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Uchwały podjęte podczas LVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy, 
w dniu 30 stycznia 2023 roku:

1. Uchwała Nr LVI/409/2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy 
Szczawnica w trybie bezprzetargowym. 

Uchwała dotyczyła kontynuacji, na okres kolejnych trzech lat, dzierżawy 
trzech  działek komunalnych, położonych w Szczawnicy i Jaworkach.
W dwóch przypadkach, działki są dzierżawione na cele rolne, a w jednym 
na cele handlowe. O zawarcie kolejnych umów wystąpili dotychczasowi 
dzierżawcy.

2. Uchwała Nr LVI/410/2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  i Gminy 
Szczawnica  w trybie bezprzetargowym. 

Również ta uchwała dotyczyła kontynuacji, na okres kolejnych trzech lat, 
dzierżawy  działek komunalnych, tj. dwóch działek położonych w Szczaw-
nicy, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz 
działalności handlowej.  

O zawarcie kolejnych umów wystąpili dotychczasowi dzierżawcy.

3. Uchwała Nr LVI/411/2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w najem nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczaw-
nica w trybie bezprzetargowym. 

Z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy wystąpił dotychczasowy najemca 
lokalu komunalnego, znajdującego się przy ul. Głównej w Szczawnicy. 
W oparciu o uchwałę, umowa najmu zostanie przedłużona na kolejne trzy lata. 

4.  Uchwała Nr LVI/412/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr 
LIII/387/2022 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2022 
r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będą-
cej podstawą do obliczenia zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów 
niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miej-
sca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno 
-wychowawczego. 

Kolejna zmiana w uchwale ustalającej stawkę za 1 kilometr przebiegu 
pojazdu, była wymuszona (również kolejną) aktualizacją rozporządze-
nia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 roku. Do uchwały zostały 
wprowadzone  nowe stawki za 1 km przebiegu pojazdu, wykorzystywanego 
na cele wymienione w uchwale. Stawki są zróżnicowane w zależności od 
pojemności skokowej silnika. 

5. Uchwała Nr LVI/413/2023 w sprawie przejęcia od Powiatu Nowo-
tarskiego zadania publicznego w zakresie opracowania dokumentacji 
na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1636K Krościenko - 
Szczawnica w miejscowości Szczawnica ul. Szlachtowska w km 7+019 do 
7+857. 

Przejęcie przez miasto prowadzenia zadania, o którym mowa w uchwale, 
będzie obejmować opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 
chodnika, wraz z pozyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń, wymaga-
nych dla realizacji inwestycji.

6. Uchwała Nr LVI/414/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XLVIII/334/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 kwietnia 2018 
r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczawnica. 

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, Burmistrz dokonuje cyklicznie przeglądu 
obszarów i granic aglomeracji, z uwzględnieniem kryterium ich utwo-
rzenia, zaistniałych zmian tzw. równoważnej liczby mieszkańców „RLM 

aglomeracji” czyli parametru określającego ładunek zanieczyszczeń 
odprowadzanych we wszystkich rodzajach ścieków powstających na tere-
nie aglomeracji. 

Uchwała z 2018 roku została zaktualizowana w oparciu o dane dotyczące 
ilości mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej lub zbiorni-
ków bezodpływowych. Zostały także dokonane zmiany obszaru i granic 
aglomeracji. 

Projekt uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Krakowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody 
Polskie oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

7. Uchwała Nr LVI/415/2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta
i Gminy Szczawnica na rok 2023.  

Zmiany budżetowe dotyczyły między innymi: zwiększenia planu wydatków 
na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększenia  planu 
dochodów majątkowych, zwiększenia planu dochodów w ramach pod-
działania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów 
leśnych i ich wartości dla środowiska”, zwiększenia planu dochodów bieżą-
cych zgodnie z ustawą o dodatku węglowym, na realizację wypłat dodatku 
węglowego według złożonego zapotrzebowania.

Analogiczne zmiany zostały dokonane po stronie wydatków budżetowych, 
a ponadto w zakresie wydatków związanych z realizowanymi i planowanymi 
inwestycjami, konkursem dla organizacji pozarządowych,  stypendiami 
sportowymi, a także zmianami klasyfikacji budżetowej.

