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Uchwały podjęte przez Radę Miejską podczas LI zwyczajnej sesji 
w dniu 31 października 2022 roku:

1) Uchwała Nr LI/378/2022 w sprawie zmiany uchwały
Nr XIII/60/07 Rady Miasta Szczawnica z dnia 30 sierpnia 2007 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica dla obrębu 
ewidencyjnego Jaworki, zmienionej uchwałą Nr VIII/44/2015 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/60/07 z dnia 30 sierpnia 
2007 r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica dla 
obrębu ewidencyjnego Jaworki. 

Zmiana  w uchwale z 2007 roku miała związek z budową Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, która będzie reali-
zowana przy dofinansowaniu z programu Polski Ład. Z przyczyn 
technicznych, konieczna była zmiana pierwotnie wyznaczonej 
lokalizacji Punktu. Ze względu na termin realizacji inwestycji – 
rok 2023, koniecznym było wyłączenie z procedury opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania dla Jaworek dwóch działek 
komunalnych, na których w przyszłym roku zostanie wybudo-
wany PSZOK. 

2) Uchwała Nr LI/379/2022 w sprawie zmian w Uchwale
Nr L/372/2022 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego naucza-
nia, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowa-
dzonym przez Miasto i Gminę Szczawnica. 

Zmiana w uchwale Nr L/372/2022 została dokonana w związku 
z uwagami zgłoszonymi przez organ nadzoru badający uchwały 
rad gmin, czyli Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Uwagi dotyczyły zapisu § 8 uchwały, nadają-
cego jej moc obowiązującą od 1 września 2022 roku, czyli od 

nowego roku szkolnego. 

W podjętej uchwale zmieniającej, Rada zweryfikowała brzmienie 
§ 8 poprzez skreślenie zapisu mówiącego o 1 września 2022 roku, 
przez co dostosowała je do stanowiska organu nadzoru. 

3) Uchwała Nr LI/380/2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta 
i Gminy Szczawnica na rok 2022.  

Zmiany, wprowadzone do budżetu podczas październikowej sesji,  
dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków, między innymi 
w zakresie: dotacji celowej Wojewody Małopolskiego, środ-
ków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy, udziału 
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, programu „Czyste 
powietrze”, zadań związanych ze wspieraniem osób z zaburze-
niami psychicznymi. 

Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków zostały dokonane 
między innymi w zakresie: działu leśnictwo, z przeznaczeniem na 
odnowienie drzewostanu w lasach komunalnych,  zadań inwe-
stycyjnych –  budowa wodociągu w ul. Głównej (etap II) oraz  
zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Szlachto-
wej, pomocy dla obywateli Ukrainy, obsługi kredytów, zadań 
pomocy społecznej,  gospodarki odpadami komunalnymi, Pro-
gramu „Czyste powietrze” i zakupów inwestycyjnych.

4) Uchwała Nr LI/381/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.  

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona dla dosto-
sowania przyjętych w niej wartości do uchwały budżetowej,
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do budżetu przez organ 
wykonawczy, czyli Burmistrza. Zmiany dotyczyły kwoty rozcho-
dów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.   

Wiadomości Samorządowe - informacje rady miejskiej

Sesja - Uchwały

Rada Miejska w październiku obradowała na posiedzeniach komisji 
oraz LI zwyczajnej sesji. 

Tematem posiedzeń komisji Rady Miejskiej były projekty uchwał 
skierowane na LI zwyczajną sesję oraz bieżące tematy związane 
z realizacją zadań miasta i gminy, w tym zadań inwestycyjnych. 
Dyskusja dotyczyła również tematu przyszłorocznych stawek 
podatkowych, w kontekście projektu budżetu miasta i gminy na 
rok 2023.

Komisje omówiły także sprawy organizacyjne oraz stronę tech-
niczną dystrybucji i sprzedaży węgla dla mieszkańców Miasta
i Gminy Szczawnica, w ramach ogólnopolskiej akcji rządowej 
mającej umożliwić mieszkańcom nabycie węgla za pośrednictwem 
samorządów.

Tematem obrad była też prośba miasta partnerskiego Chmielnik 

na Ukrainie, o pomoc w postaci zimowej odzieży dla mieszkańców 
oraz przebywających w Chmielniku uchodźców wewnętrznych,
z rejonów kraju bezpośrednio objętych działaniami wojennymi. 

Radni brali ponadto udział w roboczym (informacyjnym) spotkaniu 
z przedstawicielami wykonawcy opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Jaworki 2. Spotkanie dotyczyło 
sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwag złożonych do pro-
jektu planu. 

Jak co roku, podczas październikowej sesji, miało miejsce wrę-
czenie  nagród laureatom  konkursu na najpiękniejsze ukwiecenie 
prywatnych posesji. Przedstawiciele Rady Miejskiej uczestniczyli 
wcześniej także w pracach Komisji Konkursowej, która oceniała 
zgłoszone posesje. 

Wręczenie nagród podczas LI sesji było nie tylko okazją do 

Z prac Rady Miejskiej
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nagrodzenia oraz złożenia podziękowań Laureatom, ale miało także 
na celu podkreślenie, jak dużą wagę samorząd Szczawnicy przywią-
zuje do jej pięknego, estetycznego wyglądu. Mieszkańcy dbający o 
porządek i zadbany wygląd swoich posesji, między innymi poprzez 
ich ukwiecenie, wnoszą znaczący wkład w pozytywny wizerunek 
całego miasta i gminy. Za to należą się im szczególne gratulacje i 
podziękowania.

Zaproszenie Laureatów na sesję jest wyrazem docenienia ich pracy, 
talentów i pomysłowości, ale także ma na celu postawienie ich za 
przykład do naśladowania pozostałym mieszkańcom. 

Podczas sesji, Przewodniczący Rady i Burmistrz złożyli obliga-
toryjne sprawozdania w sprawie oświadczeń majątkowych za rok 

2021, złożonych przez radnych a także Burmistrza, Sekretarza, 
Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osoby 
wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza. 

W październiku, Przewodniczący i radni Rady Miejskiej brali udział 
w wydarzeniach ogólnomiejskich, wśród których należy wymienić 
Jesienny Redyk. Wydarzenie to było zarazem jednym z punktów 
programu pobytu w Szczawnicy delegacji z miast partnerskich 
Szczawnicy.

Rada Miejska była także reprezentowana przez Przewodniczącego 
oraz Poczet Sztandarowy na uroczystym poświęceniu kaplicy św. 
Kingi w Domu Parafialnym, którego dokonał Ordynariusz Diecezji 
Tarnowskiej biskup Andrzej Jeż.    

Finanse Miasta i Gminy Szczawnica

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA ZA III KWARTAŁ 2022 ROKU 

Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, z późn. zm.) 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za III kwartał 2022 roku. 

Treść Plan Wykonanie %
Dochody 43 402 893,06 zł 32 923 446,08 zł 75,86 %
    w  tym :
- dochody bieżące 37 292 003,06 zł 32 246 089,53 zł 86,47 %
- dochody majątkowe 6 110 890,00 zł 677 356,55 zł 11,08 %
Wydatki 51 182 335,32 zł 28 637 318,90 zł 55,95 %
   w tym:
- wydatki bieżące 37 004 738,32 zł 25 439 141,21 zł 68,75 %
- wydatki majątkowe 14 177 597,00 zł 3 198 177,69 zł 22,56 %

Wynik finansowy:
- nadwyżka/ (-) deficyt -7 779 442,26 zł 4 286 127,18 zł

  Przychody 51 708 546,94 zł 29 528 546,94 zł 57,11 %
     w tym :
- przychody
z niewykorzystanych środków związane ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu

5 031 057,04 zł 5 031 057,04 zł 100 %

- wolne środki 6 577 489,90 zł 6 577 489,90 zł 100 %
- lokaty, spłaty udzielonych pożyczek 40 100 000,00 zł 17 920 000,00 zł 44,69 %

  Rozchody 43 929 104,68 zł 18 920 000,00 zł 43,07 %
      w tym :
- spłata kredytów i pożyczek 3 829 104,68 zł 1 000 000,00 zł 26,12 %
- lokaty, udzielone pożyczki 40 100 000,00 zł 17 920 000,00 zł 44,69 %

W trzecim kwartale 2022 r. nie umarzano niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, o których 
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
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Wiadomości Samorządowe - informacje rady miejskiej

ULICA SKOTNICKA

PROCEDURY ODBIORU KOŃCOWEGO
ZWIĄZANEGO Z PRZEBUDOWĄ PRZYSTANI
FLISACKIEJ W PIENINACH

REMONT DROGI GMINNEJ ZAWODZIE 

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ - STASZOWA 

Ul. Skotnicka została zgłoszona do odbioru przez wykonawcę robót,  
remont drogi był dofinansowany częściowo z Rządowego Fundusz 
Rozwoju Dróg,  zakres inwestycji - remont kanalizacji deszczowej           
i przepustów, montaż krawężników i ścieków z elementów betono-
wych na ławie betonowej, zabezpieczenie korpusu drogi koszami 
siatkowo - kamiennymi, montaż łapaczy wód powierzchniowych, 
studzienek ściekowych, wykonanie nawierzchni bitumicz-
nej, montaż barier ochronnych i ulicznych lamp solarnych. 

