Płomień rozgrzewa serca
Skostniałe niewiarą
Tyle było wzlotów
I tyle upadków
Tyle podeptanych przysiąg
Prośmy o przebaczenie
Módlmy się o przebaczenie
Ojcze Nasz odpuść Nam
I My Odpuszczamy  Naszym
Bliźnim 
Niech Się Tak Stanie

Sławek Słowik Luty 2022



Zbieram narty, żeby uchronić 
je od zapomnienia

Rozmowa z Lucjanem Malinowskim, instruktorem narciar-
stwa PZN, byłym nauczycielem WF, współwłaścicielem Areny 
Narciarskiej Jaworki Homole, kolekcjonerem zabytkowego 
sprzętu sportowego, eksponowanego w wypożyczalni nart Areny 
Narciarskiej Jaworki- Homole. 

- Co wchodzi w skład Pana kolekcji?
Na początku chciałbym powiedzieć, że nie jestem historykiem 

narciarstwa i wielu rzeczy nie wiem, dla mnie to po prostu pasja. 
Od lat - pewnie dwudziestu pięciu lub może i więcej - zbieram 
stare narty: zjazdowe, biegowe, buty, kijki czyli wszystko, co wią-
że się z historią narciarstwa. Zacząłem, przez zupełny przypadek, 
będąc kiedyś w Austrii u znajomych. Mieli bardzo stare narty, 
produkcji szwajcarskiej, które na chwilę obecną mają ok. 200 lat. 
Przywiozłem je jako pierwsze, a miałem nawet problemy na gra-
nicy, bo to były jeszcze te czasy, gdy istniały strzeżone granice. 
Celnik pytał mnie, czy mam pozwolenia od konserwatora zabyt-
ków do wywozu tych nart z Austrii do Polski. Jakoś udało mi się 
go przekonać, iż nie są one aż tak stare. To był początek mojej 
kolekcji.

- A jak Pan pozyskiwał kolejne eksponaty?
Zacząłem podpytywać mieszkańców Jaworek, czy nie mają 

gdzieś na strychu starych, walających się nart, które przeznaczają 
do spalenia w piecu, albo wyrzucenia na śmietnik, bo ja bym je 
wziął w zamian za narty dla dzieci, parę złotych, albo i … za 
przysłowiową flaszkę, jak niektórzy woleli. I tak ludzie zaczęli 
mi zwozić różne narty. Kiedyś też przyjechał do  mnie stary zna-
jomy z Krakowa – Jurek Sobieniowski, znany krakowski artysta 
malarz, a przy okazji instruktor PZN, z którym zaprzyjaźniliśmy 
się podczas wyjazdów na wspólne szkolenia, i zaczął mnie pytać 
czy dalej jestem zainteresowany starymi nartami, bo ma wielu 
znajomych, którzy prowadzą antykwariaty, lombardy itp. I w ten 
sposób pozyskiwałem coraz to starsze narty z Krakowa, a coraz 
to nowsze eksponaty do mojej kolekcji. I uzbierało się tego, choć 
dokładnie nie liczyłem, może z siedemdziesiąt par różnych nart.

- Z jakiego okresu pochodzą Pańskie narty?
Narty pochodzą z różnych okresów, jedne są starsze, przedwo-

jenne, jeszcze całkowicie drewniane, a inne pochodzą już z okresu 
PRLu – tworzone przez firmę Polsport z Szaflar, firmę z Zako-
panego, która produkowała narty Rysy Super 70 i mam też różne 
narty produkowane specjalnie na zamówienie firm, np. robione 
tylko dla firmy Kodak, TDK; to są krótkie serie, wytwarzane dla 

pracowników zakładów pracy bądź na prezenty, które były robio-
ne przez nieznaną mi firmę, bo na sprzęcie nie ma nawet jej na-
zwy. 

- Z czego na przestrzeni lat były wytwarzane narty?
Te pierwsze wytwarzano z czystego drewna, z dostępnych 

jesionowych bądź bukowych desek, którym nad parą wyginano 
szpice. Nie miały jeszcze wiązań, tylko przybijano paski skórza-
ne, by wsunąć w nie buty i tak zjeżdżać. One są tak proste, że 
wyglądają, jakby były obcięte piłą, nie są zaokrąglone, nie mają 
krawędzi. Mam takie, otrzymane od mieszkańca Jaworek, które 
są ciekawostką mojej kolekcji. 

Potem wytwarzano narty drewniane, które miały od spodu 
plastik i metalowe krawędzie – początkowo były to przykręcane 
śrubkami paski metalu. W latach 70 XX w. weszły do produkcji 
tzw. metalki z klinem drewnianym, oraz z klinem PU, które miały 
już ciągłą krawędź metalową. W Polsce były to narty serii ALU 
i COMPACT produkowane w Szaflarach. Początkowo narty były 
długie i proste, a po wielu latach badań i rozwoju powstały uży-
wane obecnie przez prawie wszystkich - narty carvingowe. Wraz 
z rozwojem, zmianie uległa długość nart, promień skrętu, ciężar, 
i wiele innych parametrów. Do nart drewnianych stosowane były 
kijki wyrabiane z bambusa, dopiero potem były stalowe, a obecnie 
są to od dłuższego czasu kijki aluminiowe, oraz kijki z włókna 
węglowego, co czyni je bardziej wytrzymałymi. 

- Czy z którąś z par nart wiąże się jakaś ciekawa historia?
Przez przypadek kiedyś 

poznałem człowieka, który 
znał Jaśka Bachledę, słyn-
nego polskiego narciarza, 
startującego w Pucharze 
Świata. Sam osobiście go 
nie poznałem, choć miałem 
przyjemność poznać jego 
brata       Andrzeja, ale mam 
jego narty – Fischery- prze-
kazane mi przez tegoż znajo-
mego – wiszą u mnie na ho-
norowym miejscu. Mam też 
dwie pary nart, które poda-
rował mi warszawski aktor 
Tomek Kozłowicz. To jego 
narty z dzieciństwa, które 
znalazł gdzieś w piwnicy 
i przywiózł specjalnie, by 
wzbogacić moją kolekcję. Narty nie są podpisane, gdyż zauważy-
łem, że ludzie nie zwracają na to uwagi, choć może kiedyś się o to 
pokuszę. Cieszę się, że mam w swoich zbiorach narty, na których 
jeździli znani ludzie.

- Wiele z tych par nart, zwłaszcza drewnianych, wygląda na 
bardzo stare. Czy były one kiedykolwiek konserwowane?

Nie. Postanowiłem zachować je w takim stanie, w jakim je 
otrzymałem. Nie chciałem też niefachową renowacją  zaszkodzić 
ich wartości historycznej. Być może kiedyś przekażę niektóre 
stare narty do jakiegoś muzeum sportu czy narciarstwa i wtedy 
może ktoś dokona ich fachowej odnowy. Jednakże wszystkie moje 
eksponaty są przechowywane w dobrych warunkach, gdzie jest 
ciepło, nie ma wilgoci i nie grozi im zniszczenie. 

- Uwagę zwracają również stare buty narciarskie, wpięte do 
dwóch par nart…
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To są autentyczne skórzane buty, jedne ze skórzaną, drugie z 
plastikową podeszwą. Buty zachowały się w takim stanie, w ja-
kim je otrzymałem, nawet sznurówki mają autentyczne. Wiązania 
z czasem też ewaluowały. Dawniej były zbudowany głównie z pa-
sków, które się przewlekało przez szczelinę, by trzymały narty, 
a drugą stroną, wiązało się je do nogi. To były tzw. langrimeny 
z niemieckiego dosłownie – długi rzemień.   Potem wymyślono 
wiązania, które miały z przodu tzw. baki, w które wkładało się 
buty, a z tyłu miały kotwę.  Te wiązania miały tę wadę, że noga 
w tym wiązaniu się ruszała.  Potem przyszedł czas na wiązania 
linkowe, które w różny sposób zapinało się do przodu lub do tyłu, 
aż pojawiły się pierwsze bezpiecznikowe wiązania typu Marker, 
Kadra, Beta. Teraz każdy producent produkuje własną wersję wią-
zań bezpiecznikowych, z reguły na szynach, pasujących tylko do 
nart własnej produkcji. Każdy producent ma swój patent i dba o 
własny interes.

- A czy na tych starych nartach dałoby się jeszcze pojeździć?
My jeszcze czasem to robimy. Aby na nich zjechać musi być od-

powiedni, świeży i miękki śnieg, bo ze względu na brak krawędzi, 
nie wszystkie się nadają do jazdy po sztucznym śniegu. Gdy są 
tylko odpowiednie warunki, to idziemy na stok i próbujemy, czy 
damy jeszcze radę na nich pojeździć. Kiedyś też pożyczyłem sta-
re drewniane narty na zawody narciarskie do Zakopanego, gdzie 

startowano w strojach góralskich. Jedna z mieszkanek Szczawni-
cy pokazała się na tych zawodach w dawnym stroju regionalnym i 
na zabytkowych nartach i zrobiła tam wielką furorę. 

