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Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Szczawnicy na XLIX 
zwyczajnej sesji, w dniu 8 sierpnia 2022 roku.

1) Nr XLIX/361/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odda-
nie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  
i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.

Uchwała została podjęta w związku z wystąpieniem trzech dzier-
żawców działek komunalnych, na które zakończyły się umowy 
z miastem, zawarte na okres trzech lat. Zgoda Rady Miejskiej, 
wyrażona w formie uchwały, jest wymagana ustawowo, gdy 
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, jest zawierana 
ponowna umowa z tym samym dzierżawcą.  

Na podstawie uchwały, z dzierżawcami zostaną zawarte umowy 
na kolejne trzyletnie dzierżawy. Działki będą wykorzystywane 
– jak dotąd – na cele rolnicze, miejsce składowe oraz zieleniec 
przydomowy.  

2) Nr XLIX/362/2022 w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów 
specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicz-
nych, doradców zawodowych w  szkołach i w przedszkolu, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Szczawnica.

Rada Miejska, jako organ prowadzący szkoły, na mocy przepi-
sów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Karta Nauczyciela, 
określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedago-
gów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 
doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych 
w poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Wymiar ten 
nie może przekroczyć 22 godzin.  Ustawą z 12 maja 2022 roku, 
została wprowadzona nowelizacja ustawy o systemie oświaty, 
uzupełniająca wykaz  pedagogów o pedagogów specjalnych.  

Uchwała Rady Miejskiej, dla nauczycieli pedagogów specjalnych 
zatrudnionych w pełnym wymiarze, ustaliła taki sam tygodniowy 
wymiar godzin zajęć jak dla pozostałych pedagogów objętych 
omawianym przepisem, tj. 22 godzin.  

3) Nr XLIX/363/2022 w sprawie określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w  Gminie Szczawnica, w  roku szkolnym 
2022/2023.

Uchwała określająca średnią cenę paliwa w gminie w roku szkol-
nym, jest podejmowana  przed rozpoczęciem każdego kolejnego 
roku szkolnego.  Obowiązek podjęcia uchwały nakłada na Radę 
ustawa z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe. 

Ustawa nakłada na gminy obowiązek zapewnienia  niepełno-
sprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom 
objętym wychowaniem przedszkolnym, bezpłatnego transportu 
i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania 
przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. 

Średnie ceny paliwa, w odniesieniu do oleju napędowego, ben-
zyny i autogazu, są przyjmowane jako podstawa do ustalania 
wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 

oraz rodziców.

4) Nr XLIX/364/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica.

W ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków, zostały wprowadzone zmiany dotyczące 
zasad wydawania przez przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjne 
warunków przyłączenia do sieci. Ponadto, w ustawie zostały 
wprowadzone również zapisy obligujące rady gmin do dostoso-
wania treści regulaminów dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków, do nowego stanu prawnego. 

Uchwała Rady Miejskiej została przygotowana na bazie projek-
tów regulaminów przekazanych przez Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej (prowadzący zaopatrzenie w wodę) oraz Podha-
lańskie Przedsiębiorstwo Komunalne (prowadzące gospodarkę 
ściekową). 

Zmiany w regulaminie nie dotyczą wysokości stawek opłat 
(taryfy) za wodę i ścieki. 

5) Nr XLIX/365/2022 w sprawie ustalenia „Zasad i warunków 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w gminie Szczawnica”.

Uchwała w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania 
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń w gminie Szczawnica” została 
podjęta w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 

Uchwała stanowi realizację – kontynuację uchwały Nr 
XIV/95/2015 Rady Miejskiej z 30 listopada 2015 roku w spra-
wie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki 
sytuowania na terenie Miasta i Gminy Szczawnica obiektów 
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

Więcej informacji na temat uchwały znajduje się w opisie prac 
Rady Miejskiej. 

6) Nr XLIX/366/2022 w sprawie upoważnienia Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica do złożenia wniosku o dofinansowa-
nie, przyjęcia zadania do realizacji oraz udzielenia zabezpieczenia 
zwrotu dofinansowania dla przedsięwzięcia pn. „Wspieranie efek-
tywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na 
terenie Miasta i Gminy Szczawnica”.

Uchwała jest związana z wnioskiem opracowanym przez Urząd 
Miasta i Gminy, dotyczącym obniżenia zapotrzebowania na 
energię cieplną budynków oraz zastosowania rozwiązań zmniej-
szających zużycie energii elektrycznej w postaci montażu 
instalacji PV w obiektach użyteczności publicznej, tj.  budynku 
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnicy oraz Stacji 
Uzdatniania Wody w Szczawnicy. 

Wiadomości Samorządowe - informacje rady miejskiej

Sesja - Uchwały

2



Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Szczawnicy podczas
L zwyczajnej sesji w dniu 26 września 2022 roku. 

1) Nr L/370/2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta
i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.

Zgoda Rady Miejskiej, wyrażona w formie uchwały, jest wyma-
gana ustawowo, gdy po umowie dzierżawy zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat, jest zawierana ponowna umowa z tym samym 
dzierżawcą.  

Z wnioskiem o zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 
trzech lat, wystąpili dotychczasowi dzierżawcy trzech działek 
komunalnych.  Działki, o których mowa, są położone przy ulicach 
Głównej, Zdrojowej oraz Berech (Szlachtowa). Działki, jak do tej 
pory, będą wykorzystywane: pod działalność gospodarczą (kiosk 
handlowy), jako miejsce postojowe oraz zieleniec przydomowy. 

2) Nr L/371/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Szafranówka”. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Szafra-
nówka”, dotyczy terenów położonych w południowo – zachodniej 
części miasta, a jego celem jest stworzenie warunków dla rozwoju 
ośrodka rekreacyjno – sportowego „Palenica – Szafranówka”, 
którego częścią jest Polana Szafranówka z istniejącą już infra-
strukturą turystyczną, do której dostęp zapewnia turystom Kolej 

Linowa „Palenica”. 

Ze względu na położenie obszaru objętego planem w otulinie 
Pienińskiego Parku Narodowego oraz Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, w planie zostały wprowadzone szczegółowe zasady 
kształtowania zabudowy oraz ograniczenia dotyczące ilości oraz 
programu funkcjonalnego stacji kolei linowych. Przy realizacji 
inwestycji zostaną zachowane w możliwie maksymalnym stop-
niu istniejące zadrzewienia oraz inne charakterystyczne formy 
pokrycia terenu. 

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego „Sza-
franówka” stwarza warunki dla ograniczenia bezplanowego 
zagospodarowania terenów, respektując w swoich ustaleniach 
wymogi ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego. 

3) Nr L/372/2022 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego 
nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzy-
stanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym 
prowadzonym przez Miasto i Gminę Szczawnica.

Uchwała dotyczy opłaty, jaka jest ponoszona przez rodziców 
za czas przekraczający bezpłatny wymiar pięciu godzin dzien-
nie, który dziecko spędza w Miejskim Przedszkolu Publicznym. 
Opłata wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego 
pobytu dziecka w przedszkolu, powyżej bezpłatnych pięciu godzin. 
Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. Uchwała 

Termomodernizacja spowoduje poprawę warunków użytkowania 
budynków dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, a tym 
samym wpłynie pozytywnie na zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię oraz znaczną redukcję ubytków ciepła, co obniży koszty 
ogrzewania, a także przyczyni się do zredukowania zanieczysz-
czania powietrza.

Podjęcie uchwały dotyczącej opisanego projektu było niezbędne 
ze względu na wymogi określone przy składaniu wniosku o jego 
dofinansowanie.

7) Nr XLIX/367/2022 w sprawie zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica, 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego insty-
tucji kultury za pierwsze półrocze.

   Dotychczas obowiązująca uchwała regulująca zakres i formę 
informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy za 
pierwsze półrocze, to uchwała z 2012 roku.  Obecnie uchwała 
ta została zastąpiona nową, korygującą zakres przedstawianych 
informacji, między innymi poprzez inny sposób ich uporządko-
wania i pogrupowania. 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz infor-
macji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji 
kultury, jest corocznie przedkładana przez Burmistrza Radzie 
Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. 

8) Nr XLIX/368/2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta
i Gminy Szczawnica na rok 2022.

   Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica, 
dotyczyły zwiększenia planu dochodów z tytułów: planowanego 
porozumienia z Lasami Państwowymi na współfinansowanie 
modernizacji dróg gminnych Sielska i Czarna Woda, zwrotu 
utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nie-
ruchomości parku narodowego za rok 2021, świadczenia 
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz opłat za usuwanie 
drzew. Analogiczne zmiany zostały dokonane po stronie wydat-
ków, a oprócz tego, kwoty zwiększające wydatki budżetu zostały 
wprowadzone w pozycjach dotyczących przebudowy odcinka 
ulicy Zawodzie, Ochotniczej Straży Pożarnej (między innymi 
zakup umundurowania bojowego oraz prace przy remizie
w Szlachtowej). 

W dwóch przypadkach, zmiany miały charakter techniczny,
tj. dotyczyły zmiany klasyfikacji budżetowej.

9) Nr XLIX/369/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.  

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
dostosowały jej treść do zmian wprowadzonych w budżecie,
a także dotyczyły uzupełnienia załącznika „Wykaz przedsięwzięć 
do WPF” o pozycje i kwoty wynikające z zawartych przez miasto 
umów, których terminy przekraczają rok budżetowy 2022. 
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przewiduje jednocześnie częściowe zwolnienie z opłaty, w przy-
padku, gdy z opieki przedszkola korzysta więcej niż jedno dziecko 
z tej samej rodziny, w wieku od 2,5 do 5 lat.  

4) Nr L/373/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XVII/107/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu wynagradzania nauczycieli, określającego wysokość 
stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw 
doraźnych oraz kryteria i tryb przyznawania nagród.  

Uchwalanie regulaminu wynagradzania nauczycieli, jak też doko-
nywanie w nim zmian, należy do kompetencji rad gmin. 

W efekcie zmian dokonanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, od 1 września 
2022 roku dodatek funkcyjny obejmuje również nauczyciela 
określonego w wymienionych przepisach jako „mentor”.

Zadania mentora ustala ustawa „Karta nauczyciela”.

Zmiany wprowadzone w rozdziale 4 Regulaminu, polegają na 
wprowadzeniu funkcji mentora i określeniu (między innymi): 
wysokości przysługującego mu dodatku funkcyjnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda zmiana Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli podlega uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi.

Zmiana wprowadzona uchwałą, będzie obowiązywać od początku 
roku szkolnego 2022/2023.

5) Nr L/374/2022 w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVI/338/2022
w sprawie opłaty targowej.
Zmiana w uchwale podjętej w kwietniu bieżącego roku, ma charak-
ter porządkowy. Na skutek zmiany personalnej w Straży Miejskiej, 
konieczne było uaktualnienie zapisu w § 4, w którym pracownicy 
Straży Miejskiej są wymienieni jako inkasenci opłaty targowej.