Procedury odbioru końcowego związanego z przebudową przy-
stani flisackiej w Pieninach zostały w dniu dzisiejszym rozpoczęte,  
inwestycja jest realizowana w ramach projektu pt: „Zwiększenie 
atrakcyjności pogranicza Polsko - Słowackiego w Pieninach 
poprzez modernizację infrastruktury turystycznej” w ramach 
programu Współpracy Interreg Polska - Słowacja,  do końco-
wego odbioru konieczne jest jeszcze : wykonanie tablic w wiatach 
ekspozycyjnych w ilości 24 szt., wprowadzenie koryt odprowa-
dzających wody opadowe i śnieg z wiat ekspozycyjnych, korekta 
wykonanego naturalnego skalniaka pienińskiego oraz uzyskanie 
podpisów końcowego odbioru odpowiednich instytucji,  po uzy-
skaniu stosownych dokumentów zostanie usunięte tymczasowe 
zabezpieczenie placu budowy w energię elektryczną i wydzielenie 
placu budowy taśmami od ciągów dotychczas funkcjonujących 
ciągów pieszych i rowerowych. 

Remont drogi gminnej Zawodzie na odcinku 300 mb jest w trak-
cie realizacji,  wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo - Mostowych z Nowego Sącza,  umowa z wykonawcą 
została podpisana 9 sierpnia 2022, a termin realizacji zadania to 
4 miesiące od dnia podpisania. 

Modernizacja drogi dojazdowej - Staszowa na odcinku 160 mb 
została zgłoszona przez wykonawcę do odbioru końcowego,  
wykonana została nawierzchnia z płyt zbrojonych żelbeto-
wych wraz z podbudową,  na zadanie zostały pozyskane środki
z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 50 % plano-
wanej inwestycji ze środków na modernizację dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych.

I nwestycje
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REMIZA OSP W SZLACHTOWEJ 

PODNIESIENIE WALORÓW ARCHITEKTONICZNYCH
POŁĄCZENIA ULICY SZALAYA Z UZDROWISKOWĄ
CZĘŚCIĄ MIASTA

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
W MIEJSCACH PUBLICZNYCH 

1369 MB MIEJSKIEGO WODOCIĄGU

Remiza OSP w Szlachtowej - realizowane prace związane
z wykonaniem przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego wraz
z wykonaniem pomieszczenia socjalnego oraz izolacją ścian, dofi-
nansowanie z programu „Małopolskie OSP 2022” pozyskane 
przez Miasto i Gminę Szczawnica w wysokości 27 tys. zł., a cał-
kowita wartość zadania 73 tys. zł (wkład własny zabezpieczony 
przez OSP Szlachtowa z uwagi że budynek został przekazany 
wcześniej na własność),  roboty realizowane przez firmę „FOR-
-BUD” ze Szczawnicy,  planowany termin realizacji zadania do 
30.11.2022 r. 

Zostały rozpoczęte prace realizowane w ramach projektu „Pod-
niesienie walorów architektonicznych połączenia ulicy Szalaya 
z uzdrowiskową częścią miasta” związane z przebudową ciągów 
pieszych w kierunku ulicy Jana Wiktora i w kierunku kościoła 
parafialnego w Szczawnicy,  termin realizacji i rozliczenia projektu 
do 30 września 2023 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa obiektów małej 
architektury w miejscach publicznych” związany z zagospodaro-
waniem terenu wokół remizy OSP w Szlachtowej został złożony,  
dokumentacja i niezbędne dokumenty zostały przygotowane 
przez pracowników UM i w imieniu OSP złożone w naborze pro-
wadzonym przez Lokalną Grupę Działania „Lgd Gorce-Pieniny”,  
planuje się wykonanie nawierzchni wokół budynku, chodników, 
montaż ławek, koszy, tablicy informacyjnej, kwietników oraz 
przygotowanie terenu pod urządzenia obiektów siłowni plene-
rowej,  spodziewany termin oceny wniosków i rozstrzygnięcia 
konkursu - do końca obecnego 2022 roku. 

1369 mb miejskiego wodociągu zostało zrealizowanych w ramach 
zadania związanego z siecią wodociągową na ulicy Głównej (zazna-
czone na niebiesko), dodatkowe 66 mb pozwoli na przejście przez 
drogę powiatową w kierunku osiedla domów mieszkalnych na 
wzgórzu po lewej stronie (zaznaczone kolorem zielonym), do 
całkowitego objęcia siecią wodociągową pozostaje do realizacji 
odcinek zaznaczony czerwonym kolorem na który posiadamy 
dokumentację techniczną,  w wyniku realizacji dotychczasowego 
zakresu ponad 20 gospodarstw domowych uzyskało możliwość 
podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej. 
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Kolejna odsłona kampanii
„Mała książka – wielki człowiek”
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczawnicy. 

Otwieramy kolejny sezon akcji „Mała książka, wielki człowiek”.  
Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowany jest
w ramach ogólnopolskiej kampanii: „Mała książka - wielki człowiek” 
przez Instytut Książki we współpracy z bibliotekami publicznymi. 

Akcja ma zachęcać rodziców do odwiedzania bibliotek i codzien-
nego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, 
które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma 
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. 
W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę „Pierwsze czy-
tanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb 
przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowa-
niu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę 
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 
wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecię-
cego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania.

Dzięki akcji, dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie 
dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem 
życia kulturalnego. 

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygoto-
wana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej 
roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach 
wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. 

Dlaczego warto odwiedzać z dzieckiem bibliotekę?

• Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa 
– bibliotekę – i dzięki temu w pełni stać się uczestnikiem życia 
kulturalnego.

• Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek,
ale też szeroką ofertę kulturalną, dzięki czemu zarówno dzieci, jak 
i rodzice mogą brać udział w rozmaitych zajęciach, warsztatach
i wydarzeniach przygotowanych przez bibliotekarzy.

• Wizyty w bibliotece uczą dziecko samodzielności, podejmo-
wania własnych wyborów i odpowiedzialności za wypożyczoną 
książkę.

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie!

Kampania „Mała książka – wielki człowiek” to projekt realizo-
wany przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Żródło informacji: http://wielki-czlowiek.pl/przedszkolaki

Magdalena Zachwieja

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Szczawnicy prosi udziałowców Wspólnoty

o przekazanie listem poleconym w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku na adres siedziby Zarządu Spółki: 34-460 Szczawnica, 
ul. Szalaya 84 dowody, które świadczą o spełnieniu warunków do nabycia (posiadania) uprawnień do udziału we Wspólnocie 

Leśno – Gruntowej w Szczawnicy. 
Dowodem na powyższą okoliczność może być w szczególności: umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, prawomocne 
postanowienie Sądu o nabyciu spadku, dowody uiszczania opłaty podatku od nieruchomości, wyciąg z ewidencji gruntów. 

Dodatkowo prosimy o podanie następujących danych: określenie nieruchomości, która stanowi Wspólnotę, imię i nazwisko 
osoby uprawnionej do udziału we Wspólnocie, wskazanie adresu do doręczeń.

Jednocześnie informujemy Szanownych udziałowców, że od dnia 01.01.2016 roku zbycie udziału we Wspólnocie wymaga formy 
aktu notarialnego, udział może być zbywany wyłącznie  w całości i tylko na rzecz osoby posiadającej udział we wspólnocie oraz na 

rzecz osoby posiadającej gospodarstwo rolne.
W razie wątpliwości informacje udzielane będą telefonicznie przez Prezesa i Viceprezesa Zarządu Spółki pod numerami:

+ 48 881 032 991 oraz  + 48 881 032 992
Powyższe ogłoszenie wywieszone będzie również w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta 

oraz treść ogłoszenia dostępna będzie na stronie internetowej Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno – Gruntowej                       
w Szczawnicy dostępnej pod adresem: wspolnota.lnk.pl
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Ach ci sprytni Słowianie
11 października odbyły się kolejne plenerowe zajęcia edukacyjno-
-warsztatowe zorganizowane  przez Miejska Bibliotekę Publiczną 
w Szczawnicy, w ramach projektu: „Między słowiańszczyzną,
a góralszczyzną”. Projekt  finansowany ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partner-
stwo dla Książki 2022. 

Tym razem do poznawania historii i kultury Słowian, zaprosiliśmy 
dzieci 5 i 6 letnie. Słowiańska drużyna „Dzikie Gęsi” zawitała do 
Miejskiego Przedszkola Publicznego w Szczawnicy, by zabrać 
dzieciaki  w podróż w  czasie do życia naszych praprzodków. Naj-
młodsi uczestnicy, okazali się zdecydowanie najbardziej żywiołową 
i aktywną grupą,  jaka dotychczas  brała udział w warsztatach. 