Przed kilku laty, jadąc też na takich starych nartach, furorę 
zrobił Szwajcar Didier Cuche. Na zakończenie swojej wspaniałej 
kariery sportowej zjechał po trasie Pucharu Świata na takich sta-
rych drewnianych nartach wzbudzając wśród publiczności i kole-
gów wielki aplauz i uznanie. 

- Jaki jest Pana docelowy plan związany z tą piękną kolekcją?
Dopóki będę w stanie zajmować się prowadzeniem działalno-

ści narciarskiej na stoku w Jaworkach, będę też dalej zbierał stare 
narty. Jeżeli więc ktoś ma takie niepotrzebne, plątające się gdzieś 
w zakamarkach i przeszkadzające, chętnie przyjmę i je wyekspo-
nuję. Najbardziej zależy mi na tych drewnianych, robionych może 
jeszcze własnoręcznie przez dziadków i pradziadków w naszej 
miejscowości, bo chciałbym zachować nasze dziedzictwo przed 
zniszczeniem. Wiele moich eksponatów pochodzi stąd, zrobio-
nych jest przez mieszkańców Jaworek i Szczawnicy, ale bardzo 
żałuję, że nie mam żadnej pary nart wykonanych przez znanego 
szczawnickiego rzemieślnika – Franciszka Ciesielkę – Fryńcia. 
Był on narciarzem, kajakarzem, instruktorem i działaczem klu-
bów najpierw Wisły potem KS Pieniny, kurierem AK podczas II 
wojny światowej, samoukiem wytwarzającym kajaki i narty oraz 
wielkim popularyzatorem narciarstwa w Szczawnicy, a także 
osobą niezwykle pomocną każdemu, komu trzeba było pomóc w 
przykręceniu czy dopasowaniu wiązań, naprawieniu sprzętu itd.

Kiedy przestanę pracować, to może zachowam sobie kilka par 
nart i je powieszę – na pamiątkę  - na naszych domkach, wybu-
dowanych obok wyciągu, które wynajmujemy pod szyldem ALM 
SKI (od pierwszych liter naszych imion i nazwiska, a w j. niemiec-
kim oznacza narciarską halę),  a resztę przekażę do muzeum, o ile 
jakieś będzie tym zainteresowane. 

- Życzę, by Pana kolekcja wzbogaciła się o kolejne ciekawe eg-
zemplarze nart i by mógł Pan oraz Osoby przybywające do Areny 
Jaworki cieszyć się  nimi przez długie lata.

Rozmawiała Alina Lelito

Festiwal w obcych językach
28 lutego odbył się kolejny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szczawnicy. 
W przeglądzie wzięli udział reprezentanci  szkoły oraz goście 
ze Szkoły Podstawowej w Szlachtowej, Szkoły Podstawowej nr 
2 w Szczawnicy i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tylma-
nowej. Wykonawcy, podzieleni na kategorie klas 1-3, 4-6 i 7-8, 
prezentowali się solo i w duetach. Uczestników oceniała komisja 
w składzie: pani Bernadeta Sejud, pani Agnieszka Stopka, pani 
Mirosława Zaziąbło-Hubiak oraz pan Jakub Mastalski. W każdej 
kategorii przyznano wyróżnienia. Wszystkim wykonawcom ser-
decznie dziękujemy i gratulujemy wspaniałych występów.

Wyróżnienia:
Klasy I-III
Zofia Szczepaniak (SP2 Szczawnica)
Łucja Szczepaniak (SP2 Szczawnica)
Emilia Kaliciecka (SP2 Szczawnica)
duet Milena Gębala i Oliwia Ciesielka (SP Szlachtowa)
duet Kamila Pietrzak i Barbara Feleńczak (SP Szlachtowa)
Klasy IV-VI
Maja Mazurek (SP1 Szczawnica)
Michał Niegłos (SP2 Szczawnica)

duet Weronika Różycka i Maria Zachwieja (SP1 Szczawnica)
duet Paulina Kozubska i Alicja Mastalska (SP1 Szczawnica)
Klasy VII-VIII
Zuzanna Gierczyk (ZSP Tylmanowa)
Hanna Kozubska (SP1 Szczawnica)
Sara Kaczorowska (SP Szlachtowa)
Kinga Ligas (ZSP Tylmanowa)

Info fb SP1
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Tomasz Hamerski radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
Kolejna, XXXIX w obecnej kadencji już sesja Rady Powiatu 

Nowotarskiego miała miejsce 24 lutego. Obrady odbywały się for-
mie zdalnej, podobnie jak obrady poszczególnych komisji. Mam 
nadzieję, że marcowe obrady odbędą się już w formie stacjonar-
nej.

Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania 
dotyczącego budowy obwodnicy Łopusznej, Ostrowska i Wak-
smunda. Kwota przeznaczona na rok 2022 z budżetu naszego po-
wiatu to ponad 750 tys. złotych. Liczę, że ta ważna dla naszego 
regionu inwestycja zostanie w najbliższym czasie sfinalizowana.

Następnie podjęliśmy uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie w Powiecie Nowotarskim na lata 2022 – 2026” . 
Celem programu jest wytyczenie podstawowych kierunków dzia-
łań zmierzających do poprawy sytuacji rodzin doznających prze-
mocy oraz ochrony osób i rodzin zagrożonych przemocą.

Kolejny punkt to uchwała w sprawie podziału środków finanso-
wych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację poszczególnych zadań z zakre-
su rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych 
w 2022 roku. Na ten cel przeznaczone zostało niemal 3,5 mln 
złotych, z czego niemal 1,7 mln złotych na warsztaty terapii za-
jęciowej.

W trakcie sesji złożyłem interpelację w sprawie kursowania 
busów na trasie Szczawnica – Nowy Targ. Skłoniły mnie do tego 
liczne skargi mieszkańców. Zapytałem o sposób w jaki Starostwo 
Powiatowe prowadzi nadzór nad przewoźnikami oraz o wyniki 
kontroli przeprowadzonych w tym zakresie od 2019 roku do 2020. 

Czekam na pisemną odpowiedź.
Jednocześnie chciałbym poinformować, że otrzymałem pismo 

z Powiatowego Zarządu Dróg, nawiązujące do moich wcześniej-
szych działań dotyczących utworzenia przejścia dla pieszych na 
ul. Szlachtowskiej, na wysokości „Potoku”. Z pisma wynika, że 
w okresie maj-czerwiec br., po wyłonieniu wykonawcy na letnie 
utrzymanie dróg powiatowych zostanie wykonany w tym miejscu 
fragment chodnika. Następnie PZD zwróci się do Komendanta 
Powiatowego Policji w Nowym Targu o wydanie opinii w spra-
wie utworzenia przejścia dla pieszych. Po pozytywnej opinii Po-
licji PZD opracuje projekt zmiany stałej organizacji ruchu, a po 
jego zatwierdzeniu zostanie wykonane przejście. Chciałbym po-
dziękować Panu Markowi Słowikowi, Radnemu Miasta i Gminy 
Szczawnica, który zwrócił się do mnie z tym pomysłem i bardzo o 
niego zabiegał oraz Dyrektorowi PZD Panu Tomaszowi Moskali-
kowi. Liczymy, że rzeczone przejście zostanie jeszcze w tym roku 
utworzone.

Ponadto chciałbym poinformować, że 2 marca br. w ośrod-
ku Arena Narciarska Jaworki – Homole odbyły się zawody nar-
ciarskie dla dzieci i młodzieży organizowane przez Powiatowe 
Centrum Kultury w Nowym Targu, pod patronatem Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorza Niezgody, we współpracy 
z Gospodarzami tego miejsca i szczawnickim GOPR-em. Piękna 
pogoda i alpejskie warunki przyciągnęły niemal 150 zawodników 
i zawodniczek. Imprezę z ramienia Powiatowego Centrum Kul-
tury koordynował niezmordowany Józef Dyda we współpracy z 
Dyrektorem PCK Tadeuszem Watychą.

Na koniec chciałbym przekazać wyrazy szacunku wszystkim 
zaangażowanym w pomoc dla Ukrainy i Ukraińców, w obliczu 
rosyjskiej napaści.

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

Tomasz Hamerski
Radny Powiatu Nowotarskiego

„Przypatrz się duszo, 
jak cię Bóg miłuje”
My – ludzie – wyrządzamy sobie nawza-

jem wiele krzywd i cierpienia. Gdy jednak 
sporządzamy „bilans cierpień”, mniej zwra-
camy uwagi na własne, krzywdzące innych 
czy w ogóle grzeszne postępowanie. Zbyt 
biernie przejmujemy po przodkach grze-
chowe dziedzictwo, dokładając do niego 
własny udział. Sprzymierzamy się wówczas 
z szatanem – ojcem kłamstwa – który pocią-
ga nas ku przymierzu z sobą, a jednocześnie 
oskarża nas przed Bogiem naszym – stara 
się nas skłonić, by jego złe pragnienie stało 
się w nas czynem, a taki czyn nas oskarża, 
czyni winnymi. Podobnie szatan oskarża 
Boga przed nami – jako nieczułego na nasz 
los. Pragnie nas doprowadzić do bluźnier-
stwa przeciw Niemu w cierpieniu. Sugeruje, 
że gdyby Bóg był Miłością, nie dopuściłby 
do naszego cierpienia.