Zmiana w uchwale nie dotyczyła wysokości stawek opłaty 
targowej. 

6) Nr L/375/2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2022. 

Zmiany dokonane w budżecie, były związane z koniecznością 
wprowadzenia po stronie dochodów budżetu kwot otrzymanych 
z budżetu państwa na realizację przez Urząd Miasta i Gminy oraz 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zadań z zakresu 
administracji rządowej, to jest (między innymi) ustawy o pomocy 
obywatelom Ukrainy, oświaty (zwiększenie części oświatowej 
subwencji ogólnej oraz dofinansowanie posiłków dla uczniów), 
tzw. dodatku węglowego, a także na zakup umundurowania dla 
OSP. Ponadto, został zwiększony plan dochodów z tytułów: 
środków opłaty od napojów alkoholowych przekazywanych przez 
Urząd Skarbowy, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwrotu 
podatku VAT odliczonego z inwestycji wodociągowych, realizacji 
świadczenia dla uczniów w ramach pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym.

Analogiczne zwiększenia zostały dokonane po stronie wydatków, 
a ponadto, zwiększenie wydatków nastąpiło w ramach realizowa-
nych zadań inwestycyjnych. Zwiększenia kwot nastąpiły również 
po stronie wydatków bieżących, między innymi na cele profilak-
tyki alkoholowej. Część zmian dokonanych po stronie dochodów 
i wydatków, dotyczyła klasyfikacji budżetowej.  

7) Nr L/376/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została dostosowana do zmian doko-
nanych w uchwale budżetowej przez Radę Miejską oraz Burmistrza 
Miasta (według kompetencji).

W załączniku do WPF – „Wykaz przedsięwzięć” – zostały dodane 
trzy przedsięwzięcia, dotyczące: przebudowy ul. Biała Woda
w Jaworkach, modernizacji dwóch odcinków ul. Św. Krzyża oraz 
rewitalizacji centrum uzdrowiska. Wszystkie trzy inwestycje posia-
dają promesy wstępne na dofinansowanie z programu Polski Ład. 

8) Nr L/377/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1/2022. 
Zgodnie z obowiązującą procedurą, petycja skierowana do Rady 
Miejskiej została przenalizowana przez Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji. Komisja, w toku analizy treści petycji stwierdziła, że nie 
spełnia ona warunków ustawy o samorządzie gminnym. Autor 
petycji nie posiadał uprawnień do złożenia wniosku lub wystąpie-
nia z inicjatywą w przedmiocie petycji, w związku z czym, petycja 
nie została uwzględniona. 
W oparciu o stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada 
Miejska podjęła uchwałę, w której zdecydowała o nieuwzględ-
nieniu petycji.  

„TA GÓRA ŚMIECI
  SZCZAWNICĘ SZPECI”
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We wrześniu, Rada Miejska obradowała na posiedzeniach komisji 
oraz L zwyczajnej sesji. 

Komisja Rewizyjna, podczas dwóch posiedzeń, realizowała tematy 
przewidziane w planie pracy na rok 2022. 

Pierwsze z posiedzeń, było poświęcone analizie wyników realiza-
cji budżetu Miasta i Gminy za pierwsze półrocze. Analiza została 
oparta o „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy 
Szczawnica za I półrocze 2022 r.”.  

Obecnie, przepisy prawa nie przewidują opiniowania półrocznego 
wykonania budżetu przez Komisję Rewizyjną czy też Radę Miejską. 
Sprawozdanie ma charakter informacyjny.

Analiza wyników realizacji budżetu za pierwsze półrocze, jest jed-
nak istotnym elementem zamykającym pewien etap roku, dającym 
obraz finansów miasta na tyle wystarczający, by można prognozo-
wać na jego podstawie dalszą sytuację budżetu i wprowadzać w nim 
ewentualne korekty. 

Korekty i zmiany w budżecie na przestrzeni roku kalendarzowego 
a jednocześnie budżetowego, są nieodłącznym i wymaganym 
elementem prawidłowej realizacji budżetu. Świadczą o bieżącej 
analizie i kontroli realizacji dochodów i wydatków budżetu przez 
organ wykonawczy, czyli Burmistrza oraz organ stanowiący – 
uchwałodawczy, czyli Radę Miejską. 

W bieżącym roku, obraz i stan budżetu są dodatkowo „korygo-
wane” przez całkowicie niezależne od samorządu, a jednocześnie
z oczywistych powodów niemożliwe do przewidzenia na eta-
pie przyjmowania uchwały budżetowej, zwiększenia dochodów 
i wydatków, o kwoty przekazane z budżetu Państwa na pomoc 
obywatelom Ukrainy, a w ostatnim czasie również na „dodatek 
węglowy”.  

Drugie z posiedzeń Komisji Rewizyjnej, było poświęcone analizie 
realizacji przez Miasto i Gminę Szczawnica zadań oświatowych

w roku 2021. Komisja omawiała ubiegłoroczną działalność trzech 
szkół podstawowych funkcjonujących na terenie miasta i gminy. 
Analizie zostały poddane wszystkie zakresy funkcjonowania szkół
w roku ubiegłym – od  finansowania, przez strukturę organizacyjną, 
liczbę uczniów, warunki lokalowe, potrzeby remontowe i inne.            

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy petycji zło-
żonej do Rady Miejskiej. Komisja, w oparciu o zapisy ustaw
o petycjach oraz o samorządzie gminnym uznała, że petycja nie 
spełnia warunków określonych przepisami dwóch wymienionych 
ustaw, a w związku z tym, nie może zostać uwzględniona. 

Posiedzenia komisji poprzedzające L zwyczajną sesję Rady Miej-
skiej, były poświęcone głownie omówieniu i zaopiniowaniu ośmiu 
projektów uchwał. Projekty uzyskały pozytywne opinie komisji,
a następnie zostały poddane głosowaniom i uchwalone przez Radę 
podczas L sesji. 

Omówienia uchwał są zamieszczone w tym numerze „Z Doliny 
Grajcarka”. 

We wrześniu, Przewodniczący Rady oraz radni uczestniczyli
w dwudniowych obchodach stulecia sztuki „Wesele Góralskie” 
wystawianej przez Zespół im. Jana Malinowskiego. Radni brali 
także udział w uroczystym rozpoczęciu XIII Ogólnopolskiego 
Maratonu Kajakowego szlakiem św. Jana Pawła II, organizowanym 
przez Klub Sportowy „Pieniny”. 

Przewodniczący Rady reprezentował Radę podczas XXVIII Kon-
gresu Euroregionu „Tatry”, podczas którego zostały przyjęte 
sprawozdania Rady Euroregionu oraz udzielone absolutorium za 
okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku.  

Przedstawiciele Rady brali także udział w roboczych spotkaniach 
z udziałem Burmistrza, a także przedstawicieli innych pod-
miotów, dotyczących planowanych lub proponowanych zadań 
inwestycyjnych. 

Z prac Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej
wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta
i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie interne-
towej www.szczawnica.pl w terminie od  04 października 2022 
r do 25 października  2022 r. wywieszono wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Miasta  i Gminy Szczawnica przeznaczo-
nej do:

I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy

- część działki ewid. Nr 1220/15 o powierzchni 0.0036 ha 

zabudowanej kioskiem handlowym położonej w Szczawnicy przy 
ul. Głównej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospo-
darczej na okres 3 lat

- część działki ewid. Nr 1467/10 o powierzchni 0.0132 ha położo-
nej w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej z przeznaczeniem na miejsce 
postojowe dla samochodu typu melex na okres 3 lat

- część działki ewid. Nr 601 o powierzchni 0.1150 ha położonej
w Szlachtowej przy ul. Berech z przeznaczeniem na zieleniec 
przydomowy na okres 3 lat
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OPINIA W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
I GMINY SZCZAWNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica informuje, że Skład Orzekający 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie postano-
wił pozytywnie zaopiniować przedłożoną przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Szczawnica informację o przebiegu wykonania budżetu 
Miasta i Gminy Szczawnica za I półrocze 2022 roku (poniżej 
przedstawiono treść uchwały).  

UCHWAŁA NR S.O.XVI.422.5.2022

Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej

w Krakowie z dnia 9 września 2022 roku w sprawie:
opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Miasta i Gminy Szczawnica za I półrocze 2022 roku. 
Na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunko-
wych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668), Skład Orzekający Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w osobach: 

Elżbieta Janik – Przewodnicząca Składu Orzekającego 
Joanna Drzymała – Członek Składu Orzekającego 

Marta Olech – Członek Składu Orzekającego 

postanowił

pozytywnie zaopiniować informację o przebiegu wykonania 
budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za I półrocze 2022 roku. 

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 22 sierpnia 2022 r. za pośrednictwem platformy e-PUAP 
(data wynikająca z UPP – Urzędowego Poświadczenia Przedło-
żenia) do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wpłynęły: 
− informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy 
Szczawnica za I półrocze 2022 roku, 

− informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
Miasta i Gminy Szczawnica za I półrocze 2022 roku, w tym o prze-
biegu realizacji przedsięwzięć, 

− informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, 
o których mowa w art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.). 

Jednocześnie w dniu 23 sierpnia 2022 r. do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Nowym 
Sączu wpłynęły ww. dokumenty w wersji papierowej, a ponadto 
za pośrednictwem platformy e-PUAP w tym dniu przedłożono 
również informacje o przebiegu wykonania planu finansowego 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnicy oraz Centrum Kul-
tury, Sportu i Promocji w Szczawnicy. 

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie, realizując kompetencje wynikające z art. 13 pkt 4
w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachun-
kowych, dokonał analizy przedłożonej informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za I półrocze 2022 
roku, uwzględniając przy tym: 2 

− uchwałę budżetową na 2022 rok Miasta i Gminy Szczawnica 
wraz z podjętymi w I połowie 2022 r. uchwałami Rady Miejskiej
i wydanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica zarządze-
niami w sprawie zmian budżetu na 2022 rok, 

− sprawozdania budżetowe, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 1 
lit. a) i ust. 5 ustawy o finansach publicznych, sporządzane i przed-
kładane w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 144) oraz rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawoz-
dań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396 z późn. zm.). 

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie, po zapoznaniu się z przedłożoną informacją o przebiegu 
wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za I półrocze 2022 
r. i wymienionymi wyżej dokumentami stwierdził, co następuje: 

Przedłożona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie 
informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy 
Szczawnica za I półrocze 2022 r. została opracowana w szczegó-
łowości określonej przez Radę Miejską w Szczawnicy w uchwale 
Nr XLIX/367/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie zakresu
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy 
Szczawnica i planu finansowego instytucji kultury za pierwsze 
półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, podjętej na podstawie art. 266 
ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

Realizacja prognozowanych dochodów budżetu z poszczegól-
nych źródeł przebiegała zgodnie z uchwalonym budżetem. Miasto
i Gmina Szczawnica osiągnęła w I półroczu 2022 r. dochody ogółem 
w wysokości 21.154.510,01 zł, co stanowi 55,77% planu. Powyższa 
kwota obejmuje dochody bieżące w wysokości 20.567.272,11 zł 
(wykonanie na poziomie 61,51% planu) oraz dochody majątkowe
w wysokości 587.237,90 zł (wykonanie na poziomie 13,07% planu). 