Dzieci początkowo z niedowierzaniem słuchały opowieści o tym,  
jak żyli nasi przodkowie. Dzięki naszym słowiańskim nauczycielom, 
którzy zadbali o wszystkie detale, na czele z tym, że w ogrodzie 
przedszkolnym znalazła się prawdziwa słowiańska  osada, tak aby by 

dzieci mogły to wszystko o czym opowiadali, zobaczyć na własne 
oczy. Jak mieszkali? Jak gotowali i co jedli? W co się ubierali? Czym 
się zajmowali? Wszystkiego można było dotknąć i  spróbować.

Po wysłuchaniu ciekawostek historycznych, przyszedł czas na  
gry i zabawy. Pokaz tkania krajek, strzelanie z łuku, pokaz krze-
sania ognia, ścieżka wojownika, warsztaty rękodzieła, to tylko 
niektóre z atrakcji, które  przygotowała słowiańska drużyna na ten 
dzień. Zabawa z odkrywania historii i przeszłości w takiej formie, 
przerodziła się w ogromną radość zarówno dla uczestników jak
i prowadzących.

Dziękujemy serdecznie Pani dyrektor Miejskiego Przedszkola 
Publicznego za serdeczność i gościnność, wszystkim Paniom
z MPP w Szczawnicy oraz ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Szlachtowej i  wam kochane dzieci  za spotkanie pełne radości
i uśmiechu.

Magdalena Zachwieja.
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W weekend 7 – 9 października br., w Szczawnicy odbyły się 79 Mistrzostwa Polski w zjeździe kajakowym i sprincie górskim, Mistrzostwa 
Polski Masters. W piątek, 7 października zawodnicy na naturalnym torze kajakowym wystartowali w sprincie górskim od Przystani 
KS Pieniny do Kotuńki, natomiast w sobotę oraz niedzielę (8-9.10) przy niewątpliwe wspaniałej słonecznej, jesiennej aurze kajakarze 
wystartowali w zjeździe klasycznym na trasie liczącej 3,5 km. Start liczony był od Pienińskiego Potoku natomiast meta znajdowała 
się przy Przystani KS Pieniny. 

Zawodnicy szczawnickiego KS Pieniny wywalczyli siedem medali: 
Konrad i Bartek Szymanek II m. w C2 w sprincie 
Mikołaj Mastalski III m. w K1 seniorów - zjazd
Konrad i Bartek Szymanek II m. w C2 seniorów - zjazd
Wiktor Regiec III m. w K1 juniorów - zjazd 
Oliwer Maciąga i Tymoteusz Słabiak I m. w C2 juniorów - zjazd 

Natomiast w niedziele odbywały się konkurencje zespołowe -  zespół KS Pieniny w składzie Krzysztof Majerczak, Rafał Polaczyk, 
Mikołaj Mastalski wywalczyli II m. w K1, drugi medal za II m. w C2 trafił do Konrada i Bartka Szymanków, Kacpra Majerczaka, Bartosza 
Kubika, Kacpra Zachwiei i Mateusza Urbana. Martyna Bednarczyk zajęła IV miejsce w K1.

Zawody zorganizowane przy wsparciu finansowym
m.in. Miasta i Gminy Szczawnica.

79 Mistrzostwa Polski w zjeździe kajakowym i sprincie
górskim, Mistrzostwa Polski Masters
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Co skraca mi czas? Działanie!
Co wydłuża go niemiłosiernie? Bezczynność!

Johann Wolfgang Goethe

„ „
W Pienińskim Uniwersytecie  Trzeciego 
Wieku czas pędzi jak szalony.  Ani się  obej-
rzeliśmy jak wkroczyliśmy w piąty rok naszej 
działalności. Po chwilowym, covidowym  
zwolnieniu tempa rozpędzamy się na nowo. 
Bezczynność? - to nie dla nas! Działamy, 

działamy, działamy i to coraz skuteczniej.  Jest nas coraz więcej   - 
zrzeszamy już  77 członków. Napawa nas to radością  i  dumą.

Wystartowaliśmy w nowy rok akademicki z przytupem. Inauguracja 
miała wyjątkowo uroczysty charakter. W obecności zaproszonych 
gości, na czele z panem Burmistrzem Grzegorzem Niezgodą,
w dowód uznania wybitnych zasług na rzecz PUTW wręczyliśmy   
Honorowemu  Członkowi  naszego   Stowarzyszenia prof. Ludwikowi 
Freyowi  okolicznościowy grawerton.  Ciekawy i wielce pouczający 
wykład inauguracyjny na temat „JAN JANCZY – PROFESOR Z 
POTOCKA” wygłosiła jak zawsze niezawodna i profesjonalna Pani  
prof. Anna Mlekodaj. Po  pasowaniu na studentów nowo przyjętych 
słuchaczy i krótkim koncercie chóru akademickiego „Dominanta”
z pieśnią „Gaudeamus igitur” wkroczyliśmy w nowy rok akademicki.  

Dziękujemy Właścicielom restauracji „Koci Zamek” za udo-
stępnienie pięknej sali oraz pracownikom CKSiP za pomoc
w organizacji uroczystości.

Październik obfitował w wiele wydarzeń:

• W ramach realizacji projektu „Małopolska z przewodnikiem”,  do 
którego zostaliśmy zaproszeni przez Centralny Ośródek Turystyki 
Górskiej PTTK w Krakowie, odbyliśmy ciekawą wycieczkę do „srebr-
nego miasta” Olkusza.

• W ramach kończącego się w tym roku  projektu „Aktywizacja 
seniorów po covidowej izolacji” realizowanego przy wsparciu finanso-
wym Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz 
osób w wieku emerytalnym  - „Aktywny senior”  zorganizowaliśmy

- rajd rowerowy w trakcie, którego zwiedziliśmy niezwykłe Muzeum 
Przyrodnicze Pana Tadeusza Olesia. 

- pieszy rajd górski „W barwach jesieni”

• W ramach projektu „Pamięć przeszłości nadzieją jutra – ocalmy od 
zapomnienia ginące zawody i tradycje” finansowanego przez Miasto 
i Gminę Szczawnica odbyły się:

- dwukrotnie warsztaty ceramiczne. Prowadzone z wielkim zaanga-
żowaniem przez Panią Monikę Ziemianek- Sztajer

- interesujący wykład pt.  „Ceramika, jedna z najstarszych technik 
wytwarzania przedmiotów” wygłoszony ze swadą przez Panią arche-
olog mgr Hanna  Wawrzczak

- zwiedzanie Muzeum Pienińskiego
- wystawa prac ceramicznych wytworzonych przez uczestników 
warsztatów plastycznych

• Wzięliśmy aktywny udział w Redyku 2022 organizując stoisko ze 
słodkościami  wyczarowanymi przez nasze, równie słodkie jak ich 
wypieki, słuchaczki.

• Równocześnie odbywają się regularne, cotygodniowe zajęcia:
- nordic walking

- aerobik wodny ( 2 grupy)
- gimnastyka rehabilitacyjna
- gimnastyka z elementami  jogi
- warsztaty witraże
- próby chóru „Dominanta”

Wymieniam te wszystkie aktywności  po trochu  aby się pochwalić 
ale przede wszystkim aby zachęcić osoby niezrzeszone do dołączenia 
do naszego grona. Zamieńcie bezczynność na działanie! Wspólnie 
staramy się aby nasza jesień życia była aktywna, radosna i kolorowa. 
Nigdy nie jest za późno na przygodę!
Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej szczegółów na temat wymie-
nionych działań zapraszamy na naszego facebook-a i stronę 
internetową: pieninskiutw.pl

Zofia Krępa
Prezes Zarządu PUTW
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Tegoroczny Redyk Jesienny w Szczawnicy - jak marzenie!
To niezwykłe widowisko rokrocznie przyciąga liczne grono zaciekawionych turystów - i tym razem widownia 
nas nie zawiodła.

W sobotę 15 października stado owiec, pod wodzą bacy szczawnickiego Andrzeja Majerskiego, juhasów
i dzielnych psów, za muzyką góralską kapeli Jaworcanie przemaszerowało ulicami Szczawnicy.  Pochód uświetnił 
przejazd banderii konnej oraz dorożek, na których można było zobaczyć górali ubranych w ludowe stroje.

Pochód rozpoczął się od Jaworek, z kolei w Malinowie połączyły się stada owiec, które tegoroczne lato spędziły 
na okolicznych halach, aby na Piaskach powrócić do swoich właścicieli. Ukłon w stronę tradycji zapoczątkowa-
nej w 1947 roku przez sołtysa wsi Jaworki Józefa Gąsienicę, to dzięki takim inicjatorom możemy teraz podziwiać 
tak wspaniałe widowisko.
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W sobotę, 15 października br., podczas organizacji wydarzenia 
kulturalnego przy technicznej przystani flisackiej na Piaskach 

grono turystów, kuracjuszy i mieszkańców miało możliwość poznania 
tradycji ludowej polskiej i słowackiej. 