Ponieważ szatan odszedł od Boga, który 
jest Miłością, odszedł od miłości i dlatego 
wciąż jej zaprzecza i próbuje ją zniszczyć. 
Szukając własnej drogi poza Bogiem, od-
nalazł tylko nienawiść. I na tę drogę usiłu-
je nas ściągnąć, a jest to droga zatracenia, 
potępienia. Każdorazowe odrzucanie przez 
nas miłości Ojca, jest aktem samopotę-
pienia. Z kolei zaprzeczanie miłości Boga 
przez czynienie Go odpowiedzialnym za 
zło, jest bluźnierstwem wobec Niego. Zaś 
dla nas śliską ścieżką, która może nas bły-
skawicznie znieść nad przepaść rozpaczy, 
nienawiści i potępienia.

Dobrze, jeśli zło nas szokuje, bo ozna-
cza to, że go nie akceptujemy, że nie sprzy-
mierzyliśmy się z nim na tyle, by było nam 
obojętne. Ale wiedzmy, że „bulwersuje” 
ono jeszcze bardziej Tego, który nie ma z 
nim nic wspólnego. Tego, który, jest Nie-
winnym Barankiem - bez skazy, bez cienia 
grzechu. 

Patrząc na cierpiącego Chrystusa, war-
to wspomnieć werset z „Gorzkich Żalów”: 
Przypatrz się duszo, jak cię Bóg miłuje lub 
słowa św. Franciszka: Miłość nie jest ko-
chana! W cierpieniu Chrystusa, które było 
rzeczywistym „nadmiarem”, „roztrwania-
niem” miłości, Bóg najdobitniej pokazał 
nam, że nie jest obojętny na nasze cierpie-
nie. Nie pytajmy zatem, dlaczego już dziś 
go nie usunie - przecież nie nastąpił jeszcze 
koniec tego świata, a więc świata uwikłane-
go w grzech i zło. To, co jednak uczynił dla 
nas „dziś”, ma już teraz niebywałe znacze-
nie w naszych codziennych utrapieniach: 
On nam w nich towarzyszy - sprzymierzył 
się z naszym cierpieniem. A przyjął je po 
to, by je przezwyciężyć, pokonać. Pełne 
zwycięstwo Chrystusa nad cierpieniem, 
śmiercią i złem stanie się naszym udziałem 
w wieczności, na razie jednak będzie nam 
ono doskwierać „aż do czasu”...

Danuta Mastalska
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Górale na nartach i na...
W niedzielę 13 lutego na Arenie Narciarskiej Jaworki – Homo-

le odbyły się już XVII otwarte zawody w narciarstwie alpejskim o 
Puchar Prezesa Oddziału Pienińskiego Związku Podhalan. Rozpo-
czął je zjazd honorowy chorążego oddziału Huberta Makowskiego 
ze sztandarem, za którym zjechało kilku zawodników w strojach gó-
ralskich. Przy dźwiękach Muzyki „Jaworcanie” współzawodnictwo 
otwarli prezes OP Agnieszka Ciesielka i prowadzący zawody Jacek 
Śliwiński.

 Przy idealnej, słonecznej pogodzie, niewielkim mrozie i świet-
nych warunkach narciarskich, na doskonale przygotowanym stoku 
długości 600 m do slalomu giganta zgłosiło się 118 uczestników (na 
metę dotarło 114) w piętnastu grupach wiekowych, z podziałem na 
kobiety i mężczyzn.

 Wyniki przedstawiały się następująco:

Grupa I – dzieci w wieku 
przedszkolnym, grupa mieszana

I – Zofia Bańkosz
II – Tomasz Rychtarczyk
III – Antoni Gębala
Grupa II – kl. I – II Dziewczęta
I – Zofia Szczepaniak
II -  Alicja Nosal
III -  Zofia Huszcza
Grupa II – kl. I – II Chłopcy
I – Krzysztof Wypart
II – Mikołaj Wiercioch
III – Franciszek Pawlik
Grupa III – kl. III – IV Dziew-

częta
I  - Lena Sułek
II – Kamila Ziemianek
III – Karolina Tokarczyk

Grupa III – kl. III – IV Chłopcy
I – Kacper Jurek
II – Bartosz Teul
III – Jakub Gacek
Grupa IV – kl. V – VI Dziew-

częta
I – Karina Zachwieja
II – Łucja Waligóra
III – Karolina Ziemianek
Grupa IV – kl. V – VI Chłopcy
I – Kevin Karayaprak
II – Michał Niegłos
III – Colin Karayaprak
Grupa V – kl. VII – VIII 

Dziewczęta
I – Ewa Gacek
II – Wiktoria Słowik
III – Samanta Sułek

Grupa V – kl. VII – VIII 
Chłopcy

I  - Mateusz Szczepaniak
II – Maciej Styrylski
III – Łukasz Gabryś
Grupa VI – młodzież do lat 20 

Dziewczęta
I – Aleksandra Macanowicz
II – Laura Oleś
III – Klara Kołodziejska
Grupa VI – młodzież do lat 20 

Chłopcy
I – Denis Madeja
II – Piotr Symela
III – Paweł Poremba
Grupa VII –  Kobiety powyżej 

20 lat
I – Marta Rychtarczyk  (jako 

jedyna!)
Grupa VII –  Mężczyźni powy-

żej 20 lat
I – Jacek Szczepaniak
II – Filip Nowak
III – Kamil Zaród
Grupa VIII –  Kobiety powyżej 

20 lat
I – Joanna Szczepaniak
II – Małgorzata Nowak
III – Renata Gorecka

Grupa VIII –  Mężczyźni po-
wyżej 40 lat

I – Jerzy Kretowicz
II – Grzegorz Gacek
III – Tomasz Hamerski

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali me-
dale i dyplomy, a Puchar Prezesa Oddziału Pienińskie-
go Związku Podhalan wręczany przez prezes Agniesz-
kę Ciesielkę otrzymali:

Dla najmłodszego zawodnika – 2,5 letnie bliźniacz-
ki Lena i Maja Mastalskie, 

Dla najstarszego zawodnika – Kazimierz Mastalski,
Za najlepszy czas wśród kobiet – Ewa Gacek,
Za najlepszy czas wśród mężczyzn – Denis Madeja.
Słowa uznania należą się jednak wszystkim uczest-

nikom, nawet tym, którym nie udało się ukończyć prze-
jazdu, za ducha walki oraz radość z uprawiania sportu, 
a licznie przybyłej publiczności za gorący doping!

Atrakcją zawodów był zjazd na „byle czym” czy-
li plastikowych workach z sianem, co zaprezentowali 
członkowie oddziału z samą Panią Prezes oraz wszyscy 
chętni. Wszystkim też bardzo smakował bigos uwarzo-
ny przez gaździny z komisji gospodarczej oddziału ZP, 
a spragnionych i zziębniętych rozgrzewała herbata ser-
wowana do posiłku.

Specjalne podziękowania należą się  gospodarzom 
wyciągu: Lucjanowi Malinowskiemu i Ryszardowi 
Barnasiowi, odpowiedzialnym za doskonałe przygoto-
wanie trasy i sędziowanie na zawodach, Jackowi Śli-
wińskiemu za profesjonalną konferansjerkę, p. Grzego-
rzowi Gackowi za ufundowanie nagród dla zdobywców 
pierwszych miejsc – voucherów do wykorzystania w 
Kolory Wiatru – Cafe &Pizza w Hotel Szczawnica 
Park Resort & Spa, ekipie GOPR za czuwanie nad bez-
pieczeństwem i zapewnienie obsługi medycznej oraz 
wszystkim, którzy wsparli organizację tej sympatycz-
nej imprezy. Miło nam, że Miejski Ośrodek Kultury 
mógł także służyć swą pomocą i obecnością.

A.L.

Coraz częściej na Facebooku można znaleźć informacje o odnalezieniu ja-
kiegoś psa i prośbę o zgłoszeniu się do Straży Miejskiej, celem jego odebra-
nia. Informacja jest wzbogacona o zdjęcie czworonoga, dzięki któremu wła-
ściciel lub jakiś dobry sąsiad może go rozpoznać i odpowiednio zadziałać. 

Wiadomo, że niektóre nasze zwierzaki są naprawdę trudne do ujarzmienia 
i potrafią wykorzystać nawet maleńką chwilkę nieuwagi swojego człowieka, 
by uciec, powodowane swoim wędrowniczym instynktem, ciekawością świa-
ta, poszukiwaniem miłości (?)

I tu przyszedł mi do głowy pewien prosty sposób, który ułatwiłby życie 
zarówno odpowiedzialnym właścicielom psów, kochającym swoich ulubień-
ców, jak i służbom miejskim, stale zmagającym się z powracającym tema-
tem. A przecież takiego znalezionego psa trzeba złapać, przechować, a jak 
nie znajdzie się właściciel – zawieźć do schroniska dla zwierząt. To i kłopot, 
i koszty, że o traumie  dla zwierzaka nie wspomnę… A wystarczy, by nasz 
psiak miał obrożę ze swoim imieniem i numerem telefonu do „pana”. Znacz-
nie by to skróciło obieg informacji i pozwoliło na szybkie i bezpośrednie 
skontaktowanie się „znalazcy” z właścicielem zguby.