Wydatki budżetu ogółem zrealizowano w kwocie 20.820.183,55 
zł, tj. na poziomie 45,67% planu. Wykonanie wydatków bieżących 
wyniosło 17.643.411,44 zł, co stanowi 52,65% planu, natomiast 
wydatków majątkowych 3.176.772,11 zł, co stanowi 26,30% planu. 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica w złożonej informacji 
wyjaśnił, że niewykonane wydatki majątkowe przewidziane są do 
realizacji w II półroczu 2022 r. 

Pozyskane przez Miasto i Gminę Szczawnica w I półroczu dochody 
ogółem były wyższe o kwotę 334.326,46 zł od wykonanych 
wydatków ogółem, przy planowanym rocznym deficycie budżetu 
w wysokości 7.660.138,97 zł. Zachowano zasadę wynikającą
z zapisów art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – różnica 
między wykonanymi dochodami bieżącymi i wykonanymi wydat-
kami bieżącymi na koniec I półrocza br. wynosi 2.923.860,67 zł. 

Skład Orzekający nie stwierdził rozbieżności w zakresie wielkości 

Finanse Miasta i Gminy Szczawnica

Wiadomości Samorządowe - informacje rady miejskiej
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planu i wykonania pomiędzy danymi wykazanymi w informacji,
a sprawozdaniami budżetowymi (Rb) za okres od 01.01.2022 r. do 
30.06.2022 r. 3 

Zadłużenie Miasta i Gminy Szczawnica na dzień 30 czerwca 2022 
roku, zgodnie z danymi wykazanymi w sporządzonym kwartalnym 
sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 
oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku 
wyniosło 15.202.720,00 zł, co stanowi 40,08% planowanych 
dochodów (nie występują zobowiązania wymagalne). W okresie 
od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. na obsługę długu publicz-
nego wydatkowano kwotę w wysokości 341.851,42 zł, co stanowi 
55,00% założonego planu rocznego. Biorąc pod uwagę dynamikę 
zmian stóp oprocentowania tytułów dłużnych, niezbędnym jest 
bieżące dokonywanie analiz umów i weryfikację wydatków w tym 
zakresie. 

W pierwszym półroczu Miasto i Gmina Szczawnica zrealizo-
wała rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek w kwocie 
1.000.000,00 zł, tj. 26,36% planu. 

Dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych oraz informacji 
o przebiegu wykonania budżetu nie wskazują na wystąpienie na 

koniec okresu sprawozdawczego przekroczeń planowanych wydat-
ków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. 

Stosownie do art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przedłożył informację o 
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy 
Szczawnica za I półrocze 2022 r., w tym o przebiegu realizacji 
przedsięwzięć oraz informacje o przebiegu wykonania planu finan-
sowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnicy oraz Centrum 
Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy. 

P o u c z e n i e 

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego, stosownie do posta-
nowień art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica służy odwołanie do Kole-
gium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. 

PRZEWODNICZĄCA 

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

Elżbieta Janik 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Wrzesień
w obiektywie
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O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899
z późn. zm./ w wykonaniu Uchwały nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 października 2015 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony
przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nieruchomości położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda stanowiącej:

niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/13 z obrębu Jaworki położoną  
w Jaworkach przy ul. Biała Woda o powierzchni 0.1213 ha, objętą księgą wieczystą nr NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 205 300,00  zł / słownie : dwieście pięć tysięcy trzysta złotych/ + Vat 
Wadium wynosi  41 060,00 zł / słownie czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych/

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

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

Zgodnie z w/w Planem działka  ewid. Nr 211/13 przeznaczona  jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
z dopuszczeniem zabudowy rekreacyjnej / letniskowej i oznaczone symbolem E 33b MN.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość posiada kształt zbliżony do kwadratu, nachylonego w kierunku południowym. Dojazd do  nieruchomości
drogą wewnętrzną utwardzoną betonowymi płytami, konieczność urządzenia wjazdu na działkę. Przez działkę przebiega

linia energetyczna po południowej stronie działki. Kanalizacja w drodze gminnej, brak wody.

Przetarg odbędzie się w dniu  17 października 2022  r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy
ul. Szalaya 103 - sala posiedzeń.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
PKO Bank Polski SA Szczawnica ul. Park Dolny 17 Nr 54 1020 2892 0000 5102 0825 8693 do dnia 13 października 2022 r.

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

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
    • oryginał wpłaty wadium

    • dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych
    • w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw

osób reprezentujących te podmioty, dowodów tożsamości.
    • małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka

    • uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nieruchomości.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później niż 3 dni po odwołaniu,
zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

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

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży,
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym

w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. 
Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po wpłacie wylicytowanej kwoty najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy,

na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.
Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania
lub unieważnienia przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel.18 262 22-03 wew.29
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Dofinansowanie na zakup
nowości wydawniczych
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnicy  po raz kolejny otrzy-
mała ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
dotację na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priory-
tet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 
1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

 W tym roku nasze dofinansowanie  wynosi 6 461,00 zł. Dofinan-
sowanie zapewni nam jeszcze więcej książkowych nowości, które 
z pewnością ucieszą zarówno tych młodszych, jak i dorosłych 
czytelników. Zadanie Biblioteka zobowiązana jest zrealizować 
do 30 listopada 2022 roku. Dzięki dofinansowaniu księgozbiór 
naszej biblioteki wzbogaci się o kolejne tomy serii wydawni-
czych dla dzieci i dorosłych, literaturę obyczajową, sensacyjną, 
a także książki podróżnicze i historyczne, które cieszą się dużym 
zainteresowaniem naszych czytelników .Ponadto  na bieżąco 
uzupełniamy księgozbiór o kolejne pozycje wydane dużym dru-
kiem w serii Wielkie Litery.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów na bie-
żąco wzbogacanych o nowe tytuły, a także z katalogu on-line  
na stronie internetowej biblioteki ,można w nim zarezerwować 
on-line wszystkie książki, które aktualnie posiadamy.

Stanisława Waruś

W sobotę, 24 września br., na rzece Dunajec, odbył się XIII Ogólnopolski Maraton Kajakowy Szlakiem Jana Pawła II, zorganizowany 
przez Klub Sportowy Pieniny. Pomysłodawcą maratonu kilka lat temu był Pan Józef Sarata, sportowiec, działacz i prezes szczawnic-
kiego klubu kajakowego. Maraton rozpoczęto mszą świętą w intencji zawodników i działaczy Klubu. Trasa spływu rozpoczęła się na 
przystani flisackiej w Sromowcach Wyżnych i prowadziła Przełomem Dunajca do przystani KS Pieniny w Szczawnicy.

Maraton Kajakowy Szlakiem Jana Pawła II jest uhonorowaniem Ks. Karola Wojtyły, który niejednokrotnie odwiedzał Pieniny. Prze-
płynął Dunajec kajakiem, uczestniczył w Międzynarodowym Spływie Kajakowym na Dunajcu w 1955 r. Na mszy świętej w Nowym 
Targu w 1979 r. wypowiedział słowa – „Pilnujcie mi tych szlaków….”. Szlak wodny na Dunajcu oraz pieszy z Przehyby do Szlachtowej 
to szlaki, którymi przed laty wędrował ks. kardynał Karol Wojtyła.

XIII Ogólnopolski Maraton Kajakowy Szlakiem Jana Pawła II 
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 Jaka była historia powstania MKS Moto-Pasja?

Pomysł na założenie klubu powstał ponad 10 lat temu. Zaczęło się 
od wspólnej jazdy z kolegami w terenie na motocyklach. Następ-
nie w roli sympatyka motorsportu pojawialiśmy się na okolicznych 
zawodach czy to w Kamienicy czy też w Nowym Targu. Głównym 
pomysłodawcą założenia klubu byłem ja, a sam klub  tworzyliśmy 
razem z m. in. Romkiem Hamerskim, Wieśkiem Warzechą oraz 
nieżyjącym już Edkiem Kordasem.Patrząc na teren po kamienioło-
mie w Malinowie stwierdziłem, że ma on ogromny potencjał, który 
warto wykorzystać pod organizację zawodów enduro. Aby móc roz-
począć działania pierwszym krokiem było odnalezienie właściciela 
działki, kiedy już dowiedzieliśmy się, że jest nim Miasto i Gmina 
Szczawnica natychmiastowo wystąpiliśmy do Burmistrza z prośbą 
o udostępnienie terenu i tak w październiku 2011 roku powstał MKS 
Moto-Pasja. 

Pierwsze zawody z cyklu Moto Rodeo na przygotowanym torze 
zorganizowaliśmy już w 2012 roku. Wtedy było to rozegrane w ten 
sposób, że zawodnicy, a było ich na początku kilkunastu rywalizowali 
w jednej kategorii. Mógł w nich wystartować tak naprawdę każdy 
kto miał chęci i dysponował odpowiednim sprzętem. Były to takie 
podwórkowe zawody. Wraz z upływem lat liczba uczestników wzra-
stała, co wymusiło na nas utworzenie kilku klas w celu stworzenia 
dobrych warunków dla rywalizacji.

Kto może korzystać ze stworzonego przez was toru?
Z toru mogą korzystać osoby zrzeszone w naszym klubie, jest nas na 
chwilę obecną kilkunastu. O ile na początku często korzystaliśmy
z toru w celach treningowych to z biegiem lat i natłokiem obowiąz-
ków czasu na jazdę mamy znacznie mniej... Ja sam siedziałem na 
motorze w tym roku góra kilka razy, a najwięcej jeździłem w trakcie 
przygotowywania trasy do zawodów Moto - Rodeo. Wstyd się przy-
znać, ale w zasadzie to w tym roku nie robiłem żadnego treningu.. 

Jak dawno zacząłeś jeździć i czy odnosiłeś sukcesy w zawodach?

W początkowych latach istnienia klubu brałem udział w zawodach, 
kilka razy udało mi się nawet zdobyć jakiś puchar choć zwykle pla-
sowałem się gdzieś w połowie stawki. Moja przygoda motocyklowa 
rozpoczęła się jednak dużo wcześniej, bo w czasach gdy chodziłem 
jeszcze do szkoły podstawowej. Jeździłem wtedy na starych moto-
cyklach składanych często z elementów pochodzących od różnych 
maszyn. Pierwszy motocykl z prawdziwego zdarzenia udało mi się 
kupić gdzieś w okolicach 2001 roku.

Jakie trzeba spełnić wymagania, aby stać się członkiem
MKS Moto – Pasja?

W zasadzie potrzebne są jedynie chęci. Jeśli tylko chcesz być 
członkiem klubu to po prostu wypełniasz formularz zgłoszeniowy, 
wpisujemy Cię na listę i jesteś w klubie! Aktualnie odstąpiliśmy 
nawet od pobierania opłaty członkowskiej, gdyż trudno było ją 
wyegzekwować.