8. Uchwała Nr LVI/416/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.  

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona dla dostosowania przy-
jętych w niej wartości do uchwały budżetowej, z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych do budżetu przez organ wykonawczy, czyli Burmistrza. 
Zmiany dotyczyły kwoty rozchodów oraz długu jednostki samorządu 
terytorialnego.   

9. Uchwała Nr LVI/417/2023 w sprawie rozstrzygnięcia skargi nr 1/2022. 

Skargi, których rozpatrzenie pozostaje w kompetencji Rady Miejskiej, są 
rozstrzygane pod względem zasadności lub bezzasadności przez całą Radę, 
w drodze uchwały. Podjęcie uchwały jest poprzedzane przez badanie zrzu-
tów zawartych w skardze, które przeprowadza Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji. 

Skarga będąca przedmiotem uchwały nr 418, została złożona przez miesz-
kańca Szczawnicy w grudniu 2022 roku i przeszła wymaganą procedurę. 
W uchwale, Rada przyjęła rozstrzygnięcie uznające skargę za bezzasadną. 

10. Uchwała Nr LVI/418/2023 w sprawie przekazania skargi do rozpa-
trzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przepisy przewidują, że o tym czy pismo jest skargą, decyduje jego treść,
a nie forma zewnętrzna. Dlatego, każde pismo kierowane do Rady 
Miejskiej i tytułowane jako skarga, jest oceniane przez całą Radę, która
w formie uchwały decyduje czy zostanie ono jako skarga przekazane do 
rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, czy też z treści 
pisma wynika, że nie ma ono charakteru skargi. 

W omawianym przypadku, Rada w podjętej uchwale zdecydowała,
że pismo nie ma charakteru skargi, a tym samym nie zostanie skierowane 
do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Wiadomości Samorządowe - informacje rady miejskiej
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Styczniowa sesja stanowiła okazję do podsumowania pracy Rady Miej-
skiej w minionym roku. 

Rok 2022 to kolejny niełatwy rok, w którym do wielu skutków nie-
dawnej epidemii, rzutujących na wszystkie sfery życia, także życia 
publicznego i działalności samorządu, dołączyły kolejne, niespodzie-
wane okoliczności, niosące wyzwania wynikające z agresji Rosji na 
Ukrainę. 

Rada Miejska jako organ samorządowy, uczestniczyła w wielu działa-
niach na rzecz Ukrainy i jej obywateli, podejmowanych z upoważnienia 
władz państwowych, w tym wojewódzkich. 

Równolegle, radni jako przedstawiciele władz samorządowych, ale 
też jako osoby prywatne – mieszkańcy, od początku czynnie, rów-
nież finansowo, włączyli się do różnych inicjatyw i oddolnych działań, 
mających na celu zorganizowanie szybkiej i skutecznej pomocy dla 
uchodźców licznie przybywających do Szczawnicy. 

W tym miejscu należy również wspomnieć o pomocy rzeczowej dla 
mieszkańców miasta partnerskiego Chmielnik, do którego na prze-
strzeni roku 2022 kilkakrotnie udało się przetransportować wymierną 
pomoc w postaci lekarstw i innych środków medycznych, agregatorów 
prądotwórczych czy odzieży. 

Rada Miejska, w trakcie roku 2022, podejmowała w miarę potrzeb i na 
bieżąco, uchwały wprowadzające do budżetu środki z budżetu państwa, 
przeznaczone na różnego typu pomoc dla obywateli Ukrainy.  

Oprócz tych nowych działań, narzuconych dynamiką wydarzeń, Rada 
prowadziła normalną, statutową działalność, obradując na posiedze-
niach komisji oraz sesjach, procedując prawo miejscowe w postaci 
uchwał, dotyczących zadań realizowanych przez samorząd Miasta
i Gminy. 

W roku 2022, po dwóch latach obowiązywania ograniczeń epidemicz-
nych, sesje mogły być już organizowane w normalnym, stacjonarnym 
trybie. 

Rada obradowała na 12 sesjach zwyczajnych oraz jednej sesji 
nadzwyczajnej.

Podczas sesji, Rada podjęła 102 uchwały. 