Koszt takiej obroży naprawdę nie jest wysoki i może sobie na nią pozwolić 
każdy. Jeśli jednak kwota w wysokości 40 - 50 zł wydaje się zbyt wygóro-
wana, to może trzeba by się zastanowić, czy nie zainteresować urzędników 
miejskich napisaniem stosownego wniosku na projekt, który by sfinansował 
taką akcję? W wersji „na bogato” można by jeszcze dorzucić czipowanie 
zwierzaczków, ale to już wyższa szkoła jazdy, wymagająca od osób, które 
by schwyciły uciekiniera -  posiadania czytnika. Co Szanowni Czytelnicy o 
tym sądzą?

miłośnik sierściuchów
(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

Pisz¹ do nas...
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Sukces goni sukces…
Osiągnięcia sportowe naszych uczniów, to z pewnością 

powód do dumy i radości. Regularne treningi i wytrwałość 
w przygotowaniach, zarówno pasjonatów sportów zimowych 
jak i siatkarskich, doprowadziły do zdobycia bardzo wyso-
kich miejsc na zawodach.

W dniach 7.02 i 18.02.2022 w Szkole Podstawowej im. 
Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych rozegrane zo-
stały Igrzyska Ośrodka Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej.  

Zarówno dziewczęta jak i chłopcy w wielkim stylu wywalczyli pierw-
sze miejsca i awansowali do kolejnego etapu zawodów. Najlepszymi za-
wodnikami rozgrywek zostali nasi zawodnicy Justyna Spodnik i Szymon 
Karkula.

22.02.2022 r. w Kluszkowcach odbyły się Igrzyska Dzieci w Narciar-
stwie Alpejskim. To kolejne ważne sportowe wydarzenie uwieńczone 
został ogromnym sukcesem, ponieważ w klasyfikacji generalnej nasza 
szkoła zdobyła mistrzostwo powiatu. 

Reprezentanci „Jedynki” zaciętą walką i ogromną determinacją wy-
walczyli wysokie miejsca w tabeli. 

Pięciu zawodników naszej szkoły stanęło na podium i sześciu za raz 
za nim. 

Na podium stanęli, wg kolejności grup startowych: 

1. Lena Sułek – miejsce III 
2. Bartosz Teul – miejsce III 
3. Samanta Sułek – miejsce I 
4. Karina Zachwieja – miejsce III 
5. Kevin Karayaprak – miejsce II

Na tym samym stoku 23 lutego 2022 r., świetnie zaprezentowali się 
zawodnicy starszych klas podczas Igrzysk Młodzieży w Narciarstwie 
Alpejskim. Awans do zawodów wojewódzkich zapewnił szkole Mateusz 
Szczepaniak, uczeń klasy 8, zdobywając zaszczytne IV miejsce.  

Mimo braku indywidualnych miejsc na podium, w klasyfikacji gene-
ralnej uczniowie wywalczyli II miejsce.

19 lutego 2022 po roku przerwy Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
nr 1 ponownie, z powodzeniem zorganizowała w Dworku Gościnnym 
Bal Charytatywny. Również i w tym roku udało się pozyskać wsparcie 
wielu osób i firm, a sam bal uświetniony został pokazem mody Anety 
Larysy-Knap i marki Folk-Design, występami absolwentów naszej szko-
ły, czy recitalem Mateusza Mijala.

Dziękujemy wszystkim za udział i wsparcie. To ogromna zasługa bar-
dzo wielu ludzi bezinteresownie zaangażowanych w jego organizację.

 

Mały Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w 
narciarstwie alpejskim. 

6 lutego 2022 r. uczniowie placówek oświatowych 
sprawdzili swoje umiejętności podczas „Małego Pucha-
ru Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w narciar-
stwie alpejskim”, który zorganizowany został w Jaworkach 
na stoku Ośrodka Arena Narciarska Jaworki – Homole. 

W tegorocznych sportowych zmaganiach wzięło udział 73 zawodników, 
którzy rywalizowali w pięciu kategoriach wiekowych.

Dzień Bezpiecznego Internetu
Dzień 8 lutego prawie na całym świecie obchodzi się jako „Dzień 

Bezpiecznego Internetu”. Celem tej inicjatywy jest przede wszystkim 
inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzie-
ci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, na-
uczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz 
promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Z tej okazji przybył do nas st. asp. Jacek Puchomirski, który w 
ramach hasła „Działajmy razem” przypomniał zasady bezpiecznego 
korzystania z sieci oraz ostrzegał uczniów przed zagrożeniami, jakie 
niesie ze sobą Internet. Wspólnie z Panią dyrektor wręczył także nagro-
dy zwycięzcom konkursu plastycznego ,,Bezpieczny w sieci”. 
Klasa ,,0” – I miejsce ex aequo Zuzanna Chronowska oraz Aleksander 
Mastalski 
Klasa I – I miejsce Piotr Salamon 
Klasa II-I miejsce Wiktoria Murawska 
Klasa III -I miejsce Łucja Szczepaniak 
Klasa IV – I miejsce Bartosz Urban

Zawody o Mistrzostwo Powiatu Nowotarskiego
W ostatnich dniach nasi uczniowie brali udział w zawodach narciar-

stwa alpejskiego o Mistrzostwo Powiatu Nowotarskiego.
Zawody rozgrywane zostały w Kluszkowcach. Zawodnicy rywalizo-

wali w trzech kategoriach wiekowych: roczniki 2012-2011, 2010-2009, 
2008-2007. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie wszystkich kategorii 

wiekowych. Dzieci bardzo do-
brze spisały się na trasie zdoby-
wając wiele medali i dyplomów. 
Pozwoliło to na zdobycie 2 miej-
sca w klasyfikacji drużynowej 
szkół. Gratulujemy i dziękuje-
my za udział. Co więcej swo-
imi wynikami nasi uczniowie 
Bartosz Urban, Michał Niegłos, 
Kamila Ziemianek, Karolina 
Ziemianek, Paulina Słownik 
zagwarantowali sobie start w 
Mistrzostwach Województwa 
Małopolskiego, które odbędą 
się w pierwszej połowie marca.

Ach, co to był za bal!
Karnawał to miła, szalona, 

pełna wrażeń, kolorów, dźwięków, smaków i zabaw tradycja, nie tylko 
dla dorosłych. Z tej okazji w naszej szkole odbył się dzisiaj bal karnawa-
łowy klas 0-3, który dostarczył nam wiele uśmiechu i radości. 

Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, można było 
zobaczyć: wróżki, 
królewny, kowbojki, 
księżniczki, piratów, 
policjantów, żołnie-
rzy…nie sposób zli-
czyć i wymienić tych 
wszystkich postaci. 
Były tańce, zabawy z 
chustą i piłeczkami, a 
wszystko to w rytmie 
wspaniałej muzyki, 
przy której nie można 
było się nie bawić.
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Miejskie Przedszkole  

Publiczne

Świat się zmienia,  a dziecko  nie, bo zawsze po-
trzebuje radości dnia codziennego, ucząc się , bawiąc 
i szukając bezpieczeństwa, a przede wszystkim wspar-
cia. W lutym klasy edukacji wczesnoszkolnej, mimo 

pandemii uczyły się 
stacjonarnie, kla-
sy starsze wciąż w 
wirtualnym świecie 
kontynuowały swo-
ją trudną przygodę z 
nauką. Oderwani od 
rzeczywistości, tęsk-
nili za rówieśnikami i 
prawdziwą szkołą. 

Piękna śnieżna 
zima i czas spędzony 
na świeżym powie-
trzu rekompensowała 

nam niedostatki w byciu razem, ograniczone kolejną fala COVID. Nie 
zabrakło tradycyjnie klasowych kuligów oraz szaleństwa w śnieżnej baj-
kowej scenerii. Karnawał spędziliśmy w małych grupach, bawiąc się w 
NINJA PARKU. 

Świat przez pandemię się bardzo zmienił, ale nie zatrzymał, dalej 
podtrzymujemy nasze tradycje, pamiętając o historii, bierzemy udział w 
uroczystościach patriotycznych, zawodach sportowych. Tak więc uczest-
niczyliśmy na cmentarzu parafialnym w Szczawnicy w uroczystości upa-
miętniającej poległych na Przysłopie partyzantów AK. Cieszyliśmy się 
sukcesem naszego uczenia Mikołaja Fryźlewicza w zawodach o „Mały 
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w narciarstwie alpej-
skim”. 