Przed występami artystycznymi przywitali zebranych Burmistrz Miasta 
i Gmina Szczawnica Grzegorz Niezgoda, Przewodniczący Rady 
Związku Euroregion Tatry Bogusław Waksmundzki,  Baca Andrzej 
Majerski, Dyrektor KOWR Janina Burzyńska, Dyrektor RZHOiK
w Nowym Targu Jan Janczy oraz Dyrektor CKSiP Paulina Mogilska-
-Słowik.  Do wspólnej zabawy zaprosili prowadzący imprezę Agnieszka 
Stopka i Artur Majerczak. Na scenie wiele się działo, wystąpiła Kapela 
słowacka Temperament Cimbal Orchestra, Kapela Góralska Hudba 
Flisok oraz Ludowa Hudba Petra Baku ze Słowacji, które przyjechały 
do Szczawnicy razem z przedstawicielem naszego miasta partner-
skiego Lesnicy Starostą Janem Gondkiem. 

Podczas wydarzenia można było pokosztować potraw regionu przy-
granicza polsko-słowackiego, przygotowanych przez Pieniński oddział 
Związku Podhalan, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną, swojskich wyrobów masarskich Pana 
Krzysztofa Zachwiei – firma Draganek - rolniczy handel detaliczny, 
oscypków i bundzu bacy Andrzeja Majerskiego, barana z rożna po 
Pienińsku przygotowanego przez rodzinę Bulisiów oraz słodkości 
przygotowanych przez Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
W pamiątki ze Szczawnicy można było zaopatrzyć się u Pań two-
rzących rękodzieło z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
o. Szczawnica. W trakcie imprezy odbył się konkurs poprowadzony 
przez przedstawicielkę ZP – Agnieszkę Ciesielkę oraz licytacja na 
rzecz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną. 

Wydarzenie było okazją do zaprezentowania szerokiej grupie odbior-
ców dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego przygranicznej kultury 
polsko-słowackiej, a zostało ono zrealizowane w ramach mikropro-
jektu pn. „Popularyzacja przygranicznej kultury i regionalizmu 
- program współpracy transgranicznej Polsko-Słowackiej” współ-
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020. 
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25 października 2022 roku miała miejsce  roczystość zwią-
zana z JUBILEUSZEM 20-lecia ŚRODOWISKOWEGO 
DOMU SAMOPOMOCY „PERŁ A” w Szczawnicy.  
W obchodach rocznicy brali udział Uczestnicy wraz z członkami 
swych rodzin, pracownicy (również ci, którzy kiedyś  pracowali
w PERLE), członkowie Zarządu szczawnickiego Koła PSONI a także 
zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się wspólną mszą świętą 
w kościele pw. Dobrego Pasterza w Krościenku nad Dunajcem. 
Następnie wszyscy przeszli do niedalekiej karczmy DUNAJEC  
na poczęstunek i dalszą część uroczystości. Obecnych na jubile-
uszu powitała Pani Agata Zachwieja kierownik ŚDS „PERŁA”, 
która przedstawiła kilka ważnych informacji związanych z funk-
cjonowaniem placówki.  ŚDS „PERŁA” to jeden  z pierwszych 
śds-ów, które powstały w Małopolsce. Aktualnie obejmuje wspar-
ciem 34 dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną  
i ze sprzężeniami  z terenu pięciu gmin. W ośrodku reali-
zowane są projekty dofinansowane ze środków PFRON. 
O kilka słów z historii śds poproszono  Przewodniczącą Zarządu 
Koła PSONI w Szczawnicy – Panią Janinę Zachwieję, która od 
prawie 30 lat działa na terenie lokalnym na rzecz osób z nie-
pełnosprawnościami. Rodzice obecni na Jubileuszu wyrazili 
podziękowanie za opiekę nad swoimi niepełnosprawnymi człon-
kami rodzin. Spotkanie urozmaicił występ grupy śpiewaczej TO 
MY złożonej z Uczestników ŚDS „PERŁA”. Grupa przedstawiła 
program wokalno-instrumentalny, który został przygotowany na 
XII PRZEGLĄD LUDOWEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZ-
NEJ „NA PIENIŃSKĄ NUTĘ” – SZCZAWNICA 2022. Po 
raz pierwszy  Uczestnicy mieli okazję wystąpić z programem  przy 
akompaniamencie  Panów Tomasza Mastalskiego (akordeon)
i Wojciecha Zaziąbło (skrzypce). Ciepłą, rodzinną atmosferę oży-
wiły wspomnienia z dawnych lat przywoływane dzięki kronikom 
 i zdjęciom dokumentującym przeszłość i teraźniejszość ŚDS 
„PERŁA” w Szczawnicy. Całość spotkania urozmaiciły pamiąt-
kowe dyplomy uznania i podziękowania. Wszyscy obecni 
otrzymali również wydany specjalnie z okazji jubileuszu kalendarz 

ścienny na rok 2023. Na jego kartach można zobaczyć  ciekawe 
i niepowtarzalne prace wykonane przez Uczestników ŚDS „PERŁA”
w Szczawnicy. Tak więc już teraz można odliczać czas do kolejnych
rocznic i jubileuszy i budować każdego dnia szczęśliwą przyszłość 
tego szczególnego domu.

Katarzyna Żmidzińska – Szpulak 

„Na pienińską Nutę”

JUBILEUSZ 20-LECIA
Środowiskowego Domu Samopomocy  „Perła”  w Szczawnicy

Między nami Góralami

Pod takim tytułem w dniu 20.10.2022 r. odbył się XII Przegląd 
Ludowej Twórczości Artystycznej dla osób z niepełnosprawno-
ściami. Projekt ten przyczynił się do upowszechnienia i ochrony 
przed zapomnieniem ginącego bogactwa kulturowego regionu oraz 
promocji Pienin. Zespół „Szczawnickie Perły” działający przy WTZ
„ PERŁA” w Szczawnicy wzbogacił się o nowe stroje regionalne,
i tym samym podniósł profesjonalność zespołu. Występy 
artystyczne poprawiły u osób z niepełnosprawnością,  poziom funk-
cjonowania emocjonalnego i pozwoliły na wzrost samooceny oraz 
pokonywanie swoich słabości. Dzięki realizacji tego projektu wszyscy 
uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę o kulturze, tradycjach, zwycza-
jach zdobnictwie strojów z regionu Pienin. Tego rodzaju wydarzenie 
sprzyja zmianie wizerunku osób z niepełnosprawnością i ukazaniu 
ich możliwości artystycznych. Jest także okazją do satysfakcji dla 

kadry pracującej na co dzień z osobami z niepełnosprawnością.  Ich 
zaangażowanie, trud  jest okazją do doznania satysfakcji i moty-
wacji do dalszej pracy z uczestnikami. Dla rodziców powodem do 
dumy ze swoich dzieci co nie jest często udziałem tych rodzin.

W przeglądzie wzięło udział 8 grup: z Środowiskowego Domu 
Samopomocy „CHATKA” z Nowego Targu, (2 grupy), Ośrodka 
Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Krościenku 
n/Dunajcem, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wycho-
wawczego w Ochotnicy Dolnej, Szkoły Przysposabiającej do 
Pracy w Ochotnicy Dolnej, Środowiskowego Domu Samopo-
mocy „PERŁA” w Szczawnicy oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej 
„PERŁA” w Szczawnicy (2 grupy).  Artyści występowali w 2 kate-
goriach: grupy teatralne, chóry, grupy śpiewacze oraz soliści. Każdy 
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Między nami Góralami

z uczestników otrzymał dyplom i drobny upominek. Każda 
placówka z której występowali artyści otrzymała nagrodę rze-
czową w postaci Radiomagnetofonu. Dla każdego uczestnika
i zaproszonych gości był poczęstunek. Dodatkową atrakcją był 
pokaz mody góralskiej stylizowanej. Stroje zostały wykonane 
podczas zajęć w pracowni rzemiosł różnych w WTZ pod czuj-
nym okiem terapeutki. Zdobienia, hafty na strojach zostały 
wykonane przez uczestników WTZ.  W przeglądzie wzięli udział 
zaproszeni goście w tym rodzice, opiekunowie, przedstawiciele 
instytucji państwowych, stowarzyszeń, fundacji, sympatycy folkloru.

Podziękowania dla: 

Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica za wieloletnią współpracę 
z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Szczawnicy.

Centrum Kultury Sportu i Promocji w Szczawnicy za udostępnienie 
sali kina „PIENINY”, która spełnia wymagania służące zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz profesjo-
nalną obsługę .

Terapeutów zajęciowych za zaangażowanie, cierpliwość i podejmo-
wanie dużych wyzwań związanych z pracą z naszymi uczestnikami
w szczególności za pracę podczas realizacji zadania publicznego 
jakim był XII Przegląd Ludowej Twórczości Artystycznej.

Wszystkim przybyłym gościom, rodzicom oraz samym artystom.