Moto
Pasja
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Skoro nie pobieracie opłaty członkowskiej to w jaki sposób klub 
pozyskuje środki na bieżące utrzymanie?

Wiadome jest, że klub motocyklowy jak każde stowarzyszenie ma 
swoje bieżące wydatki. Nawet jeśli coś kosztuje niewiele tak jak np. 
prowadzenie konta bankowego to w skali roku generuje to konkretną 
sumę. Natomiast największe koszty pochłania oczywiście przygoto-
wanie zawodów, a są one głównym źródłem dochodu klubu. Osoby 
chcące wziąć w nich udział zobligowane są do opłacenia tzw. wpi-
sowego a my jako organizatorzy musimy tak gospodarować tymi 
środkami, aby pokryć wszystkie koszty związane z organizacją 
imprezy. Przytoczę tutaj kilka pozycji, które należy przygotować 
przed każdym Moto – Rodeo. Przede wszystkim musimy zadbać 
o profesjonalny pomiar czasu, o zabezpieczenie medyczne. Kolejne 
wydatki związane są z zakupem numerów startowych, koszulek dla 
sędziów/zawodników, banerów oraz statuetek. W tym roku zawod-
nicy rywalizowali w 6 kategoriach i w każdej wręczane były po trzy 
trofea. Sporą część naszego budżetu pochłania samo przygotowanie 
toru, konieczne jest wynajęcie ciężkiego sprzętu tj. koparki, wozidła 
itp. W tym miejscu chciałbym podziękować za wsparcie Łukaszowi 
Szczepaniakowi, właścicielowi firmy KOP -BUD, bez którego 
pomocy ciężko byłoby nam wykonać prace ziemne. Podziękowania 
nalezą się również firmom, które pomogły sfinansować nam zakup 
nagród, należą do nich m. in. Przedsiębiorstwo Kamieniarskie „Wol-
ski”, Raf-Racing, KOP-BUD, Kolex, Restauracja Przystań Flisak, 
Restauracja & Pizzeria „u Zosi”, Skład budowlany MarKuz, skład 
budowlany Zborowski, ETNA, RabDom, ZIBI HYDRO, Restaura-
cja Czarda, Siamak, ADIMEX BRUK, Sherco Nowy Targ, Łukasz 
Motocykle, 111 Racing. W kwestiach organizacyjnych współpracu-
jemy również z: KS Jarmuta, S Time (pomiar czasu), Creative, GKM 
Ochotnica, RMK Tylmanowa, MZGK w Szczawnicy oraz z Urzę-
dem Miasta i Gminy Szczawnica. Chciałbym również podziękować 
osobom prywatnym za użyczenie działek pod tor oraz pod parking. 
Jak sam widzisz osób oraz instytucji, które nam pomagają jest sporo. 
Mam nadzieję, że nie zapomniałem kogoś wymienić.

Z jakich motocykli najczęściej korzystają zawodnicy?

Jeśli chodzi o kwestie silnikowe to cały świat Hard Enduro jeździ na 
motocyklach z silnikami 2 – suwowymi. Jest to spowodowane m. 
in. tym, że 2 takt z racji swojej konstrukcji jest stosunkowo lżejszy 
od silnika 4 – suwowego a w sporcie jest to dosyć istotne. Domi-
nujące pojemności skokowe to 250 cm3 i 300 cm3, motocykle 
wyposażone w takie właśnie silniki oprócz dosyć dużej mocy dys-
ponują również pokaźnym momentem obrotowym już od niskich 
obrotów silnika, co w przypadku jazdy enduro ma bardzo duże 
znaczenie. Zdarzają się czasem zawodnicy, którzy odcinają się od 
przyjętych standardów i preferują motocykle o innych parametrach. 
Dobrym przykładem jest tutaj Mariusz Stefaniak, wygrywał on w 
kilku poprzednich edycjach Moto-Rodeo, a startował na motocyklu 
o pojemności 125 cm3.. Zawodnicy na czterysetkach nie dawali mu 
rady, tak dobrze leżał mu ten motor.

Czym jest Hard Enduro Południe?

Jest to cykl zawodów, który udało nam się stworzyć wraz z RMK 
Tylmanowa, GKM Ochotnica oraz KMX Racing Kamienica. Pomysł 
na jego stworzenie narodził się z chęci urozmaicenia rywalizacji. 
Zawodnicy biorą udział w 4 punktowanych konkursach, w tym roku 
odbywały się 9 lipca w Tylmanowej, 21 sierpnia w Ochotnicy, 3 
września w Szczawnicy a ostatnie rozegrane zostały 2 października 

w Kamienicy. Zasady są proste, Zawodnik, który zgromadzi najwięk-
szą liczbę punktów w 4 zawodach wygrywa cały cykl HEP. Zawody 
odbywają się pod patronatem Polskiego Związku Motorowego co 
wymusza na nas jako organizatorach pewne obowiązki natomiast 
niewątpliwie wpływa na podniesienie rangi całej imprezy. Skoro 
poruszyliśmy tematykę tegorocznych zawodów to chciałbym się 
pochwalić, że zawodnik MKS Moto Pasja Krzysztof Kozielec zdobył 
pierwsze miejsce w tegorocznym Hard Enduro Południe w klasie 
Open.

Mógłbyś po krótce przedstawić nam sylwetkę zwycięzcy?

Krzysiek jest naszym świeżym nabytkiem, jeździł często, ale nie był 
zrzeszony w żadnym klubie. Zgadaliśmy się z nim i padło pytanie, 
czy nie chciałby jeździć w barwach MKS Moto Pasja? Zgodził się no 
i… wygrywa. 

Zwyciężył w: Tylmanowej, Ochotnicy, Szczawnicy a w Kamienicy 
zajął 3 miejsce. Po trzecich zawodach cyklu wypracował sobie taką 
przewagę, że nawet gdyby nie startował w ostatnich to i tak nikt 
nie był w stanie zagrozić jego pozycji. Ogólnie to strasznie pozy-
tywny gość. Jak czasem odtwarzamy sobie nagrania z jego kamerki, 
którą rejestruje swoje przejazdy w trakcie zawodów to mamy niezły 
ubaw. Zwykle Ci lepsi zawodnicy, gdy zbliżają się np. do osoby, którą 
dublują to trąbią z daleka żeby ustąpić im miejsca na torze. Krzysiek 
reaguje podobnie, ale gdy np. ktoś się ociąga i nie chce go prze-
puścić to on urozmaica tę sytuację swoim komentarzem w stylu: 
sorry puścisz mnie? Przepraszam, mogę Cię wyprzedzić? Chyba 
jeden z najbardziej kulturalnych zawodników (śmiech). W każdym 
bądź razie Krzysiek bardzo dobrze radzi sobie ze stresem przed 
i w trakcie zawodów.

Na zakończenie powiedz jakie cele stawia sobie
MKS Moto-Pasja na kolejne lata?

Przede wszystkim zależy nam na tym, aby organizowane przez nas 
zawody dalej rozwijały się w obecnym tempie. Już dziś planujemy, 
aby kolejne zawody z cyklu Moto - Rodeo były przygotowane z jesz-
cze większym rozmachem niż ich tegoroczna edycja. Czas pokaże 
czy uda się nam zrealizować nasze plany.

Rozmawiał Marcin Ciesielka
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W dniu 29 września 2022 roku miało miejsce cokwartalne pod-
sumowanie realizacji projektu W ZGODZIE Z PORAMI ROKU. 
Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON. 24 Beneficjentów 
od lipca br. podejmowało nowe aktywności w ramach warsztatów 
botanicznych, piekarniczych oraz zdrowego stylu życia. Uczest-
nicy projektu wykorzystywali walory turystyczne oraz pogodowe 
Szczawnicy i okolic. Miały miejsce spacery i wyjazdy na wycieczki, 
podczas których promowano zdrowy styl życia, zbierano dary 
natury – zioła, kwiaty, liście, gałązki, owoce w celu zasuszenia ich  
i dalszego wykorzystania podczas warsztatów. Dlatego też aktualna 
wystawa nosi tytuł „WSPOMNIENIE LATA”. Podczas warsztatów 
botanicznych w ostatnim czasie wykonywano wianuszki, kompozycje z 
suszonych kwiatów i liści. Zajęto się produkcją mydełek glicerynowych,  
w których zatapiano suszone owoce, kwiaty, liście, zioła itp. Mydełka 
urozmaicono nadając im określone zapachy przy użyciu naturalnych 
olejków eterycznych. Podczas warsztatów piekarniczych zwrócono 
uwagę na wykorzystanie sezonowych warzyw i owoców. Były cuki-
nie, dynie, ogórki, jabłka, śliwki, truskawki, maliny, marchewka… 
Były placki z owocami, babki, leczo, zupy, koktajle, ale również pizza, 

spaghetti carbonara, kiełbaski z grilla oraz przeróżne zapiekanki. Dla 
Beneficjentów warsztaty były jedyną okazją, aby degustować nowe 
smaki, zapachy, nieznane do tej pory potrawy. Dla wielu z nich czas 
warsztatów to również jedyna okazja do podejmowania aktywności 
kulinarnych na miarę swoich możliwości z wykorzystaniem całego 
wachlarza pomocy i materiałów niezbędnych do podejmowania 
aktywności zaplanowanych podczas tej formy wsparcia. W ramach 
warsztatów zdrowego stylu życia Beneficjenci korzystali z pieszych 
wycieczek, spacerów do parku, lasu itp. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się siłownie plenerowe oraz nordic walking. Natomiast 
podczas zajęć stacjonarnych Beneficjenci korzystali z krioterapii 
i tapingu.  Poruszano tematykę higieny osobistej i otoczenia. Na 
zakończenie tego kwartału uczestnicy projektu wzięli udział w quizie 
na temat aktywności ruchowej i w zawodach sportowych. Czwart-
kowemu spotkaniu towarzyszył poczęstunek przygotowany podczas 
warsztatów piekarniczych. Był wspaniały placek z jabłkami, babka 
czekoladowa, mini babeczki z czekoladą oraz desery z galaretką i bitą 
śmietaną.