I tak skończyłaby się ta krótka relacja, gdyby nie dzień 24 lutego, 
który bardzo nami wstrząsnął – agresja na  wolną i niepodległą Ukra-
inę. Jako Szkoła Jana Pawła II nie mogliśmy przejść obojętnie obok tych 
tragicznych  wydarzeń. W porozumieniu z Hufcem ZHP w Nowym Są-
czu, harcerze „Skalni”, działający przy naszej szkole organizują (do 3.03) 

zbiórkę niezbędnych 
materiałów, które po-
mogą uchodźcom prze-
trwać pierwsze chwile 
w nowej rzeczywisto-
ści.  Razem ze społecz-
nością naszych sołectw 
chcemy pomagać z 
niezmienną dziecięcą 
ufnością i  nadzieją, 
że taki luty się już nie 
powtórzy, bo to już nie 
jest gra komputerowa. 
A nasi harcerze dzia-
łają i swoje obietnice 
realizują.

Dzień Babci i Dziadka w miej-
skim Przedszkolu Publicznym 

w Szczawnicy
Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowy i bardzo wyczekiwany moment. 

To wielkie święto, szczególnie hucznie obchodzone w przedszkolach. 
Wiele dzieci z wypiekami na twarzy przygotowuje przedstawienia i 
drobne upominki dla dziadków, którzy zagoszczą tego dnia na widowni. 

Niestety w tym roku dzieci nie mogły gościć dziadków w placówce, 
pomimo, iż święto to na stałe wpisało się do kalendarza przedszkolnych 
uroczystości.  Epidemiczne czasy spowodowały, że zamiast organizować 
w przedszkolach i szkołach występy dzieci i ich dziadkowie muszą zado-
wolić się spotkaniami organizowanymi za pomocą internetowych plat-
form. Tak było i u nas. Wnuczęta uczciły ten dzień składając dziadkom i 
babciom życzenia, recytując wiersze, śpiewając piosenki, przygotowały 
laurki oraz upominki. Dzieci pamiętały, by podziękować za opiekę, cier-
pliwość i czas, jaki poświęcają im ukochana babcia i dziadek. Miniony 
rok był trudny, gdyż koronawirus w znacznym stopniu ograniczył nasze 
życie oraz wzajemne kontakty. Doświadczenia te pozwoliły nam jeszcze 
bardziej docenić, jak wielkim skarbem jest babcia i dziadek.

Dziękujemy Wam Babcie i Dziadkowie za wielkie serce, bezgranicz-
ną miłość, dobroć i ciepło. Życzymy dużo, uśmiechu, zdrowia oraz dłu-
gich lat życia.

Teatr w przedszkolu

25 lutego dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły we wspaniałym 
przedstawieniu. Była to bajka pt. „Świnki trzy”. I nie byłoby w tym nic 
dziwnego, ponieważ w naszej placówce podejmujemy szereg działań, 
mających na celu zapoznanie dzieci z teatrem. Zapraszamy grupy te-
atralne, organizujemy wyjazdy na przedstawienia a także opracowujemy 
zajęcia, podczas których to dzieci mogą wcielić się w role. 

Tym razem jednak nikt do nas nie przyjechał. Nauczycielki i pracow-
nicy niepedagogiczni przedszkola sami opracowali scenariusz wg baśni 
braci Grimm. Wykonali dekorację, przygotowali stroje, rekwizyty, odpo-
wiednią muzykę oraz wcielili się w role. 

Dzieci były zachwycone. Czynnie brały udział w przedstawieniu. 
Właściwie reagowały na humor słowny i sytuacyjny. Okazało się, że w 
pracownikach przedszkola drzemią wielkie pokłady talentu.

Dziękujemy paniom: Małgosi Botor, Annie Hamerskiej, Agnieszce 
Wiśniewskiej, Anicie Pełczak i Basi Hamerskiej za przygotowanie nie-
samowitego występu.

Oczywiście baśń niesie uniwersalne przesłanie. Tym razem dzieci 
dowiedziały się, że wytrwała praca jest konieczna, by osiągnąć sukces. 
Jeśli ktoś wykonuje swoje zadania byle jak, to poniesie porażkę. Świn-
ki zrozumiały ostatecznie, że zabawa nie jest najważniejsza, a pracowi-
tość się opłaca.
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Anna Kondracka - Wiercioch Anna Kondracka - Wiercioch

Piękna nasza Ziemia cała

Kanadyjska 
„kukułka”

Kiedy mój mąż Janusz był 
młodym chłopcem dorastają-
cym w Szczawnicy, często 
chodził ze swoją babcią 
Zosią w pole, przewracać 
suszące sie na stokach gór 
siano. Lubił pomagać bab-
ci i słuchać jak śpiewała 
podczas pracy. Szczególnie 
wpadła mu w ucho piosen-
ka o kukułce. Jako dorosły 
mężczyzna zainteresował się 
więcej ptakami, ich śpiewem, zwyczajami 
i migracją. O kukułce wiadomo jest, że 
podrzuca jajka do gniazd innym ptakom, 
dlatego, mimo pięknego kukania, nie cie-
szy się dobrą reputacją. Teraz, w czasie 
zimowych miesięcy, patrząc przez okno i 
obserwując gromadzące się przy karmiku 
ptaszki, zauważył jednego, trochę więk-
szego od wróbla, z czarnym upierzeniem 
i brązową głową, którego żadne z nas nie 
potrafiło rozpoznać. Szukając informa-
cji w atlasie ptaków, dowiedzieliśmy się, 
że to „cowbird”, ptak z rodzaju molothrus 
ater, w języku polskim znany jako starzyk 
rudogłowy, krowianek brązowodzioby lub 
brunatny, oraz krowik brunatny. Ptak ten 
występuje głównie w Ameryce Północnej, 
na terenie całej Kanady, także w prowincji 
Ontario, gdzie mieszkamy.

Podobnie jak kukułki, krowiki znane są 
z tego, że składają jaja w gniazdach innych 
ptaków, są tzw. pasożytami lęgowymi. Sa-
mice krowika obserwują kiedy potencjalny 
„ptak-żywiciel” składa jaja, a kiedy gniazdo 
zostaje chwilowo pozostawione bez opieki, 
podchodzą do niego ukradkiem i składa-
ją tam swoje. Czynią to zazwyczaj bardzo 
wcześnie rano, zanim większość żywicieli 
pojawi się w ich gniazdach. Samice kro-
wika obserwują gniazda także po złożeniu 
w nich jaj, jako iż niektóre gatunki ptaków 
nabyły zdolność wykrywania pasożytni-
czych jaj i mogą je odrzucać, wypychając 
je z gniazda. Obserwatorzy ptaków zauwa-
żyli, że krowiki atakują i niszczą pozostałe 
jaja takich ptaków, co zniechęca „gospo-
darzy” gniazd do dalszych „wysiedleń”. 
Powszechne znane są drapieżne zachowa-
nia krowików, sprzyjające przyjmowaniu 
pasożytniczych jaj przez ptaka-żywiciela. 
Krowiki wydają się omijać obronę gospo-
darzy, działając jako grupa, w której samce 
rozpraszają uwagę gospodarzy lęgowych, 
podczas gdy samice ukradkiem wchodzą 
do gniazd. Składanie jaj przez krowiki, jest 
zwykle zsynchronizowane ze składaniem 

jaj przez żywiciela, podczas gdy kukułka 
może składać jaja w gnieździe żywiciela w 
jakimkolwiek czasie. 

Takie podejście do wychowywania mło-
dych ptasich pokoleń, może być dosyć fa-
scynujące. Krowiki nie są monogamiczne; 
analizy genetyczne pokazują, że samce i 
samice mają kilka różnych partnerów w 
ciągu jednego sezonu. Samice rezygnują z 
budowania gniazd i zamiast tego wkładają 
całą swoją energię w produkcję jaj, cza-

sami samica składa ich więcej niż trzy 
tuziny podczas sezonu letniego. Pisklę-
ta krowików wychowywane są  przez 
„rodziny zastępcze”, zwykle kosztem 
przynajmniej części ich własnych pi-
skląt. Młode krowiki, zwykle jeden 
w gnieździe gospodarza, albo wypie-

rają konkurujące z nimi pisklęta, albo 
przywłaszczają sobie ich pożywienie. Pi-

sklęta krowika mogą przekraczać wielkość 
rodziców zastępczych. Krowiki pasożytują 
na około 200 gatunkach ptaków. Niektóre 
ptaki, takie jak żółta wodniczka, potrafią 
rozpoznać jaja krowika, ale są zbyt małe, 
aby wydobyć je ze swoich gniazd. Zamiast 
tego budują nowe gniazdo na starym i mają 
nadzieję, że krowiki już tam nie wrócą. 
Niektóre większe gatunki ptaków przebijają 
skorupę lub chwytają dziobem jaja krowika 
i wyrzucają je z gniazda. Większość ptaków 
jednak wcale nie rozpoznaje jaj krowika. 
Krowiki nieraz wykluwają się szybciej niż 
pisklęta z jaj innych gatunków, co daje pi-
sklętom krowika przewagę w zdobywaniu 
pożywienia od rodziców „zastępczych”. 
Młode krowika również rozwijają się szyb-
ciej niż ich rówieśnicy z gniazda, czasami 
wyrzucają jaja i młode pisklęta lub przydu-
szają je na dnie gniazda. 