Najwięcej, bo 26 uchwał dotyczyło bezpośrednio budżetu Miasta 
i Gminy, w którym były dokonywane zmiany zwiększające i zmniej-
szające po stronie dochodów i wydatków oraz analogiczne zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  

Nie był to jednak skutek „złego” planowania na etapie uchwały budże-
towej, ponieważ zmiany dokonywane w budżecie w trakcie roku,
są czymś nieodzownym. 

Plan dochodów i wydatków jest rzeczą  płynną, jak mówi sama nazwa 
„planem”, a zmiany dokonywane w trakcie roku wynikają chociażby 
z korekt wysokości dotacji i subwencji  przekazywanych przez budżet 
państwa, na przykład na zadania z zakresu opieki społecznej czy oświaty. 

W roku 2022 dodatkowo, prawie na każdej sesji, były wprowadzane 
do budżetu środki budżetu państwa, przekazywane na wiele rodzajów 
pomocy świadczonej dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie 
Szczawnicy.   

Fakt dokonywania zmian w budżecie, nawet, jeśli mają one miejsce na 
każdej sesji, jest korzystny, bo świadczy o bieżącej analizie i kontroli 

realizacji planu finansowego przez samorząd.

Aby uchwały mogły zostać poddane głosowaniu na sesji, zgodnie
z przepisami, muszą przejść procedurę omówienia i opiniowania przez 
komisje. 

Omawianie i opiniowanie projektów uchwał, jest stałym punktem 
obrad komisji Rady Miejskiej. 

Oprócz wspomnianych uchwał związanych z budżetem i jego realiza-
cją, liczną grupę w ogólnej liczbie uchwał, bo 17, stanowiły uchwały 
dotyczące dzierżawy i najmu mienia komunalnego, które wiążą się
z terminami wygasania umów i ich przedłużaniem na prośbę zaintere-
sowanych mieszkańców. 

Uchwały związane z tematyką utrzymania czystości i porządku, 
odpadów komunalnych oraz odprowadzania ścieków, zostały podjęte
w liczbie 7. 

Pozostałe 52 uchwały dotyczyły bardzo różnych dziedzin, jak: plano-
wanie przestrzenne, plany i programy wieloletnie, opieka społeczna,
w tym dotycząca seniorów, profilaktyka alkoholowa, organizacje 
pozarządowe, kultura, oświata, bezpieczeństwo, ochrona środowi-
ska, podatki i opłaty lokalne, budżet (poza bezpośrednimi zmianami), 
pomoc dla obywateli Ukrainy i inne. 

Poza projektami uchwał, tematem obrad komisji pozostawały
w roku 2022 sprawy miasta we wszystkich zakresach jego bieżącego 
funkcjonowania. 

W roku 2022, komisje Rady Miejskiej obradowały łącznie na 61 posie-
dzeniach, z tego poszczególne komisje odbyły:

- Komisja Planowania i Budżetu – 16 posiedzeń,

- Komisja Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony 
Środowiska – 15 posiedzeń,

- Komisja Rewizyjna – 11 posiedzeń (z tym, że członkowie Komisji 
często uczestniczyli nieobowiązkowo w posiedzeniach innych komisji, 
zwłaszcza wspólnych),

- Komisja Edukacji i Spraw Społecznych – 18 posiedzeń,

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji –  1 posiedzenie (Komisja spo-
tyka się w miarę potrzeb, natomiast w roku 2022, wpłynęła tylko jedna 
petycja i jedna skarga (w grudniu), której rozpatrzenie miało miejsce 
już w styczniu 2023 roku).

W minionym roku, wzorem lat ubiegłych, utrzymywała się wysoka fre-
kwencja podczas posiedzeń sesji i komisji Rady Miejskiej, wynosząca 
średnio 93 %, a najczęściej 100%. 

Nie było żadnego przypadku nieusprawiedliwionej wcześniej nieobec-
ności radnego na posiedzeniu komisji lub sesji, jak również nieobecności 
na większej liczbie posiedzeń. 