Katarzyna Żmidzińska – Szpulak 

PODSUMOWANIE II KWARTAŁU drugiego okresu trwania projektu

Między nami Góralami

Wiadomości z Parafii
św. Wojciecha w Szczawnicy

ŚLUBY:
Ryszard Konopka i Ewa Anna Gąsienica
Dariusza Sajdak i Aneta Wanda Zachwieja
Andrzej Wiercioch i Agata Katarzyna Dancewicz  

CHRZTY:
Leon Mastalski

ZMARLI:
Stanisława Majerczak
Wiktoria Zachwieja
Paweł Polaczyk
Maria Szyll

Wiadomości z Parafii Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej

ŚLUBY:
Sławomir Mazurek i Karolina Nieć
Kamil Dąbrowski i Katarzyna Jarzębak
Dariusz Kasprzak i Paulina Kasprzak

Do użytku wewnętrznego
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Pieniński Związek Podhalan

Między nami Góralami

Chleb
W koszu na śmieci spleśniały chleb
Na ulicy nad gryziona kromka
Pan łamał chleb
Mówił
To jest Ciało Moje
Siewca siał złote ziarna
Na chleb
Rosił je swoim potem
Błogosławił swój trud 
Znakiem Krzyża 
Trud ziścił się
Obwitymi żniwami 
Babcia piekła chleb
Znaczony znakiem Krzyża
Chleb kładziony na białym obrusie
Jak  Hostia biała
Kromka chleba na ziemi
Mówiła babcia
Podnieś pocałuj dar Boży
Okruszki chleba zjadły ptaki
Wyśpiewują dziękczynienie Panu
Nie siały nie zbierały a jadły
Kimże jest człowiek
Co nie dziękuje za chleb
MOŻĘ…
…Sławek Słowik
Krościenko n/d Szczawnica Wrzesień 2022-09-20

W sierpniu 10-14 podczas eliminacji i występów 
na prestiżowym konkursie „Sabałowe Bajania” 
wziął udział Michał Polaczyk Koncol – z radością 
oznajmiamy, iż zdobył zaszczytne wyróżnienie
w Konkursie Gawędziarzy – serdecznie gratulujemy

04 września braliśmy udział w „I PIELGRZYMCE LACHÓW
I GÓRALI” w Kalwarii Zebrzydowskiej, która miała i ma w przy-
szłości na celu wyrażać jedność mieszkańców tych dwóch regionów. 
Mszy przewodniczył Arcybiskup M. Jędraszewski. Wraz z pocztami 
sztandarowymi udział wzięło 14 zespołów regionalnych. Pomysło-
dawcami i organizatorami byli: Piotr Gąsienica- z-ca dyr. MCK Sokół
w Nowym Sączu, Julian Kowalczyk - prezes Zarządu GŁ. ZP, 
Patrych Wicher - Poseł na Sejm RP.

18 września – nasi członkowie wystąpili w przedstawieniu „Wesele 
góralskie” Jana Malinowskiego – tym razem w rocznicę 100 lecia 
powstania i wystawienia sztuki.

22 września w południe wybuchł w naszej siedzibie pożar. Mimo 
wszystkich zabezpieczeń i przeglądów doszło do zwarcia prądu za 
lodówką – gryzonie ponadgryzały kabel (opinia biegłego eksperta). 
Niestety do odbudowania na nowo mamy cały dach, poddasze
i izbę gospodarczą, gdzie spłonęły wszystkie urządzenia AGD i całe 
wyposażenie kuchni.   Teraz najważniejsze jest przykrycie budynku 
przed zimą , później dosuszenie ścian i podłóg i jak Bóg da to i wypo-
sażymy wszystko stopniowo na nowo, by znów realizować warsztaty, 
posiady.  Każda Wasza dobrowolna pomoc będzie nieoceniona przy 
sprzątaniu, odbudowie lub w formie fin. Na materiały budowlane:                                  
Nr konta oddziału: 65 8817 0000 2001 0020 7933 0001.

W najbliższym czasie planujemy/zapraszamy wszystkich do uczest-
nictwa w uroczystościach parafialnych z udziałem członków naszego 
oddziału:
13. X  Różaniec Fatimski
15. X Redyk jesienny

Wszystkim październikowym solenizantom i jubilatom składamy 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,  zadowolenia i radości w każdej 
dziedzinie życia, a w szczególności WSZYSTKIM NAUCZYCIE-
LOM w dniu ich święta.

Zarząd Pienińskiego o/ZP

Prezes
Agnieszka Ciesielka
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RELACJA Z WYCIECZKI
DO OLKUSZA

W ostatnią sobotę września 40 seniorów 
ze Szczawnicy, Krościenka n/D i Grywałdu 
udało się na wycieczkę do Olkusza i zamku 
w Rabsztynie. Wycieczka była realiza-
cją programu skierowanego do seniorów 
– Małopolska z przewodnikiem. Nasz 
Pieniński UTW jako prężnie działający 
na rzecz seniorów został wyróżniony taką 
właśnie atrakcją. Głównym organizatorem 
wyjazdu był COTG PTTK w Krakowie. 
Podczas wycieczki towarzyszyła nam Pani 
przewodnik, która w sposób profesjonalny 
i interesujący opowiadała o ofercie, jaką dla 
nas przygotowano. 

Po dotarciu na historyczny rynek i sta-
rówkę Srebrnego Miasta, na którym 
powitały nas postacie gwarków symbo-
lizujące górnictwo ołowiu i srebra w tym 
mieście, udaliśmy się do Podziemnego 
Olkusza, aby zapoznać się z dziejami mia-
sta. Muzeum to zawiera dwie podziemne 
ekspozycje multimedialne, które w nowoczesny sposób pokazują 
przeszłość Olkusza. Piwnice dawnego kwartału królewskiego 
kryją niezwykłą, interaktywną ekspozycję poświęconą historii 
górnictwa srebra i ołowiu oraz olkuskiej mennicy. To właśnie tutaj 
moneta o nominale trzech groszy, zwana popularnie trojakiem, 
była najczęściej wybijana. Choć od połowy XIX wieku nie ma już 
monet o takim nominale, pamięć o nich przetrwała w powiedze-
niu, że „ktoś dorzucił do czegoś trzy grosze”.

Następnie udaliśmy się do Muzeum Afrykanistycznego. To jedno 
z największych w Polsce muzeów prezentujących sztukę i kulturę 
Czarnego Lądu. Można tu oglądać sprzęty codziennego użytku, 
stroje, maski rytualne, instrumenty muzyczne, amulety, rzeźby 
i biżuterię oraz broń plemion Afryki Zachodniej. Wszyscy byli 
zachwyceni oryginalnością zgromadzonych eksponatów i towa-
rzyszącą zwiedzającym muzyką wykonywaną na bębnach.

Na wycieczce był również czas na indy-
widualny spacer po mieście. Część osób 
odwiedziła Bazylikę p.w. św. Andrzeja 
Apostoła, w której olkuscy gwarko-
wie ufundowali srebrny Krzyż Gwarków
o wysokości dorosłego mężczyzny. Inni 
spacerowali urokliwymi ulicami odcho-
dzącymi od rynku, który był lokowany na 
prawie magdeburskim.

Kolejny punk programu to zamek w Rabsz-
tynie, który ma za sobą burzliwe dzieje,
a jego historia nadal kryje wiele tajem-
nic. Jedną z nich jest sama nazwa, która 
wywodzi się z j. niemieckiego „Rabenstein”
i oznacza „Kruczą Skałę”. W średniowieczu 
tą nazwą określano miejsce kaźni. Zamek 
ten na podobieństwo zamków w Niedzicy 
i Czorsztynie, miał charakter obronny,
a także mieszkalny (posiadał aż 40 pokoi). 
Rozbudowany za Kazimierza Wielkiego ma 
bardzo dużą kubaturę. Składa się z zamku 

górnego z wieżą i tarasem widokowym, średniego i dolnego. 
Poniżej zamku znajduje się „Chata Kocjana” przedwojennego 
konstruktora szybowców, na których ustanowił aż 40 krajo-
wych rekordów. Był nie tylko twórcą motoszybowca, ale podczas
II wojny światowej szefem wywiadu Armii Krajowej i to jego 
zespół odkrył tajemne niemieckie bazy z V-1 i V-2.

W drodze powrotnej Pani przewodnik nie tylko uzupełniała 
naszą wiedzę o różne ciekawostki , ale nas egzaminowała: Skąd 
się wzięła nazwa „ołówek”, a skąd powiedzenie „Gdzie diabeł nie 
może, tam Babę pośle”? 

Wróciliśmy zrelaksowani i zadowoleni. Dziękujemy Wszystkim 
Organizatorom.

Anna Ptak
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Szanowni Państwo,

We wrześniu bieżącego roku zwołane zostały
2 sesje Rady Powiatu Nowotarskiego. 20 wrze-
śnia uczestniczyliśmy w zdalnej, nadzwyczajnej 
sesji, której celem było podjęcie uchwały zmie-

niającej budżet na rok bieżący, w związku z otrzymaniem przez 
Powiat Nowotarski dotacji z Funduszu Leśnego na remont drogi 
powiatowej na Orawie.

Ostatnia zwyczajna sesja Rady Powiatu Nowotarskiego odbyła 
się w czwartek 29 września br. w formie stacjonarnej. Na począ-
tek Starosta Nowotarski wręczył Uchwały Zarządu Powiatu 
Nowotarskiego w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorskich 
w szkołach średnich, które podlegają Radzie Powiatu Nowotar-
skiego. Jednocześnie podziękowano odchodzącej na emeryturę 
Pani Irenie Jaworskiej za wieloletnią współpracę na stanowisku 
Dyrektora Zespołu Szkół w Rabce – Zdroju.

Dyrektorem Teatru Rabcio na najbliższy rok, w związku  z odrzu-
ceniem propozycji Zarządu Powiatu przez Pana Piotra Męderaka, 
został dotychczasowy Dyrektor Pan Zbigniew Wójciak. Gratuluję 
i życzę powodzenia.

W trakcie obrad przyjęliśmy rezolucję dotyczącą Zespołu Elek-
trowni Wodnych w Niedzicy, w której podkreślamy, że ZEW 
pełni nie tylko rolę energetyczną, ale w zasadzie nawet bardziej 
turystyczną i przeciwpowodziową, w związku z ewentualnym wej-
ściem spółki do Grupy Azoty Tarnów. 

Następnie podjęliśmy uchwałę w sprawie wyboru biegłego 
rewidenta do badania sprawozdania finansowego za lata 2022 
– 2023 Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana 
Pawła II w Nowym Targu, a także uchwałę w sprawie przyję-
cia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienio-
nymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2023.  

Na koniec wysłuchaliśmy sprawozdania Powiatowego Zarządu 
Dróg za okres od 1 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2022r, które 
zaprezentował Dyrektor PZD, Pan Tomasz Moskalik.

W związku z uroczystymi obchodami stulecia wystawienia sztuki 
Wesele Góralskie przypadającymi na 17 i 18 września, zwróciłem 
się z pismem do Starosty Powiatu Nowotarskiego o przyzna-
nie Pani Anieli Krupczyńskiej Medalu Pamiątkowego Podhala. 
Cieszę się, że wniosek został zaakceptowany i Pani Aniela otrzy-
mała z rąk Wicestarosty Bogusława Waksmundzkiego i moich to 
wyróżnienie. Serdeczne gratulacje. Cieszę się tym bardziej, że 
Pani Aniela zaproponowała mi rolę organisty i mogłem wystąpić 
w tej roli wraz z Jakubem Bańkoszem – Bryłką. 

Jednocześnie chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
Marszałkowi Województwa Małopolskiego Panu Witoldowi 
Kozłowskiemu za uhonorowanie Zespołu Regionalnego im. Jana 
Malinowskiego Nagrodą Samorządu Województwa Małopol-
skiego Złoty Medal Polonia Minor oraz za wsparcie finansowe 
uroczystości jubileuszowych Wesela Góralskiego, bez którego 
takiego wydarzenia z całą pewnością nie udałoby się zorganizować.