Dorosłe krowiki żerują na ziemi.  Od ty-
sięcy lat, gatunek ten wędruje z bizonami 
po prerii i karmi się insektami spłoszonymi 
przez nie podczas popasu. Bizony przemie-
rzają olbrzymie tereny prerii, nie zatrzymu-
jąc się na dłużej, zatem idące za nimi ptaki, 
nie mają czasu na wicie gniazd i wysiady-
wanie własnych jaj. Według atlasu ptaków, 
krowik to jedna z dwóch amerykańskich 
„kukułek”. Ten żyje w północnych stanach 
i na terytorium Kanady, drugi gatunek żyje 
w południowych stanach USA. Krowiki 
można spotkać na różnych siedliskach, na 
otwartych polanach w lesie, na pastwiskach 
dla bydła, na uprawianych polach paszo-
wych.  

Niegdyś ograniczona do otwartych 
łąk w środkowej Ameryce Północnej, w 
ostatnich dekadach, populacja krowików 
przeszła gwałtowną ekspansję, zwiększyła 
swoją liczebność i  zasięg. Związane jest 
to ze zmianami w środowisku naturalnym, 
urbanizacją, zmianą terenów wypasu bydła 
domowego, wycinką lasów pod budowę lub 
przekształcaniem lasów w grunty rolne. 
Krowiki mogą też cieszyć się dość długim 
życiem; najstarszy zarejestrowany kro-

wik brązowogłowy był samcem i miał co 
najmniej 16 lat i 11 miesięcy, kiedy został 
schwytany i ponownie wypuszczony pod-
czas operacji obrączkowania w amerykań-
skim stanie Wisconsin.

Mimo, że krowik zachowuje się podob-
nie jak nasza rodzima, polska kukułka, to, 
niestety, nie może pochwalić się pięknym 
kukaniem, gdyż wcale nie kuka. 

Poezja sp
od kape

lusza

Poezja sp
od kape

lusza

Andrzej Dziedzina Wiwer

- ZA CYSORZA -

Idzie chodok na wojonko
        poniywiyrko
            wielkó monko
    Ale idzie
    Śpiywajoncy
Jaze ziomia
     dudni
         joncy
Wiater -
        smutno podmuchuje
Dziywco -
    straśnie popłakuje
Niejedna matuś -
          bo zginie
A ftos be -
         śpiywoł w dziedzinie
Łociec -
    załośnie spoziyro
Ronkowo łocy
         łobciyró
Chocios sie ta z nio nie
         cacko
Skoda -
      Sona na wojacko
.......... Nadaromne
        syćkie zole
       Trza łostawić’
    Łojców
           hole
        Trzeba iś
          choć sprzed
                       ołtorza
   .. Na wojonko ....
              Za  Cysorza
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	 	W	pogoni	za	ideałem
21 lutego 30-sobowa grupa słuchaczy Pienińskiego 

kUTW spędziła wyjątkowo miłe popołudnie i wieczór 
uczestnicząc w wyjeździe do Teatru im. Juliusza Słowac-
kiego w Krakowie. Mogliśmy podziwiać zarówno jego 
zewnętrzną, zabytkową architekturę, ale także przepiękny 

wystrój wnętrz.
Obejrzeliśmy tam utrzymaną w kon-

wencji komedii niezwykle atrakcyjną 
wizualnie sztukę pt. „Victoria True Wo-
man Show”. Świetna obsada aktorska E. 
Olszówki, A. Sokołowskiej, E. Bułhak, 
Z. Zamachowskiego i K. Szczepania-
ka gwarantowała wspaniałą zabawę. I 
tak też było! Formuła spektaklu, pełna 
światła, ruchu, tańca i muzyki oraz gra 
aktorska z dużą dozą spontaniczności 
złożyły się na to efektowne widowi-
sko, które dostarczyło nam – widzom 
pozytywnych emocji, humoru, a nawet 
wzruszeń. Był to spektakl o kobietach, 
ale nie tylko dla kobiet, gdyż skłaniał 
wszystkich do refleksji, jak sprostać 
można dzisiaj wymaganiom i oczeki-
waniom świata uwikłanego w pozory i 
sztuczność, co jest naszym priorytetem, 
czy jesteśmy ważni dla siebie samych, czy tylko chcemy się podobać innym. 
Na te pytania próbowały odpowiedzieć trzy kobiety stając do wyścigu o 
tytuł Superwoman, w telewizyjnym show.

Wiktoria to marzycielka wpędzana przez matkę w kompleksy, potrzebu-
jąca akceptacji, niespełniona w życiu, ale empatyczna i ciepła dziewczyna, 
która dzięki konkursowi odzyskuje wiarę w siebie. Justyna to typ Matki 
– Polki zapracowanej, zajętej domem i rodziną kobiety, która chce wygrać 
show i tym sposobem udowodnić, że może coś osiągnąć, zdobyć tylko dla 
siebie, spełnić się w innej roli. Ewa z kolei, to wyzwolona, niezależna, pełna 
samodyscypliny szefowa korporacji odrzucająca uczucia i role, jakie narzu-
ca społeczeństwo kobietom. Kreuje się na pewną siebie kobietę sukcesu, 
silną psychicznie i fizycznie. Wszystkie trzy kobiety konfrontują się w ogniu 
pytań i zadań odpowiadając jak wygląda ich dzień, jakiej diety przestrze-
gają, jakie wartości i wzorce preferują, jak wyglądają, chodzą, myślą, do-
konują wyborów, co ważne w ich życiu: macierzyństwo czy kariera, ciało 
czy dusza, mąż czy kochanek? Każdej z tych kobiet jest do ideału tak samo 
blisko jak i bardzo daleko.

Zaaranżowane przerwy w dostawie prądu zwalniały akcję sztuki. Gdy 
cichło wszystko na chwilę, to odkrywało się przed widzami prawdziwe ob-
licze każdej z kobiet. Widzą one bezsens tego konkursu. Dążenie do per-
fekcji, bycia trendy, prowadzi je do smutnej refleksji, że żyjąc na pokaz 
zapominają o sobie, o tym czego naprawdę potrzebują i chcą. Do jakich 
wniosków dochodzą? Otóż, Wielofunkcyjna Superwoman, Kobieta Idealna 
nie istnieje !! I tak utrzymana najpierw w humorystycznym tonie sztuka, 
stopniowo zmieniała swoje tempo przypominając, że wpasowanie się w pe-
wien wzorzec, pogoń za ideałem jest próżnością i bezsensem. Tę prawdę 
wyraził także Artysta – Gucio, który biorąc udział w występie stwierdza, 
że nie przystaje do jego formuły. W swojej aktualności i mądrości sztuka 
uświadamia, że nie trzeba stać na podium, aby korzystać z tego, co ma nam 
do zaoferowania życie. Każda kobieta jest inna, każda piękna i wyjątkowa 
niezależnie od wyglądu, wieku, statusu zawodowego czy rodzinnego. Musi 
jednak dbać o to, by nie zatracać swojej wrażliwości, znać swoją wartość, 
być sobą, żyć także dla siebie i kochać siebie bez utraty miłości dla innych.

Spektakl zakończył się brawami, tym bardziej, że występujący aktorzy 
odczytali deklarację manifestując swoje wsparcie dla Dyrektora Teatru Ju-
liusza Słowackiego i działalności tej placówki.

Zachwyceni wieczorną scenerią Krakowa postanowiliśmy spontanicznie 
odwiedzić także Ogród Świateł, w którym mogliśmy podziwiać przepiękne 
instalacje świetlne ukazujące treść jednej z baśni Braci Grimm – „Królewna 
Śnieżka”.

Nasze spotkanie ze sztuką oceniamy jako bardzo udane. Wspólny wy-
jazd w miłej atmosferze możemy uznać za bardzo wartościowy pod wzglę-
dem kulturalnych doznać i towarzyskiej wyprawy.

Nie przyszło nam wówczas do głowy, że trzy dni później rozpocznie się 
wojna ukraińsko-rosyjska i nasze teatralne wrażenia zejdą na dalszy plan, a 
zaistniała sytuacja będzie wymagać naszej energii i zaangażowania w nie-
sienie pomocy naszym ukraińskim „sąsiadom”. Stowarzyszenie Pieniński 
UTW bierze udział w akcji „Solidarność z Ukrainą” i organizuje zbiórkę 
darów dla uchodźców z Ukrainy.

Antonina Morawczyńska
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Na zimę najlepszy kożuch
Od 5 lutego br. w budynku magazynu studyjnego Mu-

zeum Pienińskiego w Szlachtowej można podziwiać piękną 
wystawę przygotowaną przez Muzeum  - Zamek w Starej 
Lubowli na Słowacji pt. ”Kuśnierstwo na Spiszu”.