Z prac Rady Miejskiej
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BUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO WEWNĄTRZ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

REMONT MOSTU FLISAKÓW

REMONT ULICY ZAWODZIE

Miasto i Gmina Szczawnica otrzymała grant w wysokości 
200.000,00 zł w ramach projektu pn.”Dostępny samorząd - 
granty” organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.
Wkrótce planowane jest projekt pn. „Dostępny samorząd – 
granty” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 

2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Celem projektu jest 
poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczegól-
nymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez 
wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w 
ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności oso-
bom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

Do realizacji została zlecona dokumentacja związana z remontem 
Mostu Flisaków na potoku Grajcarek w Szczawnicy. Dokumen-
tacja projektowa wraz z wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami 

oraz kosztorysem robót posłuży do złożenia wniosku z Funduszy 
Unijnych Współpracy Polska - Słowacja.

Remont drogi gminnej Zawodzie na odcinku 300 mb oraz kana-
lizacji deszczowej został zgłoszony do odbioru i w najbliższych 
dniach przewiduje się przejście do procedury odbiorowej.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych
z Nowego Sącza.
Wartość wykonanych prac 854 776 zł.

I nwestycje
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SIEĆ WODOCIĄGOWA NA UL. PIENIŃSKIEJ

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. BIAŁA WODA 

Została podpisana umowa na opracowanie Projektu sieci wodo-
ciągowej na ul. Pienińskiej w Szczawnicy wraz z pozwoleniem 
na budowę i kosztorysem inwestorskim (z przedmiarem robót), 
umowa została podpisana z Panem Piotrem Wojtczykiem pro-
wadzącym działalność gospodarczą pod firmą „PW Projekt”, 
projektowana sieć wodociągowa ma objąć obszar przy ul. Pie-
nińskiej w Szczawnicy (zaznaczony na załączniku graficznym)
i zostać włączona do istniejącej sieci w ul. Głównej, a w ramach 
zamówienia należy wykonać projekt sieci wodociągowej uwzględ-
niający możliwość podłączenia do sieci wszystkich obiektów na 
terenie przy ul. Pienińskiej, wskazanym w załączniku graficznym, 
nie wymaga się projektów przyłączy ale należy jednak przewi-
dzieć możliwość podłączenia w przyszłości wszystkich obiektów, 
termin przygotowania dokumentacji - 15 grudnia 2023 r.,

Do 23 lutego potencjalni wykonawcy mogą składać oferty w 
przetargu „Rozbudowa drogi gminnej ul. Biała Woda w miejsco-
wości Jaworki w formule - zaprojektuj -wybuduj”. Na zadanie 
zostało pozyskane dofinansowanie w kwocie 8 mln 835 tys. 
zł z Rządowego Programu „Polski Ład dla samorządów”. W 
zakres prac wchodzi przygotowanie dokumentacji (na podstawie 

wcześniej wykonanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego) 
oraz wykonanie - rozbudowy drogi, budowa chodnika, umocnie-
nia brzegów potoku, remont mostu oraz przepustu w ciągu ulicy 
Biała Woda, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz przebudowa 
sieci energetycznej i odwodnienia drogi.
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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 internetowej www.szczawnica.pl
w terminie od  31 stycznia 2023 r do 20 lutego  2023 r.

wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:

I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy
-  część działki ewid. Nr 1220/49 o powierzchni 0.0287 ha położonej w Szczawnicy

przy ul. Głównej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na okres 3 lat

- działki ewid. Nr 1158/3 o powierzchni 0.0014 ha położona w Szczawnicy przy ul. Głównej
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na okres 3 lat

- działki ewid. Nr 45 o powierzchni 0.7703 ha położonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda na okres 3 lat

- działek ewid. Nr 26 i 27 o powierzchni 3.2695 ha położonych w Szlachtowej przy
ul. Słona Młaka z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 10 lat

- działki ewid. Nr 104 o powierzchni 3.6479 położonej w Jaworkach przy
ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

- działkę ewid. Nr 1220/13 oraz cz. działki 1220/18 o powierzchni 0.0103 ha położonych
w Szczawnicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na okres 3 lat

II. oddanie w najem na rzecz wnioskodawcy:
- lokal użytkowy o powierzchni 45,50 m2 zlokalizowany w budynku przy

ul. Głównej 66 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na okres 3 lat