W związku z przypadającym na 14 października Dniem Edukacji 
życzę Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty wiele 
satysfakcji z wykonywanej pracy.

Na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszyst-
kim jednostkom OSP biorącym udział w akcji gaśniczej siedziby 
naszego Oddziału Związku Podhalan na Sewerynówce i wszyst-
kim osobom biorącym udział w wynoszeniu sprzętów i później
w sprzątaniu.
Jednocześnie chciałbym Państwa prosić w imieniu wszystkich 
członków Oddziału o wsparcie finansowe na rzecz odbudowy 
naszego góralskiego domu, na rachunek bankowy:
65 8817 0000 2001 0020 7933 0001. W tytule przelewu 
można wpisać: „Na odbudowę po pożarze”.

Serdecne Bóg zapłoc. 

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

Tomasz Hamerski - Radny Powiatu Nowotarskiego
Wiadomości Powiatowe

Siedzi juhas na ubocy
I na cały świat sie bocy
Som do siebie tak narzyko
I juhaski sie wyrzyko

Kisi diaśni słónko wzioło
Całe lato ino loło
A przy takio to wej wzglondzie
Ino młaki pełno wsondzie

Łod wiatru we wiyrchaw wyło
Nawet śniygio przykurzyło
Mokro łowcó niewygoda
Iście tako psio pogoda

Złoś cłowieka ino brała
Kiedy zimna telepała
Kied syrcały w cłeku kości
Duzo było do radości

Nie narzykoj ze juhasie
Dyć  juhaska skójcyła sie
Przyjdzie zima w bioło becie
Wygrzejes sie przy śparchecie

Wiosnó zabocys ło zolaw
Zawoło cie echo w holaw
Noi z nowomi siłomi
Znowu pudzies z łowieckomi

Andrzej Dziedzina Wiwer
Poezja spod kapelusza

- NAWYK -

17.11.1998
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W przedostatni weekend września (17,18) odbyły się obchody 
100-lecia sztuki „Wesele Góralskie” autorstwa Jana Malinow-
skiego „Z Pagorek”, wystawianej przez Zespół Regionalny jego 
imienia działający przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Warto 
zaznaczyć, iż Zespół ten jest najstarszym zespołem regionalnym 
na terenie Pienin. Jubileuszowe obchody 17 września rozpoczął 
paradny przejazd dorożkami przez miasto. Członkowie zespołu 
w strojach regionalnych oraz uczestnicy wydarzenia przejechali 
w orszaku spod Remizy Osp pod Cmentarz, Placem Dietla do 
Białej Sokolicy, by następnie udać się pod Kościół parafialny. 
Paradzie towarzyszyła muzyka kapel Jaśka Kubika z Krościenka 
n.D.  i kapela Zbyszka Przychodzkiego. Następnie złożono wią-
zanki kwiatów na grobach zmarłych członków zespołu oraz
w Parku Górnym pod pamiątkową tablicą. W kościele odpra-
wiona została uroczysta Msza Święta, uświetniona występem 
Chóru Chłopięcego „Pueri Cantores Sancti Nicolai” z Bochni, 
pod kierownictwem ks. Stanisława Adamczyka, wieloletniego 
członka Zespołu.

W niedzielę 18 września, w Dworku Gościnnym  miała miej-
sce część oficjalna oraz główne widowisko jaki było „Wesele 
Pokoleń” Dzięki uprzejmość właścicieli Dworka Gościnnego 
rodzinie Mańkowskich historia zatoczyła koło. To tu na deskach 
sali widowiskowej sto lat temu po raz pierwszy zagrano „Wesele 
Góralskie”. I to tutaj zagrano je ponownie. Tym razem w niety-
powej wersji. „Wesele Pokoleń” połączyło wszystkich członków 
zespołu grających w spektaklu na przestrzeni lat. Na scenie 
wystąpiło ponad pięćdziesięciu aktorów i aktorek. Przy akompa-
niamencie kapel Jaśka Kubika z Krościenka n.D. i kapeli Zbyszka 
Przychodzkiego, odtworzono obrzędy ściśle związane z weselami 
Przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami.

W części oficjalnej patroni oraz zaproszeni goście podziękowali 
Zespołowi za wieloletni wkład w kultywowanie tradycji regionu. 
„Słowa szczególnego podziękowania chcę skierować do wszyst-
kich, którzy przez ten czas tworzyli to przedstawienie, pamiętając 
o tych, których już wśród nas nie ma..”. Zaznaczył podczas swojego 
wystąpienia Witold Kozłowski, marszałek Małopolski, który złożył 
na ręce wieloletniej Kierowniczki zespoły Pani Anieli Krupczyń-
skiej Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego- Złoty 
Medal „Polonia Minor”. Przez lata swojej pracy Pani Aniela 
otrzymała wiele nagród i wyróżnień oraz Medal Pamiątkowy 
Podhala wręczony podczas obchodów jubileuszu, który zgodnie
z Uchwałą nr 197/XXI/2008 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 
29 maja 2008 roku jest przyznawany również osobom fizycz-
nym jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi dla rozwoju regionu 
Podhala w działalności m.in. kulturalnej.

Jan Malinowski(1885-1949), urodzony w  Szczawnicy, syn 
Łukasza Malinowskiego założyciela Straży Pożarnej. Stra-
żak, społecznik, dyplomowany cieśla, był bez reszty zakochany
w rodzimym folklorze, przygotował scenariusz „Wesela Góralskiego”, 
by wspomóc rozwijającą się jednostkę ogniową oraz uratować od 
zapomnienia stare zwyczaje. Jak sam podkreślał, jest to sztuka 

muzealna, oparta ściśle na prawdzie, pokazująca życie regionu 
szczawnickiego. Scenariusz przekazał na użytek OSP w Szczaw-
nicy Wyżnej w 1922 r. Kółko teatralne przekształcono w zespół 
regionalny, który pod jego kierownictwem osiągnął wysoki 
poziom artystyczny. Zespół zaczął występować poza Szczawnicą, 
rozsławiając kulturę Pienin. Wypracowane fundusze pozwalały 
finansować różne cele społeczne- malowanie kościoła, zakup 
sztandarów, instrumentów dla orkiestry dętej, a nawet budowę 
pomnika Nieznanego Żołnierza. Przez lata swojej działalności 
zespół otrzymał wiele nagród i występował w wielu miastach 
tak w Polsce, jak i za granicą. Z ważniejszych wymienić należy: 
Międzynarodowe Festiwale Folklorystyczne Ziem Górskich
w Zakopanem, Festiwale Folklorystyczne Górali Polskich
w Żywcu, Ogólnopolskie Festiwale Folklorystyczne w Płocku. 
W 1977 r. za całokształt swej działalności artystycznej otrzymał 
nagrodę im. O. Kolberga.

Marcin Mastalski

„Wesele Góralskie”
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„Podziękowanie”
Składam serdeczne podzię-
kowania wszystkim, którzy 
zaangażowali się w organizację 
obchodów 100 rocznicy wysta-
wienia sztuki „ Wesele Góralskie”. 

W pierwszej kolejności dziękuję członkom Zespołu, którzy tak 
licznie zgromadzili się na scenie, aby odegrać „Wesele Góral-
skie – Wesele Pokoleń”, którego pomysłodawcami byli Marek 
Ciesielka i Maciej Czaja. To Wasze poświęcenie, wielki wkład 
pracy, który był widoczny w każdej sekundzie przedstawie-
nia, przyniósł dla wszystkich oglądających wiele wspomnień 
i wzruszeń oraz był wielkim uhonorowaniem samego twórcy 
Wesela jak i wszystkich, którzy ta sztukę z nim tworzyli.  Wszy-
scy przeszliście moje najśmielsze oczekiwania – jestem z Was 
wszystkich dumna!!! Dziękuję kapeli Jaśka Kubika z Krościenka 
oraz Kapeli Zbyszka Przychodzkiego oraz Andrzejowi Dziedzinie 
za wstęp i rys historyczny Wesela. Cieszę się, że w tych dniach 
mogliśmy być wszyscy razem!

Szczególne podziewania kieruję do Władz Samorządowych 
Miasta i Gminy Szczawnica na czele z Panem Burmistrzem 
Grzegorzem Niezgodą oraz do pracowników Centrum Kultury 
Sportu i Promocji na czele z panią Dyrektor Pauliną Mogilską 
– Słowik, za wszelką pomoc i wsparcie.

Dziękuję Rodzinie Państwa Mańkowskich, za to, że mogliśmy 
odegrać Wesele na deskach scenicznych Dworku Gościnnego, 
tak jak nasi przodkowie 100 lat temu! 

Dziękuję zarządowi OSP Szczawnica na czele z Panią Prezes 
Moniką Mastalską oraz Marcinowi Mastalskiemu za nieoce-
nioną pomoc. 

Słowa wdzięczności kieruję do naszych księży posługujących
w naszej Parafii  Ks. proboszcza dr Tomasza Kudronia , jak rów-
nież do naszych rodaków ks. Stanisława Adamczyka, za wielką 
niespodziankę i uświetnienie Mszy Świętej pięknym śpiewem 
chóru, ks. Grzegorza Salamona, ks. Marka Mastalskiego,
za obecność i wsparcie duchowe.  

Dziękuję również Panu Marszałkowi Województwa Małopol-
skiego Witoldowi Kozłowskiemu, Panu senatorowi Janowi 
Hamerskiemu ,Panu Staroście Powiatu Nowotarskiego
Bogusławowi Wkasmundzkiemu, Panu Radnemu Powiato-
wemu Tomaszowi Hamerskiemu a także Zarządowi Oddziału 
Powiatowego ZOSP w Nowym Targu, za odznaczenia oraz miłe 
słowa uznania zarówno pod moim adresem jak i całego Zespołu. 

Podziękowania kieruję do Małopolskiego Centrum Kultury 
Sokół w Nowym Sączu za pomoc i wieloletnią współpracę. 

Dziękuję Wszystkim przyjaciołom i sympatyom, którzy swoja 
obecnością podkreślili, jak ważna jest kultura i tradycja naszych 
przodków, tak barwnie ukazana w „Weselu Góralskim” 

Wielki Bóg Zapłać 
Aniela Krupczyńska
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 Wrześniowe wieści z “Jedynki”

3 września 2022 r. o godzinie 15.00 w Parku Dolnym 
w Szczawnicy kilkoro uczniów z naszej szkoły wspólnie
z innymi Gośćmi odczytało wybrane utwory z tomu 
poezji pt. „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza

w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Inicjatywa ta odby-
wała się już po raz jedenasty.

Wrzesień, to czas wycieczek szkolnych, bliższych i dalszych. Klasa 8b 
miała okazję przez 3 dni zwiedzać Stolicę. W Warszawie zobaczyli m.in. 
Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Kopernik, Stadion Naro-
dowy, Starówkę z Zamiem Królewskim i Pałac na Wodzie w Łazienkach 
Królewskich. Zobaczyli też panoramę miasta z najwyższego piętra pałacu 
Kultury.