Wiesława Sajdak - Tokarczyk

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego   |   Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta i Gminy Szczawnica
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Pieniński Związek Podhalan

Między nami Góralami

13. X  Poprowadziliśmy Różaniec Fatimski wokół 
kościoła – dziękujemy wszystkim, którzy włączyli 
się we wspólną modlitwę.

15. X Cudna pogoda, świetne nastroje pozwo-
liły nam wziąć udział w kolejnym, barwnym „Redyku Jesiennym”: 
*ŁOWIECKI, ŁOWIECKI, NIE SYĆKAŚCIE MOJE,
PRZYJDZIE ŚWIONTY MICHOŁ - KOZDY WEŻNIE SWOJE*

23. X Odbyła się uroczysta Msza św. na zakończenie sezonu
w kaplicy na Sewerynówce.

W najbliższym czasie planujemy/zapraszamy wszystkich
do uczestnictwa w uroczystościach parafialnych z udziałem 
członków naszego oddziału:

11. XI  Uroczystości związane z obchodami Dnia Niepodległości.

13.XI Udział w „Zaduszkach Muzykanckich” w Łącku, gdzie będziemy 
wspominać zmarłych muzykantów i artystów Pienin/Podhala.

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

Obchodząc Dzień Wszystkich Świętych – pomódlmy się za 
WSZYSTKICH LUDZI.

Zarząd Pienińskiego o/ZP

Prezes
Agnieszka Ciesielka

BARDZO DZIĘKUEMY
DOT YCHCZASOWYM DARCZYŃCOM

za wolne datki na odbudowę naszej siedziby-głównie
Z E S P O Ł O W I  J A N A  M A L I N O W S K I E G O
za wystawienie sztuki „Wesele Góralskie”, z którego
dochód przeznaczony jest na remont siedziby. Tym 
samym bardzo Dziękujemy p. Helenie Lubomirskiej
za udostępnienie Sali na to wydarzenie !!!
Teraz najważniejsze jest przykrycie budynku przed 
zimą, później dosuszenie ścian i podłóg i jak Bóg da to
i wyposażymy 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

Agnieszka Ciesielka
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Dziękujemy

Między nami Góralami

Wiadomości z Parafii
św. Wojciecha w Szczawnicy

ŚLUB:
Jacek Olędzki Anna Maria Czerepak

CHRZTY:
Eryk Robert Klimek
Antoni Janusz Zięba
Jagoda Hanna Krupa
Alina Emilia Dziedzina
Hann Maria Suder
Mateusz Piotr Chrobak
Bartosz Włodzimierz Chrobak

ZMARLI:
+ Wincenty Hurkała
+ Jan Czaja
+ Weronika Warzecha
+ Jan Witkowski
+ Andrzej Gejgalis 23.10

Wiadomości z Parafii Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej

CHRZTY:
Laura Rudek
Iga Mos
Anna Kasprzak

ZMARLI:
+ Krzysztof Łazarczak

Do użytku wewnętrznego

„Młodzi inaczej”, które działało  w latach  2013 - 2021. 
Utworzone zostało w ramach projektu - „60+ Nowy Wiek Kultury”. 
To też zespół amatorski występów artystyczno-kabaretowych, który
z wielkim powodzeniem bawił publiczność. W gronie serdeczności, 
żartobliwego podejścia do życia zapomnieć można było, choć na 
chwilę, o przypadłościach zdrowotnych, kłopocikach domowych,
a radować się ze spotkania z rówieśnikami. Po takim spotkaniu jest 
nowa siła do pokonywania przeciwności i i więcej wigoru do życia.

Dziękujemy Pani Joli Ormianin za zorganizowanie cudownego
spotkania i czekamy na następne na wiosnę.

Elżbieta Zawalska-Czajka

Minął Dzień Wszystkich Świętych
i Dzień Zaduszny. Dziesięć lat temu 
w pobliżu schroniska pod Durbaszką 
rozegrała się tragedia. Od uderzenia 
pioruna zginęły cztery osoby. Parę 
lat temu 1 listopada spotkaliśmy tam 
grupę ratowników z lampkami i tak 
poznaliśmy tę smutną historię. W tym 
roku nad głazem upamiętniającym 
miejsce tragedii pojawił się piękny, 
drewniany krzyż. Chcielibyśmy 
podziękować „dobremu duchowi tych 
okolic”, szacun Stefanie!

Magdalena i Oktawian Sarna
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24 października 2022 roku przed południem J. E. Ks. Biskup Andrzej 
Jeż pobłogosławił Dom Parafialny Świętej Kingi, oddany do użytku po 
zrealizowaniu projektu termomodernizacji, dofinansowanego ze środ-
ków NFOŚ i GW. Wśród zaproszonych gości byli P. Artur Michalski 
- Zastępca Prezesa NFOŚ i GW, p. Anna Paluch - poseł na Sejm RP, 
p. Senator Jan Hamerski, p. Grzegorz Niezgoda - Burmistrz Szczaw-
nicy, p. Jerzy Zygmunt szef firmy JUWIBET - generalny wykonawca, 
majster Zbigniew Bachula z małżonką, p. Klaudiusz Kuc i p. Maria 
Binko przedstawiciele firmy SPDV z Krakowa, która pełniła nadzór 
inwestorski, poczty sztandarowe gremiów, którym patronuje św. 
Kinga - Pienińskich Flisaków, Pienińskiego Oddziału Związku Podha-
lan i Samorządu Lokalnego oraz ich przedstawiciele p. Jerzy Regiec 
- Prezes  Flisaków, p. Agnieszka Ciesielka - Prezes Związku Podhalan, 
p. Kazimierz Zachwieja - Przewodniczący Rady Miasta, reprezen-
tanci wymienionych grup oraz Rady Parafialnej, z przewodniczącym 
p. Maciejem Czają na czele, a także grup parafialnych. Byli obecni 
także kapłani - ks. Marcin Kokoszka - ekonom diecezji, przedstawi-
ciele Księży Rodaków oraz ks. dziekan Henryk Homoncik. Pan Tomasz 
Hamerski, który był w poczcie sztandarowym, reprezentował zara-
zem samorząd na szczeblu powiatowym jak i Zarząd Główny Związku 
Padhalan. Nie zabrakło muzyki Zbyszka Przychodzkiego. Wyrażamy 
wdzięczność wszystkim przybyłym na tę uroczystość oraz P. T. Para-
fianom i Gościom, dzięki którym stało się to możliwe, i którzy swoimi 
ofiarami wspierają działalność Parafii. W sposób szczególny dzięku-
jemy Bacy Andrzejowi Majerskiemu, rodzinie Bulisiów, Restauracjom 
„Pod Siekierkami” i „Przystań Flisak”. 

 żródło: f/Parafia pw. św. Wojciecha w Szczawnicy

POŚWIECENIE DOMU PARAFIALNEGO ŚWIĘTEJ KINGI

Między nami Góralami
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Szanowni Państwo,

W październiku bieżącego roku zwołane zostały 
2 sesje Rady Powiatu Nowotarskiego. W sobotę 
8 października uczestniczyliśmy w XLVII Uro-
czystej Sesji Rady Powiatu Nowotarskiego w 

Domu Pielgrzyma w Ludźmierzu, w związku z ustanowieniem 
Matki Bożej Ludźmierskiej Patronką Powiatu Nowotarskiego. Na 
wstępie Kanclerz Kurii Metropolitarnej w Krakowie Grzegorz 
Kotala w obecności Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Rad-
nych Powiatu Nowotarskiego i zaproszonych gości odczytał 
Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
przy Stolicy Apostolskiej o uznaniu Matki Bożej Ludźmierskiej 
patronką Powiatu Nowotarskiego. Następnie Starosta odczytał 
treść rezolucji, która została przyjęta przez aklamację. Zaintere-
sowanych jej treścią zapraszam do kontaktu. Po zakończeniu sesji 
Arcybiskup Marek Jędraszewski odprawił Mszę Świętą w intencji 
samorządów terytorialnych z naszego powiatu.

Kolejna XLVII sesja Rady Powiatu Nowotarskiego odbyła się 
27 października. Na wstępnie dokonaliśmy korekt w budżecie 
na rok bieżący i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Następnie 
podjęliśmy Uchwałę Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie 
ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Nowotarskiego w 2023 roku. Jak co roku na naszym 
terenie dyżury całodobowe pełnią zamiennie apteki w Szczawnicy 
i Krościenku nad Dunajcem. Rozkład aptek na rok bieżący jest 
dostępny na stronie internetowej starostwa, tj. www.nowotarski.
pl . 

Kolejny punkt to uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Nowo-
tarskiego na lata 2022- 2027 w zakresie zdrowia psychicznego i 
opieki psychiatrycznej. Podstawę prawną stanowi ustawa o samo-
rządzie powiatowym, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego 
oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Narodowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. 
Samorządy powiatowe zobligowane są m. in. do promocji zdro-
wia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, 
zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostron-
nej, powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej, upowszechniania 
zróżnicowanych form pomocy społecznej i oparcia społecznego. 
Następnie przedstawiona została Informacja dotycząca Prze-
wodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej 
i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi na terenie powiatu nowotarskiego w roku 
2022. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu, mogę przesłać 
taki Przewodnik drogą elektroniczną.