Wernisaż wystawy odbył się 4 lutego po południu. 
Wszystkich przybyłych, wśród których znaleźli się goście 
ze Słowacji - gospodarze wystawy: Katarína Babčákova, 
Dušan Janickí oraz Michał Sarneckí, przywitała serdecz-
nie dyrektor Muzeum Pienińskiego Barbara Węglarz. Pani 
dyrektor pochwaliła się, iż nasze muzeum zdążyło nabyć w 
1982 roku od jednego z ostatnich Rusinów ze Szlachtowej 
kożuch barani, biało wyprawiony, podobny do tych ekspo-
nowanych na słowackiej wystawie. Poinformowała także, 
że takie kożuchy nabywali, na terenie dzisiejszej Słowacji 
– w Starej Lubowli, zarówno mieszkańcy Rusi Szlachtow-
skiej jak i górale pienińscy; kobiety i mężczyźni. Oprócz 
funkcji ciepłego okrycia wierzchniego podczas srogiej kar-
packiej zimy, kożuch był też strojem paradnym. Był inte-
gralną częścią stroju młodej pary na ceremonii zaślubin 
do początku XX w.

Dalej głos oddała kustosz Katarínie Babčákovej, która 
opowiedziała o związkach XIII/XIV-wiecznego Zamku 
Lubowla z Polską. M.in. zamek stał się siedzibą polskich 
starostów, którym był słynny rycerz z Garbowa Zawisza 
Czarny, a od XVI w. przedstawiciele rodu Lubomirskich 
przez cztery pokolenia. W czasie potopu szwedzkiego na 
zamku były przechowywane polskie klejnoty koronacyj-
ne, schowane przed najazdem szwedzkim. Wielokrotnie 
na zamku gościli polscy królowie, np. w czasie powrotu 
ze zwycięskiej odsieczy wiedeńskiej zatrzymał się tu król 
Jan III Sobieski. Dalej Katarína Babčákova opowiedziała o 
skansenie działającym przy zamku oraz o samej wystawie 
i dziejach kuśnierstwa na słowackim Spiszu. Przedstawiła 
proces wytwarzania kożuchów przez cech kuśnierzy, krok 
po kroku, od momentu wyprawiania owczych skór za po-
mocą odpowiednich narzędzi, dokonywany w całości przez 
rody kuśnierskie, aż po produkt finalny w postaci pięknie 
zdobionych białych, miodowych, po lekko brązowe kożu-
chy.

Prezentowany zbiór eksponatów z Muzeum Lubowel-
skiego składa się z 39 kożuchów i serdaków, a także z licz-
nych narzędzi kuśnierskich, ogółem zobaczyć można około 
100 eksponatów. 

Wystawa czynna będzie do 31 marca w budynku Maga-
zynu Studyjnego Muzeum Pienińskiego. 

Alina Lelito



Na Wschód
Początek roku 2022 w życiu klubowym „HIGHLANDERA” 

obfitował w imprezy organizowane przez zaprzyjaźnione kluby.
Pierwszy wyjazd do dalekich Siemiatycz, w czasie nasilonych 

wtargnięć na naszą wschodnią granicę, dał nam możliwość zo-
baczenia na żywo sytuacji panującej w regionie Podlasia. Liczne 
patrole Policji, Straży Granicznej, rozlokowane na drogach i mo-
stach wprowadzały napięcie i jakiś bliżej nieokreślony niepokój, 
ale na miejscu już w serdecznej i przyjaznej atmosferze zapomi-
namy o niepokoju. Mamy napięty program, rozpoczynamy kurs 
sędziowski, prowadzimy seminarium z zakresu Thai/Kick Boxin-
gu i przygotowujemy się do walki wieczoru (pokazowej) nasze-
go zawodnika Damiana Kamińskiego z zawodnikiem Akademii 
„ANDY” Kacprem Nowaczukiem. Walka to już będzie „wisienka 
na torcie”, ale najpierw pierwsze treningi z adeptami Akademii. 
Pokazujemy nasze systemy treningowe, sędziujemy walki, w ra-
mach szkolenia dodatkowo prowadzę trening Karate Kyokushin 
dla wszystkich. Obiad, lekki odpoczynek i walka wieczoru - 3 
rundy pełne kopnięć i ciosów, w dobrej sportowej atmosferze, 
gdzie doping publiczności był po jednej i drugiej stronie! Walkę 
na punkty wygrywa Kacper. Zawodnicy pokazali piękną tech-
niczną walkę.

Mija kilka tygodni, ponownie jestem z dwoma młodymi za-
wodnikami i przyszłym sędzią na Podlasiu. Mistrzostwa Podlasia 

w Kick Boxingu połączone z jubileuszem 40- lecia pracy trener-
skiej naszego Przyjaciela i Opiekuna MISTRZA ANDRZEJA 
NOWACZUKA. Jak zawsze u Shihana wszystko zorganizowane 
perfekcyjnie, 135 zawodników z różnych regionów kraju w pełnej 
synchronizacji zajmuje miejsce na sali. Po przemówieniach tam-
tejszych władz, przedstawieniu przybyłych mistrzów i reprezen-
tantów, na dwóch matach rozpoczyna się turniej i dalsze szkolenie 
sędziowskie (druga część kursu). Tutaj zawodnicy HIGHLAN-
DERA pokazali swoje umiejętności; Juliusz Czajka stoczył 4 
pojedynki wygrane w pięknym stylu, Patryk Dudka 2 wygrane 
walki! Tomasz Czajka i niżej podpisany przystępują do egzaminu 
sędziowskiego, zakończonego sukcesem. Wręczanie medali i legi-
tymacji kończy turniej.

Po nocnym odpoczynku zabieram uczniów na Świętą Górę 
Prawosławia-Garbarkę, zwaną także Górą Krzyży. To miejsce 
robi na nich olbrzymie wrażenie, jest wręcz mistyczne!

Już po powrocie czeka na nas zaproszenie od Mistrza Stani-
sława Majchrzaka z pobliskiego Łącka na Charytatywną Galę-
-Mistrzowie Sztuk i Sportów Walki - Dla Natalki. Jest to chora 
dziewczynka z pobliskiej miejscowości, której Mistrz Stanisław 
postanowił pomóc w leczeniu, toteż i KSW „HIGHLANDER” 
dorzucił swoją cegiełkę na ten szlachetny cel, zgodnie z zasadami 
panującymi w naszym klubie- uczymy, szkolimy i pomagamy! 

 Zbyszek „HIGHLANDER” Lach

Limonit

Górnik Hänig  kopacz złotonośnych skał
podbił oko w sztolni, kiedy odkryć miał
proces propilityzacji,
bo poznał propinacji 
prawo i odtąd Limonitem się zwał.

Od czasów funkcjonowania zakładu górniczego X. Pawła Sanguszki upłynęło 
prawie 300 lat. Legendy o złocie w Jarmucie, o zasypanych chodnikach i skarbach 
ukrytych, znane są szczawniczanom od kołyski. Legendy te podsycane są opowieścia-
mi dziadków i rodziców z młodzieńczych wypraw do ukrytych kopalń. Żeby samemu 
dotknąć tej historii wystarczy udać się do Bani w Jarmucie. 

Tuż przy wejściu natykamy się na wyeksploatowaną żyłkę limonitową. To pęk-
nięcie w skale, ciągnące się po prawej stronie chodnika, wypełnione rdzawym mi-
nerałem, z którego hawiarze chcieli pozyskać złoto i srebro. Pochodzenie jej ściśle 
wiąże się z lawą andezytową, która przeobraziła otaczające skały osadowe. Był to 
jednak warunek początkowy. Dopiero penetrujące pęknięcia gorące wodne roztwory 

dwutlenku węgla i siarki doprowadziły do procesu propylityzacji czyli przemiany mi-
nerałów zawartych w skałach. Postępująca mineralizacja (powstawanie minerałów) 
była powodem pojawienia się srebra, miedzi, złota i siarczków żelaza. Z kolei w wy-
płukanych andezytach krystalizowały między innymi granaty. Oczy się świecą... Żeby 
ostudzić zapał wspomnę, że współczesne badania określają zawartość jarmuckiego 
złota na 1g na tonę rudy. W tym aspekcie podbite oko zwolnionego z roboty sztygara 
Häniga (szkoda, że nie znamy prawdziwego powodu rozwiązania z nim umowy przez 
inspektora Bedońskiego) wpisuje się w historię jałowych poszukiwań.

Napisał Stanisław Błażusiak
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Czytanie starych ksiąg

Podobnie jak do poznawania nazw ro-
ślin, mam też zamiłowanie do starych ksiąg. 
Zajęciem dla mnie fascynującym jest wejście do 
– w pewnym sensie – baśniowej krainy, zapozna-
wanie się z pojęciami, myślami, a nade wszystko 
słownictwem ludzi z odległej przeszłości. Ponad-
to samo dotknięcie kart liczących dwieście, trzy-
sta, a czasem nawet i pięćset lat, budzi przyjemny 

dreszczyk emocji. Dzisiaj, dzieląc się z Czytelnikami bodaj cząstką 
tych emocji, proponuję, abyśmy zajrzeli do księgi polskiego leka-
rza i przyrodnika, księdza Marcina z Urzędowa (ok. 1500-1573), 
zatytułowanej Herbarz polski. Dzieło to wyszło drukiem w Krako-
wie w 1595 r. czyli 22 lata po śmierci autora. Marcin z Urzędowa 
bardzo pragnął przyczynić się do poprawienia poziomu wiedzy 
przyrodniczej w naszym kraju, jak też spopularyzowania rodzi-
mych roślin leczniczych. Nierzadko krytykował współczesnych 
mu lekarzy i aptekarzy. Ganił ich wprost, szczególnie za brak pod-
stawowych wiadomości na temat ziół i za wprowadzanie w błąd 
pacjentów. Ostrzegał również przed tzw. zielarkami, pisząc: „leda 
co wam daią, czego same nie znają”. 