Młodsze klasy zwiedziły m.in. kopalnię soli w Bochni oraz najbliższą oko-
licę w regionie Pienin.

15 września odbył się 51 Rajd Szlakami Partyzantów. Tradycyjną trasą 
ze Snozki przez Lubań do Ochotnicy Dolnej. W tym roku 34 uczest-
ników z naszej szkoły wraz trójką opiekunów uczciło pamięć poległych 
za Ojczyznę. Zakończeniem rajdu był uroczysty apel i przegląd pieśni 
patriotycznej. Naszą szkołę reprezentowały Paulina Kozubska i Ala 
Mastalska. 

Odbył się również konkurs plastyczny „Nasze Misje Parafialne”, który 
przeznaczony był dla uczniów klas I-VIII. Celem konkursu było rozwijanie 
zdolności i umiejętności manualno-motorycznych a także popularyzo-
wanie wartości chrześcijańskich. 

Nie  możemy zapomnieć  równ ież  o  sukcesach  naszych 
szachistów. 28 września 2022 r. w Krościenku nad Dunaj-
cem odbył  s ię  Memoria ł  Zdz is ława Sol iwody i  Edwarda 
Kordasa w szachach. Naszą SP1 reprezentowało trzynastu zawodników. 
 W kategorii klas 1-6 Mykyta Velko zajął wysokie czwarte miejsce, nato-
miast w grupie klas 7-8 Michał Szkarłat zajął miejsce pierwsze.

1 września to dla wszystkich uczniów i nauczycieli dzień 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Dla każdego ucznia nowy rok 
szkolny wiąże się z planami i wyzwaniami, którym w trakcie nauki chce 
sprostać. Z takimi postanowieniami uczniowie szczawnickich szkół 
rozpoczęli nowy rok szkolny 2022/2023. Nowy rok szkolny został uro-
czyście otwarty. Semper in altum, czyli „zawsze wzwyż” niech będzie 
mottem podczas tegorocznej pracy w szkołach i jednocześnie wskazówką 
dla wszystkich do działań podejmowanych w nowym roku szkolnym.

Życzmy wszystkim uczniom, radości z odkrywania i wgłębiania się
w kolejne pokłady wiedzy, a nauczycielom – satysfakcji z pracy z dziećmi 
i wielu sukcesów zawodowych.

SP

1

19



WYSTĘP PIANISTY Z WŁOCH

Drogą marzeń...
Dzisiaj, w słoneczne południe odwiedził naszą szkołę 
młody, włoski pianista pan Angelo Santirocco ze swoim 
charakterystycznym różowym pianinem. Jego koncert 

był niespodzianką dla uczniów z okazji nowego roku szkolnego.

PANI JESIEŃ

Chłodne i krótsze dni, spadające kolorowe liście przypominają wszyst-
kim, że skończyło się lato. Mogły się o tym także przekonać nasze 
przedszkolaki, bo do drzwi przedszkola zapukała Pani Jesień.

RAJD SZLAKAMI PARTYZANTÓW

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne reprezentowało naszą szkołę w 
51.Rajdzie Szlakami Partyzantów.

Wędrówkę rozpoczęliśmy w Kluszkowcach, skąd wyszliśmy żółtym szla-
kiem na Lubań. Spotkanie wszystkich drużyn było w Ochotnicy Dolnej.
Tam czekał na nas ciepły posiłek. 

Nasze uczennice: Maja Dyda, Viktoria Kozłecki i Dominika Wójcicka 
pięknie zaśpiewały w przeglądzie piosenki patriotycznej. Rajd jest okazją 
do integracji uczniów z wszystkich okolicznych szkół i wspólnego spę-
dzenia czasu.

NARODOWE CZYTANIE

3 września 2022 r. w uroczej scenerii Parku Dolnego w Szczawnicy, nasi 
uczniowie: Wiktoria Janas, Marcin Szczepaniak i Maksymilian Magda 
reprezentowali szkołę w akcji Narodowego Czytania.

Wydarzenie organizowane jest po raz 11. Ma promować czytelnictwo
w Polsce i przypominać najważniejsze dzieła rodzimej literatury. 

W tym roku w 200. rocznicę wydania, wybrano dzieło Adama Mickie-
wicza pt. „Ballady i romanse”

SP
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SP
Szlachtowa

Rok szkolny uważamy za otwarty!
Wakacje dobiegły końca.  Czas na powrót do pracy
i nauki. I jedno, i drugie niech stanie się źródłem satysfakcji
i radości. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Szlachtowej z uśmiechem na twarzy, wypoczęci sta-

wili się na inauguracji nowego roku szkolnego w Kościele Parafialnym pod 
wezwaniem Matki Bożej Pośredniczki Łask, by uczestniczyć w Mszy Świę-
tej sprawowanej przez Księdza Proboszcza Kaspra Bernasiewicza. Oprócz 
uczniów, grona pedagogicznego, dyrekcji szkoły obecni byli również rodzice  
i Przyjaciele Szkoły. Podczas kazania usłyszeliśmy, że najważniejsze jest słu-
chanie, wspólne pokonywanie trudności, naszych słabości. Kolejnym etapem 
uroczystości było spotkanie na boisku szkolnym. Po odśpiewaniu hymnu 
szkoły Pani Dyrektor Monika Hurkała powitała przybyłych na uroczystość. 
Uczniom i nauczycielom życzyła, aby nowy rok szkolny był pełen sukcesów, 
ciekawych wyzwań edukacyjnych i rozwijających doświadczeń a rodziców 
poprosiła o współpracę i zapewniła o trosce i pomocy dla nich i ich pociech. 
Podkreśliła, że tylko razem możemy zapewnić dzieciom lepszą przyszłość. 
Życzyła też wszystkim powodzenia w roku szkolnym 2022/2023 i wyraziła 
pragnienie, żeby był to czas bezpieczny    i owocny dla Wszystkich.

JAK WALCZYĆ Z NUDĄ? 
Wrześniowy plan zajęć obfitował w nietypowe lekcje, zajęcia i spotkania, 
które w sposób atrakcyjny wzbogacały nas w nowe doświadczenia, prze-
życia, czasami były też inspiracją do kreatywnych działań. Oto przykłady 
niektórych z nich.

Lekcja wrażliwości, czyli spotkanie z malarstwem Nikifora.
Pierwszą lekcja plastyki klasy czwartej, szóstej i siódmej została przepro-
wadzona w Pienińskim Muzeum im. J. Szalaya w Szlachtowej podczas 
oglądania wystawy: ,,Nikifor - malarstwo”. 

Lekcja spotkań z naturą,
czyli wycieczki do lasu. Uczniowie brali udział w różnych aktywnościach, 
których celem było poznawanie świata fauny i flory lasu. Poznawali jego 
piętra . Dokonywali pomiarów drzew. Poszukiwali skarbów ukrytych
w lesie. A efektem tej leśnej sensoryki jest piękna galeria zdjęć.
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DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

 „Każdy przedszkolak o tym wie, że kiedy 
wrzesień kończy się, od najmłodszego aż do 
starszaka, wszyscy świętują Dzień Przedszko-
laka”. Co roku w całej Polsce 20 września 
przedszkolaki obchodzą – Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, 
by podkreślić wagę edukacji przedszkol-
nej w rozwoju dzieci i ma przyczynić się do 
popularyzacji wychowania przedszkolnego.
Świętowały również dzieci z Miejskiego Przed-
szkola Publicznego.
W tym dniu Panie nauczycielki przygotowały 
wiele niespodzianeki atrakcji. Podczas wspól-
nej zabawy, konkursów i tańców czas upływał 
bardzo szybko, a radość i uśmiech nie znikały 
z twarzy dzieci.

W każdej grupie przypomniano o prawach
i obowiązkach dziecka, czyli kodeksie dobrego 
zachowania.

Zgodnie z tradycją odśpiewany został hymn 
przedszkolaka pt.: „Dziecięce marzenia”, który 
został stworzony specjalnie na tę okazję.

Na zakończenie panie złożyły dzieciom życze-
nia i wręczyły każdemu medal oraz balonik. To 
był naprawdę udany dzień.

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W ramach realizacji tematu kompleksowego 
,,Bezpieczna droga do Przedszkola‘’, dnia
8 września 2022r. nasze Przedszkole odwiedził 
pan policjant z Komisariatu Policji w Szczawnicy.

Celem spotkania było uświadomienie dzieci 
jak bezpiecznie poruszać się po drodze, 
jak zachować się gdy spotykają na swojej 
drodze obcą osobę. oraz przypomnienie zagad-
nień dotyczących bezpieczeństwa dzieci
w przedszkolu i w domu. 

Policjant pokazał dzieciom swoje wyposażenie
i umundurowanie, które jest niezbędne pod-
czas wykonywanej służby.

Przedszkolaki zobaczyły prawdziwe poli-
cyjne kajdanki, odznakę ‘’Policjanta’’ a także 
przymierzały z radością czapkę oraz kami-
zelkę odblaskową. Miały okazję przećwiczyć 
prawidłowe przechodzenie przez jezdnię na 
specjalnie przygotowanej macie z wykorzysta-
niem sygnalizacji świetlnej.

Na koniec spotkania wszystkie dzieci podzię-
kowały Policjantowi recytując wiersz oraz 
wręczając pamiątkowy upominek.

Serdecznie dziękujemy za spotkanie i czekamy 
na kolejne.

Miejskie Przedszkole Publiczne

Lekcja radości, czyli spotkanie z cyrkiem.
Poranek 20 września w naszej szkole obfitował w wiele atrakcji. Zamiast 
liczyć i pisać uczestniczyliśmy w pełnym magii przedstawieniu grupy cyr-
kowej Szok. Radości i braw nie było końca. To dopiero była lekcja! Okazało 
się, że nasi młodsi koledzy i koleżanki potrafili wyczarować chusteczkę
z tuby, jednak sami nie wiedzieli jak to robią. Byli również tacy, którzy świet-
nie dawali sobie radę w pokazie z gołębiami. No i jeszcze jedno. Dzisiaj to 
nie nauczyciele wywoływali nas do rozwiązywania zadań, ale sami musieli 
wykazać się zwinnością. 

Lekcja turystyki, czyli kierunek Lubań.
Kolejny rok swej działalności nasze Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne 
rozpoczęło od wędrówki na Lubań, uczestnicząc w 51. Rajdzie Szlakami Par-
tyzantów. Nasza grupa wybrała trasę z Krośnicy na Lubań i dalej niebieskim 

szlakiem do Ochotnicy Dolnej, gdzie przy pomniku „Krwawej Wigilii” odbyła 
się część oficjalna , w czasie której zaprezentowaliśmy pieśni patriotyczne.