Radni wysłuchali również informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 2021/2022 przedstawionej przed 
Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty.

W dniach 24-25 października, w ramach trwających prac nad 
Strategią Rozwoju Powiatu Nowotarskiego do roku 2030, 
odbyły się warsztaty strategiczne, w których uczestniczyli 
przedstawiciele organizacji społeczno-gospodarczych, instytucji 
kultury, policji, straży pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-E-
pidemiologicznej w Nowym Targu, Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu, samorządów miejskich 

i  gminnych, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz 
pracownicy starostwa powiatowego. Następny etap prac to 
działania ekspertów. Po nim projekt strategii zostanie poddany 
konsultacjom społecznym, o czym Starostwo Powiatowe  będzie 
informować na stronie internetowej i Facebooku.

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

Tomasz Hamerski - Radny Powiatu Nowotarskiego
Wiadomości Powiatowe

Uciekała myśl mi chytko
Zabiyrajónc z gowy wsytko
Dumom - a tu pusto gowa
I zaś zaconom łod nowa

Wiyrsyk wef sobie napisoł
Zgrabny - cały - nim przepisoł
Z myśló wylecioł mi z gowy
I mom - znowu kopot nowy

A trosecko go załujo
Taki drugi nie scudujo
To co ros - jus pomyślone
Nie bedzie jus powtorzone

Wsyćko w nio było jak trzeba
Góry łónki skrowek nieba
Wiyrchy skały i doliny
Potoki jary dziedziny

Cały mój świat ukochony
Co łod mała mi pisony
Łopisołef to z miłości
I nimom - niek to wciórności

Wystarcyła jedna kwila
Coby myśl sie potraciła
I choć zef je sukoł zaros
Do te pory jef nie znolos

Andrzej Dziedzina Wiwer
Poezja spod kapelusza

- DO TE PORY -

28.02.98
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Dzień Nauczyciela

Święto szkoły w Szlachtowej

Dzień Nauczyciela jest obchodzony corocznie 14 października, 
jest to także okazja do nagradzania wyróżniających się nauczycieli 
i pracowników niepedagogicznych. Odznaczenia i wyróżnienia 
dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze 
samorządowe oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach. W 
ten dzień w szkołach organizowane są różnego rodzaju uroczy-
ste akademie, a uczniowie dziękują nauczycielom za wkład w ich 
edukację i rozwój.

13 października br., w Szczawnicy obchodzono uroczyście Dzień 
Nauczyciela. W tym roku organizacją uroczystości zajęło się 
Miejskie Publiczne Przedszkole w Szczawnicy, pod czujnym 
okiem dyrektor– Pani Jolanty Niewiadomej. 

Serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia 
obranego celu oraz tego aby podejmowany trud był źródłem 
satysfakcji i społecznego uznania dla wszystkich nauczycieli.

14 października br., Szkoła Podstawowa w Szlachtowej przy 
wyjątkowo podniosłej atmosferze obchodziła swoje święto. Aby 
uczcić pamięć patrona szkoły Jana Pawła II uczniowie, Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica oraz dyrektorzy pobliskich szkół zło-
żyli kwiaty oraz znicze pod pomnikiem patrona. Następnie cała 
społeczność szkolna, rodzice oraz zaproszeni goście udali się do 
kościoła parafialnego w Szlachtowej na nabożeństwo celebro-
wane przez proboszcza ks. Kaspra Bernasiewicza.

To już 23-lecie nadania Szkole w Szlachtowej imienia Jana Pawła 
II. Z tej okazji klasa V zaprezentowała przedstawienie zebranym 
gościom. W tym dniu odbył się również akt pasowania pierw-
szoklasistów dokonany przez dyrektora placówki Panią Monikę 
Hurkałę.

Po występach oraz mszy świętej wszyscy goście udali się do 
altany na poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców.

Dołujący listopadzie

Szybko przeleć

Jesteś dla mnie najbardziej okrutny,

Czarny jak żałoba

Wietrzny i ostry jak niespodziewana śmierć

Brzydki jak diabeł

Smutny jak Smętek

Brudny jak sadza ze smołą

Zaskakujący jak czarne myśli i mole

Biedny jak czarna mgła - bo nie ma ciała

Straszny jak strach z lękiem

Deszczowy jak w powodzi stulecia

Niemiły jak smród z ubikacji

Daj radość po twoim odejściu

Elżbieta Zawalska-Czajka (2016 r.)
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NOC NAUKOWCÓW

30 września grupa uczniów wraz z opiekunami uczest-
niczyła w „Nocy Naukowców” zorganizowanej przez 
Akademię Górniczo Hutniczą. Piątkowy, popołudnio-
wo-wieczorny wyjazd do Krakowa dostarczył wrażeń

i wiadomości z zakresu elektryczności, akustyki, optyki i wielu innych 
dziedzin nauk przyrodniczych.

SPORT

Jesienna, deszczowa sztafeta w blasku złota

Przy deszczowej i prawdziwie jesiennej pogodzie, w niezwykle trudnych 
warunkach, w dniu 4 października rozegrane zostały na nowotarskim 
lotnisku Igrzyska Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
Dzieci i Młodzieży, w których wzięła udział reprezentacja naszej szkoły. 
Zarówno drużyny chłopców, jak i dziewcząt w młodszej i starszej grupie 
spisały się wspaniale, a dziewczęta w kategorii klas 7 – 8 w składzie: 
Justyna Spodnik, Julia Berszakiewicz, Wiktoria Słowik, Maja Malinow-
ska, Zuzanna Różycka, Samanta Sułek, Hanna Kozubska wybiegały we 
wspaniałym stylu złoto, zdobywając tytuł mistrzyń powiatu i prawo 
reprezentowania powiatu nowotarskiego w Igrzyskach Małopolski. 
Na ogromną pochwałę zasługują również pozostałe drużyny dziew-
cząt i chłopców, które także wywalczyły wysokie lokaty: chłopcy klas 
7-8 miejsce czwarte, a zarówno dziewczęta, jak i chłopcy w kategorii 
klas 5-6, miejsce siódme. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszyst-
kim naszym zawodniczkom i zawodnikom i dziękujemy za wolę walki
i naprawdę ogromny wysiłek podjęty w tych, jakże trudnych warunkach.

27 października drużyny dziewcząt i chłopców rywalizowały w Powia-
towych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w koszykówce 3x3. Rozgrywki 
zakończyły się naszym zwycięstwem w kategorii chłopców, a dziewczęta 
zajęły wysokie drugie miejsce. Najlepszym zawodnikiem turnieju został 
Szymon Karkula. Serdeczne gratulacje!!!

PIĄTOKLASIŚCI ORGANIZUJĄ DYSKOTEKĘ

Zaprosili oni swoich młodszych kolegów z klas I – IV do wspólnej zabawy. 
Wiele atrakcji i przygotowanych przez rodziców smakołyków cieszyło się 
zainteresowaniem uczestników. Dochód zasili fundusz planowanej przez 
klasy piąte „zielonej szkoły”.

DEN

Dzień Edukacji Narodowej to okazja do złożenia życzeń wszystkim 
nauczycielom i pracownikiem oświaty. W naszej szkole w tym dniu 
przyjmujemy też pierwszoklasistów do grona uczniów szkoły. Uczniowie 
z przejęciem złożyli ślubowanie, zostali pasowani na ucznia oraz zapre-
zentowali swoje umiejętności artystyczne.

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Tradycyjny konkurs o tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia wyłonił zwy-
cięzców i zakończył się pobiciem rekordu szkoły w precyzyjnym
i błyskawicznym rozwiązywaniu zadań.

ZAĆMIENIE SŁOŃCA

27 października, przez ponad dwie godziny obserwowaliśmy częściowe 
zaćmienie Słońca. Wyposażeni w ochronne, przyciemnione szkła, zoba-
czyliśmy to ciekawe i rzadkie zjawisko. Trudno było je sfotografować, 
więc nie wszystkie nasze zdjęcia oddają to, co widziały nasze oczy.

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

W dniu 27.10.2022 r. członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu wraz
z opiekunami wybrali się na cmentarz parafialny by uporządkować grób 
rotmistrza Jana Ładosia ora tablicę legionistów. Odnaleźli i oczyścili 
również mogiłę zbiorową żydów z 1945 r. oraz tablice ofiar II wojny 
światowej, zlokalizowanych w różnych miejscach Szczawnicy. Oprócz 
porządkowania grobów uczniowie poznali historię miejsc pamięci, zapalili 
symboliczne znicze i złożyli kwiaty.