Tak więc otwieramy herbarz na stronach 134 i 135, aby zobaczyć, 
co w rozdziale opatrzonym numerem CLIII, ksiądz Marcin napisał 
o roślinie znanej obecnie pod nazwą rzepik pospolity (Agrimonia 
eupatoria) należącej do rodziny różowatych (Rosaceae). To bylina, 
do metra wysokości, o kwiatach żółtych, zebranych w kłosokształt-
ne grona, u nas pospolita, także rozpowszechniona w Pieninach, a 
rośnie najczęściej na suchych pastwiskach, łąkach, również w mu-
rawach i zaroślach. Jest uznana za roślinę leczniczą, stosowana w 
medycynie oficjalnej i ludowej, wewnętrznie (w formie naparów) i 
zewnętrznie, np. jako okłady. 

A co przekazał nam ks. Marcin na temat pożytków, jakie może-
my czerpać z rzepika, który opatrzył nazwami Eupatorium, Hepa-
titium, a po polsku Wątrobne ziele? Zaraz się przekonamy, czy na-
zwa jest trafiona. Tak więc ziółko to, a „zwłaszcza liście iego leczy 
rany wrzedliwe, które nie mogą bydź leczone”. W tym celu liście i 
ziele można utłuc, zmieszać z sadłem wieprzowym i przykładać na 
bolące miejsce. „Nasienie i samo ziele bardzo leczy wątrobę zaka-
żoną, takież gryzienie w żywocie”. Dobrze jest też „nasienie z wi-
nem warzone dając pić”, ponieważ „czerwoną niemoc ustawia”. Ta 
dziwna przypadłość to po prostu... czerwonka. Przekleństwo daw-
nych wieków, gdy ludzie byli raczej na bakier z higieną, a sposób 
odżywiania daleko odbiegał od dzisiejszych standardów. W jednej 
z dawnych kronik czytamy, że cesarz Albrecht II Habsburg (1397-
1439) zmarł na czerwoną niemoc, „która mu się dostała z melonów, 
bo je bez miary jadł”! Czerwone wino w połączeniu z uwarzonym 
w nim rzepikiem dobrze użyć na „plugawe rany”, które wymywa i 
„czyściąc goi”. Natomiast, jeśli rany źle się zagoiły - nic stracone-
go! „Tenże rzepik, gdy na rany źle zagoione stłukwszy przykłada, 
tedy ie otwiera”. Wreszcie warto wiedzieć, iż rzepik to lek niemal 
uniwersalny. Dlaczego? Otóż, „pomaga wątrobne ziele przeciw każ-
demu zamuleniu, tak wątroby, jako nerek i śledziony i żył”. 

Jak wspomniałem, ksiądz Marcin starał się unikać błędów, a 
nawet niejednokrotnie prostował pomyłki popełnione przez innych 
zielarzy i lekarzy. W tym wypadku, na początku rozdziału o rze-
piku, wyjaśnił pewne kontrowersje dotyczące jego nazwy. Zioło to 

było bowiem mylone z innym gatunkiem, o 
nazwie „szadziec”. Pisał: „Aptekarze iako 
Doktorowie mówili, że szadziec, zielsko 
szpetne iest Eupatorium”. Chodzi prawdo-
podobnie o dzisiejszy gatunek sadziec kono-
piasty (Eupatorium cannabinum) z rodziny 
astrowatych (Asteraceae), pospolity w kra-
ju, jak też w Pieninach, któremu wówczas 
uczeni odmawiali nazwy łacińskiej Eupato-
rium. Ale już niecałe dwieście lat później, 
inny z naszych znakomitych znawców ziół, 
ks. Krzysztof Kluk, w swoim Dykcyonarzu 
roślinnym z roku 1786, w tomie I, używa 
już w odniesieniu do sadźca nazwy Eupa-
torium cannabinum, aczkolwiek po polsku 
zwie go... upatrek konopnica! Zaś rzepik, to 
dla niego już Agrimonia eupatoria, czyli tak 
jak go zwiemy współcześnie. 

Mili Państwo, warto czytać stare księgi, czy to o treści przyrod-
niczej, czy jakiejkolwiek innej. Przenosimy się wtedy w zupełnie 
inny świat, odrywamy od nierzadko zbyt szarej codzienności. Jeśli 
tylko nadarzy się taka okazja – proszę spróbować. Gorąco polecam, 
a sam... wracam z przyjemnością do Herbarza polskiego, szukając 
kolejnych ziołowych i medycznych rewelacji z bardzo dawnych lat.

Rzepik pospolity
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Anna Malinowska 
TPSP

W lutym na ścianach Eglan-
der Caffe, w ramach wystaw 
prezentowanych przez szczaw-
nicki oddział Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych, za-
wisły barwne obrazy na szkle 
Anny Madejowej.

Anna Madeja urodziła się i 
wychowała w rodzinie góral-
skiej. Już jako dziecko obserwo-
wała obecne i dawne obyczaje 
góralskie, wsłuchiwała się w 
legendy i opowieści o górskich 
harnasiach, zakopanych skar-
bach, bitnych chłopcach i ich 
fryjerkach. Ich wyobrażenia po-
jawiły się później na jej obrazach. Drugi nurt tematycznych zain-
teresowań Anny stanowią wątki religijne – postaci świętych pań-
skich, Madonny, anioły, a także liczne motywy bożonarodzeniowe 
i pasyjne. Od wielu lat Anna Madeja mieszka wraz z mężem -rzeź-
biarzem w Szczawnicy, z którym tworzą artystyczne małżeństwo, 
a ich dom, uwidoczniony na wystawie, jest bezpieczną przystanią 
dla wszelkich twórców i artystów.

Anna Madeja wybrała jako środek swojej ekspresji bardzo 
trudny rodzaj twórczości – malarstwo na szkle. Trzeba posiadać 
ogromną wyobraźnię i opanować kunszt do perfekcji, by malować 
obraz „od spodu”, przedstawić jego lustrzane odbicie. Swoimi 
umiejętnościami zawsze chętnie dzieliła się z młodymi adeptami 
sztuki, prowadząc zajęcia z malarstwa na szkle przez całe lata w 
szczawnickim MOKu, czy w swoim domu i ogrodzie obok gale-
rii „Krzywa Jabłonka” w Pieninach. Sama także uczestniczyła w 
licznych plenerach i wystawach na terenie Polski, a także za gra-
nicą: w Niemczech, Francji, Szwecji, Izraelu, USA, na Węgrzech 
i Słowacji. Zdobywała pierwsze miejsca, nagrody i wyróżnienia w 
wielu konkursach plastycznych. Jej prace znajdują się w muzeach, 
galeriach etnograficznych oraz są ozdobą prywatnych kolekcji w 
Polsce i za granicą.

W 2013r. wraz z mężem Józefem Madeją obchodziła 50.lecie 

działalności artystycznej, 
a uroczysty benefis zorga-
nizował twórcom szczaw-
nicki MOK. Anna Madeja 
została odznaczona Srebr-
ny Krzyżem Zasługi za 
całokształt pracy twórczej 
przez prezydenta RP Le-
cha Kaczyńskiego, a także 
Medalem im. Józef Sza-
laya za zasługi dla Miasta 
i Gminy Szczawnica.

W Tłusty Czwartek, w 
galerii Eglander Caffe, na 
finisażu wystawy Anny 
Madejowej spotkali się 
jej przyjaciele i amatorzy 
talentu. Wśród obrazów 
przedstawiających scenki 
rodzajowe z życia górali i 
legendy pienińskie, anioł-
ki i świątki oraz postaci 
kultury zebrani gratulo-
wali Artystce pięknej eks-
pozycji oraz dotychczaso-
wych dokonań twórczych, 
życząc wszelkiego dobra 
na kolejne lata i wielu 
równie udanych wystaw. 
Oprócz grona twórców 
TPSP i rodziny, na finisaż 
przybyły także z najlep-
szymi życzeniami Panie 
dyrektor: Szkoły Podsta-
wowej  nr 2 Anna Szcze-
paniak i MOKu  - Paulina 
Mogilska – Słowik oraz sekretarz MiG Szczawnica Tomasz Cie-
sielka z małżonką.

Nie zabrakło wspólnego odśpiewania 100 lat, wzniesienia to-
astu za zdrowie bohaterki wieczoru oraz zjedzenia tradycyjnych 
tłustoczwartkowych pączków. 

Chociaż spotkanie odbyło 
się w cieniu tragicznych 
wieści o wybuchu woj-
ny na Ukrainie, miało 
serdeczny, rodzinny 
charakter, i było do-
cenieniem Osoby 
Anny Madei i jej roli 
kulturotwórczej w 
szczawnickim środo-
wisku.

Alina Lelito

OBRAZY NA SZKLE ANNY MADEJOWEJ
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