Lekcja języków obcych.
W poniedziałek, dnia 26. września 2022 r. z okazji Dnia Języków Obcych 
uczniowie mieli okazję założyć strój w kolorach flag języków nauczanych
w naszej szkole, czyli angielskiej i niemieckiej. Oprócz tego dzieci zaprezen-
towały powitanie w wybranym języku obcym.

Lekcja samorządności.
Tradycyjnie w naszej szkole  odbyły się wybory do samorządu szkolnego. 
Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w październiku.
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Wernisaż wystawy
„Julian Klamerus. Pasja” 
W czwartek, 15 września, w  Pienińskim Muzeum im. Józefa Szalaya w 
Szlachtowej odbył się wernisaż prac Pana Juliana Klamerusa - wyjąt-
kowo ekspresyjnego człowieka o wielu pasjach i zainteresowaniach. 

Artysta eksperymentuje w dziedzinie malarstwa i rzeźby, fascynuje go 
grafika ludowa - tworzy drzeworyty inspirowane kulturą góralską, col-
lage i instalacje artystyczne a także pisze wiersze. W wielu jego dziełach 
można dostrzec inspirację twórczością Władysława Hasiora, z którym 
się przyjaźnił. 

Podczas wernisażu można było posłuchać wierszy Juliana Klamerusa. 
Prezentację uświetnił także śpiewem i grą na gitarze Stanisław Kita
z Nowego Targu - wokalista, gitarzysta, autor muzyki i tekstów. 

Wystawę można oglądać w sali wystawowej w budynku Magazynu 
Studyjnego w Muzeum Pienińskim im J. Szalaya w Szlachtowej do 30 
listopada 2022 r.

W tym miesiącu prezentujemy Państwu fotograficzną ciekawostkę – 
fotoceramikę, czyli zdjęcie wykonane na porcelanowej płytce.
Przedstawia ono młodą kobietę w pozycji siedzącej, z twa-
rzą skierowaną w stronę widza. Włosy w kolorze blond 
upięte w wiktoriańską fryzurę: wysoki kok, otoczony 
warkoczem, nad czołem krótka grzywka. W uszach 
długie, złote kolczyki, na szyi ciemnozielona 
aksamitka ze złotą przypinką. Kobieta ubrana 
w jasnoniebieską suknię z tiurniurą, głębokim 
dekoltem z bertą i krótkimi rękawkami wykoń-
czonymi białą koronką. Na nadgarstku cienka, 
złota bransoletka z kamieniami, na palcu ser-
decznym złoty pierścionek. Na prawej ręce 
złota bransoletka w formie stylizowanej róży. 
W prawej dłoni kobieta trzyma złożony wachlarz. 
Fotografia oprawiona w bogato zdobioną, drew-
nianą ramę wykonaną w Krakowie w „Fabryce 
robót pozłotniczych i rzeźbiarskich” Aleksandra 
Krywulty (rodzinna firma wyrabiała w różnych stylach 
ramy, ołtarze, ambony, feretrony itp.) 
Technika fotografii na ceramice polega na umieszczeniu obrazu 
fotograficznego na podłożu ceramicznym, a następnie na wypaleniu
w wysokiej temperaturze. Pierwszy proces tego typu opracował

w 1855 roku Pierre Michel Lafon de Camarsac. W Warszawie pierwsze 
fotografie na ceramice wykonywał w 1860 roku wędrowny fotograf,
o czym można było przeczytać w Kurierze Warszawskim z 1860 roku: 
„z wielką zręcznością wszelkie fotografje z portretów i krajobrazów 
przenosi i wykańcza na porcelanie, emalji i szkle, kości słoniowej. Tym 
sposobem dziś już z łatwością na filiżankach i t. można mieć portret 
miłych nam osób”

Warszawscy fotografowie zaczęli wytwarzać je nieco później:
w 1864 r. Michał Maurycy Trzebicki, a w 1865 r. zakład 

Karola Beyera. Z tego drugiego pochodzą najstarsze 
znane polskie przykłady wykorzystania tej techniki. 

Są to trzy zdjęcia ze zbiorów Muzeum Historycz-
nego m.st. Warszawy: jedna fotografia grupowa, 
przedstawiająca rodziny Beyerów, Hauszyldów
i Krysińskich (1864) oraz dwa autoportrety Beyera 
(1865-1867). Nasz eksponat jest niewiele młodszy, 
ponieważ data, która na nim widnieje to rok 1876.
Dla nas bardzo ważna jest sygnatura, jaka wid-

nieje na odwrocie porcelany. Fotografia została 
pokolorowana przez Władysława Szalaya (1837 

-1880), syna Józefa Szalaya – właściciela Uzdrowiska
w Szczawnicy. Władysław, obdarzony był talentem 

artystycznym i kształcił się w Szkole Rysunku i Malarstwa 
w Krakowie. W zbiorach naszego Muzeum znajduje się kilka 

prac jego autorstwa m.in. unikatowa kolorowa litografia z 1872 r. 
przedstawiająca kilka widoków ówczesnego zdrojowiska.
Zagadką pozostaje kim jest tajemnicza, piękna, młodziutka kobieta, czyżby 
Alojza Steyskal,  którą Władysław poślubił gdy miała zaledwie 16 lat?

MUZEUM PIENIŃSKIE
Zabytek Miesiąca - PAŹDZIERNIK
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Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych skupia grono ludzi 
wrażliwych na piękno i urodę świata, która inspiruje ich do 
wyrażania swoich odczuć w rożnych technikach artystycz-
nych. Do rzadkości jednak w gronie naszych twórców  należy 
tradycyjne malarstwo sztalugowe. Tym bardziej więc cieszymy 
się,że we wrześniu swoje malarstwo zaprezentowała Anna 
Spodnik, należąca do młodszego pokolenia twórców. Trudno 
odnaleźć jesienne inspiracje w tonacji obrazów artystki. Mimo 
tej pory roku, która zachwyca feerią barw i ciepłem kolorów, 

malarstwo Anny nie podlega jej wpływom, jest stonowane i monochromatyczne, można 
powiedzieć,że każdy obraz tworzony jest  w zbliżonej gamie kolorów. Uboga paleta barw 
nie oznacza monotonii i nudy. Głównym i znanym już z poprzednich wystaw tematem 
obrazów artystki są portrety młodych ,zamyślonych dziewcząt o wyrazistych oczach
i ciekawym wyrazie twarzy.

Drugim charakterystycznym tematem są krajobrazy i widoki odległych zamglonych 
obiektów. Cykl czterech obrazów przedstawiających fragment iglastego lasu, to widok 
kształtowany zmieniającym się oświetleniem promieniami słońca.  Miniaturowe obrazki 
domowych zwierzątek oraz  jelenie i ich poroża to odrębna grupa zaprezentowanych 
obrazów. 

Anna Spodnik maluje głównie farbami akrylowymi , czasami sięga po papier i ołówek two-
rząc graficzne portrety młodych mężczyzn.

Jest absolwentką studiów dalekowschodnich na Uniwersytecie Jagielońskim oraz pody-
plomowych studiów na AGH na kierunku grafika komputerowa.

Czekając na kolejne wyzwania pracuje obecnie w pawilonie handlowym pod kolejką Pale-
nica . Na wernisaż w dniu 22 września  w kawiarni Eglander Caffe   licznie przybyli koledzy 
i znajomi artystki oraz grono niezawodnych przyjaciół , sympatyków i członków  TPSP . 
Swoją obecnością zaszczycił nas aktor tarnowskiego teatru Jerzy Pal. Tradycyjna lampka 
wina i huczne 100 lat dodało zazwyczaj nieśmiałej artystce odwagi do wypowiedzi na 
temat przebiegu procesu twórczego w  powstawaniu obrazów. W kilku słowach opowie-
działa jak powstają obrazy i co jest inspiracją do ich namalowania. Obrazy Anny Spodnik 
są stale obecne w galerii TPSP tuż pod lokalem kawiarni Eglander Caffe. Zachęcamy do 
odwiedzania naszej galerii i zapoznania się z ofertą naszych artystów. 

Młodej artystce życzymy wielu sukcesów w dalszej  twórczej pracy,ciekawych  pomysłów 
i ich artystycznych realizacji oraz pomyślności w poszukiwaniu swojej artystycznej drogi.
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Na finał tegorocznej edycji Barokowych Eksploracji, 9. wrze-
śnia miało miejsce wyjątkowe muzyczne wydarzenie - koncert 
z udziałem Andreasa Scholla, jednego z najwybitniejszych 
kontratenorów naszych czasów. Wydarzenie odbyło się z inicja-
tywy Agnieszki Żarskiej, dyrektor artystycznej i organizacyjnej 
Barokowych Eksploracji,  w szczególnym miejscu - kościele
w Jaworkach k. Szczawnicy, byłej greko-katolickiej cerkwi, sły-
nącej z pięknego zabytkowego ikonostasu oraz świetnej akustyki.  

Wykonawcami koncertu, obok znakomitego solisty, było mię-
dzynarodowe Baroque Collegium 1685 - Chór i Orkiestra, 
założone przez Agnieszkę Żarską w 2016 r. W składzie Colle-
gium projektowo grają muzycy i wirtuozi związani z wieloma 
ważnymi ośrodkami muzyki barokowej w Polsce i Europie. Chór 
Baroque Collegium zrzesza szczawnickich kameralistów oraz 
zapraszanych do projektów, zawodowych śpiewaków z wielu 
regionów Polski i z zagranicy.

W pierwszej części koncertu zabrzmiała kantata solowa J.S. 
Bacha - Ich habe genug BWV 82, której liryczne arie „Ich habe 
genug” oraz „Schlummert ein” z wieloma miejscami wymagają-
cymi pianissimo zostały zaprezentowane przez solistę niezwykle 
poruszająco. Druga część dedykowana była Oratorium „Saul” 
G.F.Haendla. Wybór zawierał uwerturę oraz allegro z sinfonii 
z koncertującymi organami, znakomicie napisane i bardzo cha-
rakterystyczne chóry oraz sześć zachwycających arii Dawida, 
dających soliście możliwość zaprezentowania zarówno pięknego 
brzmienia jak i całej gamy muzycznych afektów. 

Artyści otrzymali długie owacje na stojąco od publiczności, 
wśród której nie brakowało fanów Andreasa Scholla z wielu 
regionów Polski.  

Organizatorem Barokowych Eksploracji jest stowarzyszenie 
Szczawnicki Chór Kameralny

 Partnerem Głównym jest Województwo Małopolskie - wyda-
rzenie zostało objęte programem promocyjnym pn. Wizytówka 
Małopolski. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez 
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta i Gminy 
Szczawnica, 

wsparcie: Pieniński Bank Spółdzielczy, „Kafeneion”- Grecka 
Kafejka i Sklepik, współpraca: Parafia MB Pośredniczki Łask 
w Szlachtowej, Hotel „Batory”, Pieniny SPA Resort; wsparcie 
organizacyjne: Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczaw-
nicy; współpraca promocyjna: PKL Palenica

Tekst: SCK

Andreas Scholl
& Baroque Collegium 1685,

czyli niezapomniany
finał Barokowych Eksploracji 2022