SP
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SUKCESY W KONKURSIE RECYTATORSKIM
IM. JANA PAWŁA II

26 października w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Szlachtowej odbyła się XVIII edycja Międzysz-
kolnego Konkursu Recytatorskiego im. Jana Pawła 

II. Uczniowie recytowali wiersze w trzech kategoriach wiekowych
i oceniani byli przez jury w składzie: Pani Halina Ciesielka, Pani Iwona 
Kurnat i Pan Andrzej Dziedzina - Wiwer.
Naszą szkołę reprezentowała liczna grupa uczniów, która osiągnęła
najwyższe wyniki;
W kategorii klas I- III
I miejsce: Amelia Faberska z kl. II 
II miejsce: Zuzanna Babik z kl. III 
III miejsce: Kaja Klos z kl. II 
W kategorii klas IV- VI 
I miejsce: Michał Niegłos z kl. VI 
II miejsce: Oliwia Ciesielka z kl. IV
III miejsce: Emilia Kaliciecka z kl.IV
Uczniów do konkursu przygotowywały panie: Dorota Cebula,
Danuta Urban, Katarzyna Ciesielka. 
Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom i otrzymali pamiątkowe 
dyplomy.
Organizatorom dziękujemy za zaproszenie i miłą atmosferę, a uczniom 
gratulujemy odwagi i życzymy dalszych sukcesów.

PRÓBNA EWAKUACJA 

26 października 2022 r. odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja, 
która miała na celu sprawdzenie stopnia przygotowania uczniów oraz 
pracowników szkoły na wypadek zagrożenia. Wszystko przebiegało 
bardzo sprawnie i bez zakłóceń, pod kierunkiem dyrektor szkoły pani 
Anny Szczepaniak oraz komendanta OSP w Szczawnicy pana Wojciecha 
Mastalskiego wraz z druhami.

ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ
ORAZ DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

14 października 2022r obchodziliśmy w naszej szkole podwójną 
uroczystość. Przyjmowaliśmy w poczet uczniów szkoły tegorocz-
nych pierwszoklasistów oraz obchodziliśmy Dzień Komisji Edukacji 
Narodowej.

WYCIECZKI INTEGRACYJNE 
Pamięć to nasz obowiązek

28 października uczniowie naszej szkoły odwiedzili parafialny cmen-
tarz. Pod patronatem naszej szkoły oraz Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem znajduje się 

zbiorowa mogiła partyzantów Armii Krajowej, walczących w oddziale 
„Wilk”, poległych 21 lutego 1944 roku na Przysłopie. To właśnie na niej 
uczniowie zapalili znicze i złożyli symboliczną wiązankę

SP
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PASOWANIE
NA PRZEDSZKOLAKA

W dniu 27.X. 2022 w Miejskim Przed-
szkolu Publicznym w Szczawnicy 
odbyło się uroczyste pasowanie dzieci
z grup najmłodszych. 36-ro dzieci 
poszerzyło grono przedszkolaków
w naszym przedszkolu. Uroczystość 
rozpoczęła się od powitania gości
i przedstawienia krótkiej części 
artystycznej, w której mali artyści zapre-
zentowali swoje umiejętności – dając 
tym samym dowód, jak dużo potrafią.

Występ rozpoczął się piosenką 
„Jestem sobie przedszkolaczek”. Dzieci 
recytowały wiersz pt „Krzyś”, który 
ilustrowały ruchem. Tańczyły i bawiły 

się przy piosenkach, które poznawały
od pierwszych dni pobytu w przedszkolu.

W grupie najmłodszej rodzice obser-
wowali pierwszy występ swoich 
pociech, nagradzając ich za to grom-
kimi brawami.

Następnie pani dyrektor mgr Jolanta 
Niewiadoma dokonała uroczystego 
pasowania każdego dziecka na Przed-
szkolaka .

Rodzice dzieci z grupy Motylków mogli 
zobaczyć występy artystyczne swoich 
pociech w formie filmików na stronie 
swojej grupy facebookowej.

Na pamiątkę pasowania przedszkolaki 
otrzymały dyplomy i misia.(A.H)

Miejskie Przedszkole Publiczne
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SP
Szlachtowa

Październik z Janem Pawłem II
Są takie szlaki , do których wciąż wracamy, są tacy ludzie, 
których śladów wciąż szukamy. Dają nam światło. Dla 
Szlachtowej takim autorytetem jest patron szkoły Jan 
Paweł II, nadający sens i wartość naszej pracy wycho-

wawczej. Zgodnie tradycją uczniowie Szkoły Podstawowej w Szlachtowej 
w październiku podjęli szereg działań ,przygotowujących do Święta szkoły. 

XXII PIELGRZYMKA RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
NA JASNĄ GÓRĘ

Zgodnie z tradycją klasa VI i VII  pojechała  do Częstochowy wraz  wycho-
wawcą i księdzem proboszczem Kasprem Bernasiewiczem. Uczestniczyła
w XXII Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Dzie-
ciom w ich wędrówce towarzyszyli również rodzice, rodzeństwo, dziadkowie 
oraz inni parafianie ze Szlachtowej i Jaworek. O godzinie 11.00 ksiądz biskup 
Marek Solarczyk – duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, odprawił 
uroczystą mszę świętą z udziałem 141 pocztów sztandarowych szkół, które 
przybyły w tym roku do Częstochowy. We mszy świętej uczestniczyło 
ponad 5 tysięcy uczniów ze 163 szkół. Tegorocznej pielgrzymce i sprawowa-
nej eucharystii towarzyszyło hasło „Blask prawdy”. 

RUSZYLIŚMY SZLAKIEM PAPIESKIM NA PRZEHYBĘ 

Klasa V w dniach 6-7 października uczestniczyła w dwudniowej wycieczce 
do Schroniska na Przehybie, śladami naszego Patrona Jana Pawła II. Poże-
gnaliśmy szlachtowską cerkiew, by piąć się coraz wyżej, wnikliwie obserwując 
jesienne spektakle przyrody. Nie zabrakło czasu na zabawy integracyjne, 
spotkanie przy ognisku i wspólną rozmowę. Bladym świtem o wschodzie 
słońca powitaliśmy nowy dzień, krocząc w mgłach wrzosowisk, połonin
i ciszy tajemniczego lasu. Odwiedziliśmy również muzeum PTTK, w którym 
nie brakuje pamiątek po Janie Pawle II, często odwiedzającym to miejsce,
a zimą zjeżdżającym na nartach do Szlachtowej. Wciąż słyszeliśmy jego słowa 
,, Ja tam u was byłem… Pilnujcie mi tych szlaków’’. Inspirowani jego pasją 
poznaliśmy smak przygody przyprawionej wysiłkiem pokonywania samego 
siebie na trudnym turystycznym szlaku, radością bycia ze sobą, a przede 
wszystkim wrażliwością na piękno przyrody, która zrobiła nam słoneczną 
niespodziankę.

W HOŁDZIE PAPIEŻOWI 

Z okazji 44 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, uczniowie klasy 
VII i VIII wzięli udział w Ogólnopolskim Biegu Papieskim OHP, zorgani-
zowanym przez Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy 
- Jabłonce na terenie Szlachtowej. Uczestnicy zawodów mieli do pokonania 
odległość w terenie ok. 2,800 km. Trasa biegów stanowiła m. in. początek 
Szlaku Papieskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy za wspaniałą organiza-
cję zawodów biegowych CKiW OHP w Szczawnicy, które przyczyniły się 
do upamiętnienia tak ważnego wydarzenia w życiu Polaków. Dziękujemy 
również Panu Piotrowi Zabrzeskiemu, który czuwał nad bezpieczeństwem 
naszych uczniów i motywował ich do dalszej rywalizacji. Mamy nadzieję,
że w przyszłym roku również będziemy mogli wspólnie uczestniczyć w zawo-
dach, pokonując własne słabości dla naszego Patrona Św. Jana Pawła II.

ŚWIĘTO SZKOŁY

 W 23 rocznicę nadania imienia Jana Pawła II obchodziliśmy kolejne 
Święto Szkoły, które zaszczycił swoja obecnością P. Grzegorz Niezgoda 
–Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica, P. Andrzej Dziedzina – Wiwer, 
dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół: P. Paweł Sypek – dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 1, P. Renata Kubik – dyrektor Pienińskiej Szkoły Branżowej, 
Pani Jolanta Niewiadoma – dyrektor Miejskiego Publicznego Przedszkola 
oraz delegacja nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy. Zgodnie 
z tradycją uroczystości rozpoczęły się złożeniem wiązanek pod Pomnikiem 
naszego Patrona. Następnie odbyła się Msza św., po której uczniowie klasy 
V zaprezentowali montaż pod przewodnim tytułem ,,Piszemy do Ciebie 
Ojcze Święty’’. Uczniowie w wymownych, jakże osobistych listach, oddali  
Patronowi swoje problemy, rozterki i refleksje  współczesnych dzieci, 
prosząc o wsparcie wiernego Przyjaciela. Oprawę muzyczną przygotował 
szkolny zespół muzyczny pod kierunkiem P. Teresy Topolskiej. Punktem 

kulminacyjnym uroczystości było Ślubowanie Klasy Pierwszej, których   
pasowała  na uczniów i z serdecznością przyjęła do społeczności szkolnej 
P. Dyrektor Monika Hurkała. Następnie już pierwszoklasiści spontanicz-
nie recytowali i śpiewali, a na koniec z uśmiechem na ustach wypili sok 
cytrynowy, który miał być sprawdzianem ich charakteru. Po oficjalnych 
uroczystościach, uczniowie udali się na kiełbasę z  grilla, zasponsorowaną 
przez Radę Rodziców. Dziękujemy wszystkim za udział w urodzinach naszej 
szkoły i pomoc w organizacji.

XVIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski im. Jana Pawła II

26 października 2022 r. zaprosiliśmy uczniów ze Szczawnicy i Krościenka 
do udziału w XVIII Międzyszkolnym Konkursie im. Jana Pawła II. W tym 
roku uczestnicy przygotowali utwory literackie, w których zawarta została 
refleksja na temat Ojczyzny: zachwytu, zadumy nad pięknem polskiego 
krajobrazu, naszą trudną historią, ale również nad wielkimi dokonaniami 
naszych rodaków. Cieszymy się, że na nasze zaproszenie odpowiedziało aż 
22 uczniów. Jury w składzie: Pani Halina Ciesielka, Pani Iwona Kurnat, Pan 
Andrzej Dziedzina -  Wiwer przyznało nagrody i wyróżnienia w trzech gru-
pach wiekowych:

klasy I - III 
pierwsze miejsce:
Amelia Faberska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy i Kamila 
Pietrzak ze Szkoły Podstawowej w Szlachtowej
drugie miejsce:  
Zuzanna Babik ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy
trzecie miejsce: 
Kaja Klos ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy
klasy IV - VI 
pierwsze miejsce:  
Michał Niegłos ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy
drugie miejsce:  
Oliwia Ciesielka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy
trzecie miejsce: 
Emilia Kaliciecka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy 
i Karol Musiał ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku
klasy VII - VIII 
pierwsze miejsce:  
Joanna Kołek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku
drugie miejsce:  
Tamara Szczepaniak-Filas ze Szkoły Podstawowej w Szlachtowej
trzecie miejsce: 
Natalia Pierzga ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku
Wszyscy uczestnicy zasługują na słowa podziwu i uznania.
Gratulujemy i dziękujemy za niezwykłe, pełne emocji interpretacje wierszy.

Kierujemy słowa podziękowania do: Rady Rodziców za ufundo-
wanie nagród książkowych, Zarządu Gminnej Spółdzielni „Sch”
w Szczawnicy za słodki poczęstunek oraz Centrum Kultury, 
Sportu i Promocji w Szczawnicy
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Niewielki album, a raczej albumik pamiątkowy ze Szczawnicy
i Pienin. Wykonany w okresie międzywojennym przez 

zakład fotograficzny FOTO-TATRY, działający w tym czasie
w Szczawnicy. Pamiątka jest niewielkich rozmiarów – 3x4 cm
i składa się z 21 mini-zdjęć oprawionych w… skórę węża. 
W tym malutkim albumie zobaczyć możemy Szczawnicę 
sprzed II wojny światowej: ogólny widok na uzdrowisko jak
i poszczególne budynki takie jak: Dworzec Gościnny, Restau-
rację Zakładową „Malinowa”, czy nieistniejącą już Rotundę 
w Parku Górnym; świeżo oddany budynek Inhalatorium
i wnętrze nowoczesnej, jak na tamte czasy, pijalni wód mineralnych 
na Placu Dietla. W tzw. rozkładówce umieszczono również widoki 
na charakterystyczne szczyty oraz miejsca w okolicy Szczawnicy.
I tak zobaczyć możemy pasące się gęsi na tle niezalesionej góry
Bryjarki, przełom Dunajca, zamek w Czorsztynie i w Niedzicy, 
wąwóz Homole i wodospad na Sewerynówce, a także urokliwy 
„Ogródek św. Kingi” oraz wnętrze Pustelni pienińskiej. 

Jeśli ktoś chciałby dokładniej zaznajomić się z zawartymi
w albumie fotografiami, zapraszamy do naszego muzeum
w Szlachtowej. Zabytek będzie wystawiony do końca listopada
w gablocie w hallu głównym.

Zapraszamy

MUZEUM PIENIŃSKIE
Zabytek Miesiąca - LISTOPAD

Memento Mori
Dzwon dzwoni żałobny
W ten jeden dzień
Umarli  wracają w świat żywych
Odcieleśnione duchy
Drewniany krzyż
Na nim Chrystus
Kona w mące
Zmurszały mur 
Zapomniane mogiły
Cygańskie  
Samobójców 
Zgasły światła zniczy
Żałobnicy wracają
Ze świata umarłych
W świat żywych
Powiedział Pan
Ja jestem Życiem i Zmartwychwstanie
Każdy Kto wierzy wemnie
Choćby i umarł żyć będzie Wiecznie
I Ja wierzę
Żałobny dzwon dzwoni

Sławek Słowik
Krościenko n/d Szczawnica 202222
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Rosnące zainteresowanie rękodziełem, 
autorskimi pracami i indywidualnym 
podejściem twórców do kreacji swo-
jej sztuki to dobry sygnał dla artystów
w dobie wszechobecnej masowej pro-
dukcji tzw. chińszczyzny. Nasz oddział 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
może pochwalić się pracami szczawnic-
kiej hafciarki Zofii Drążkiewicz, która 

pozostaje wierna tradycyjnym wzorom, kolorom haftów i moty-
wom typowym dla haftu regionalnego ziemi pienińskiej.  

W miarę upływającego czasu istotne wydarzenia w dorobku 
artystycznym Zofii pochłania mrok zapomnienia,  a więc warto 
przypomnieć kilka faktów z jej artystycznych dokonań.

Haftem zajmuje się od ponad 40 lat. Brała udział w wielu wysta-
wach i kiermaszach, gdzie zdobywała nagrody i wyróżniania, m. 
in. W Sabałowych bajaniach” w Bukowinie Tatrzańskiej w latach 
1996-2010, działała w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych w 
Lublinie, . Zdobywała nagrody w konkursach w Nowym Sączu, 
Krakowie, Limanowej i Bukowinie Tatrzańskiej. W swoim arty-
stycznym dorobku tworzyła rożnego rodzaju formy użytkowe 
tj. gorsety, kamizelki, obrusy, serwety, poduszki, torby góralskie
i torebki z motywami pienińskimi. Zofia Drążkiewicz stale obecna 
w życiu Towarzystwa, od lat jest członkiem Zarządu i pełni funk-
cję skarbnika  oraz czynnie wspiera działania naszego oddziału. 
Działamy już 36 lat w ramach sądeckiego Towarzystwa Przy-
jaciół Sztuk Pięknych. Na październikowej  wystawie w Małej 
Galerii Eglander Caffe mogliśmy oglądać głównie serwetki
i bieżniki oraz małe obrazki przedstawiające motywy kwiatowe. 
Comiesięczne spotkania sympatyków i twórców zrzeszonych
w Towarzystwie to okazja do prezentacji dokonań artystów oraz 
możliwość zapoznania się z tajnikami warsztatu prac prezento-
wanych na wystawie. A ta wystawa to bogactwo różnego rodzaju 
haftów; płaski, wypukły, łańcuszki, krzyżyki, gałązki, haft ząb-
kowy. Wzory pienińskie to motywy sercowe, lilijki, smerecki, 
jodełki, maki, stokrotki, poziomki, konwalie, róże, kłosy zbóż, 
dziewięciosił, czyli cały zielnik z łąk pienińskich.

Twórczość Zofii Drążkiewicz to skarbnica tradycyjnych regional-
nych  haftów. Warto zapoznać się z jej dokonaniami i podziwiać 
kunszt, dokładność wykonania i precyzję wzorów.

Życzymy artystce dalszych ciekawych pomysłów na kolejne 
prace, zdrowia i sprawnych dłoni i dobrego wzroku, aby kondy-
cja pozwoliła na realizację projektów i artystycznych zamierzeń.

Anna Malinowska

ZOFIA DRĄŻKIEWICZ
P I E N I Ń S K A  H A F C I A R K A

Memento Mori
Dzwon dzwoni żałobny
W ten jeden dzień
Umarli  wracają w świat żywych
Odcieleśnione duchy
Drewniany krzyż
Na nim Chrystus
Kona w mące
Zmurszały mur 
Zapomniane mogiły
Cygańskie  
Samobójców 
Zgasły światła zniczy
Żałobnicy wracają
Ze świata umarłych
W świat żywych
Powiedział Pan
Ja jestem Życiem i Zmartwychwstanie
Każdy Kto wierzy wemnie
Choćby i umarł żyć będzie Wiecznie
I Ja wierzę
Żałobny dzwon dzwoni

Sławek Słowik
Krościenko n/d Szczawnica 2022
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