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

Wiadomości Samorządowe - informacje rady miejskiej

REMONT DROGI GMINNEJ UL JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ

„Remont drogi gminnej ul Jana Pawła II w Szlachtowej” to zada-
nie, które zostało przygotowane i złożone w naborze Rządowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2023 rok. W ramach 

inwestycji planowany jest remont odcinka 463 mb, tj. od skrzy-
żowania z drogą powiatową do skrzyżowania  w kierunku ulicy 
Wspólnej.  Prace remontowe oszacowano na 590 tys. zł.
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Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
i przyrodniczym przygranicznych miejscowości 
Szczawnica-Leśnica

Dnia 20.01.2023 r. w Restauracji Maria odbyło się seminarium pn. 
„Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym przygranicz-
nych miejscowości Szczawnica-Leśnica”, podczas, którego mieliśmy 
okazję wysłuchać wykładu Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii 
Kulturowej prof. dr hab. Stanisławy Trebuni-Staszel pt. „Zarządzanie 
dziedzictwem Kulturowym i przyrodniczym miejscowości Pienin” oraz 
Dyrektor Muzeum Pienińskiego w Szczawnicy Barbary Węglarz na 
temat „Turystyka kulturowa – formą popularyzacji dziedzictwa kultu-
rowego regionu Pienin”.

Podczas spotkania zostały przekazane koncepcje, które pomogą 
wprowadzić działania pozwalające na popularyzację zasobów dziedzic-
twa kulturowego i przyrodniczego na obszarze objętych działaniami 
mikroprojektu.

Seminarium zorganizowano w ramach realizacji mikroprojektu pn. 
Popularyzacja przygranicznej kultury i regionalizmu – program współ-
pracy transgranicznej Polsko – Słowackiej. Projekt dofinansowany jest 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program 
Interreg V-A Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020.

Mikroprojekt realizujemy dzięki zawartej umowie o dofinansowanie 
pomiędzy Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy, a Związ-
kiem Euroregion „Tatry”. Partnerem projektu jest Gmina Leśnica.

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
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Parę dni temu, gdzieś w prasie, przeczytałam to zdanie. Nie tylko 
zachwyciło mnie ale też skłoniło do refleksji. Wszak, podobnie jak 
większość moich koleżanek i kolegów z UTW mam wnuki.  JESTEM 
BABCIĄ! Choć doprawdy nie wiem kiedy to się stało, bo przecież 
nie tak dawno sama byłam wnuczką. A potem zostałam mamą,
a tym samym moi rodzice stali się dziadkami. Dziś po latach w pełni 
doceniam jak ważną rolę odegrali w życiu moich dzieci.  

Sztafeta pokoleń trwa. Czasy się zmieniają a wraz z nimi zmieniają się 
też dziadkowie. Współcześni  Babcia i Dziadek często jeszcze pracują 
a przechodząc na emeryturę nadal chcą być aktywni i się rozwijać. 
Chcą spełniać swoje marzenia,  coś nowego zobaczyć, czegoś się 
nauczyć. Ale mimo to jedno jest niezmienne. Dziadkowie kochają 
rozpieszczać swoje wnuki, a gdy trzeba  rzucają wszystko by z nimi być.   

Dziadkowie w przeciwieństwie do zapracowanych i zagonionych 
rodziców mają więcej cierpliwości dla wnuków, posiadają niesamo-
witą umiejętność słuchania i to słuchania o wszystkim: o rozbitym 
kolanie, o kamieniach na spacerze, o problemach w szkole, o nadzie-
jach i wątpliwościach. Każdy temat jest  wyjątkowo ważny. Są otwarci 
i zawsze chętni do pomocy, nie krytykują, jak zdarza się to rodzicom, 
nie wyśmiewają jak koledzy.

Babcia i dziadek to często  najlepsi kompani do zabaw, bo kto będzie 
pozawalał na wszystko,  jeśli nie oni? Kto zabierze do cukierni przed 
obiadem i do parku kiedy rodzice są w pracy? Dziadkowie mają czas 
i mogą dać wnukom to, czego tak bardzo potrzebują: siebie. 

Nadal jestem wnuczką -  tyle, że dorosłą. I chociaż moi dziadkowie już 
odeszli myślę o nich często i z rozrzewnieniem. Kochali mnie mądrą 
miłością. Byli bardzo ważni  w moim życiu i wiele mnie nauczyli. Byli 
ogniwem spajającym rodzinę jako całość. Dzięki przykładowi życia, 
ich cudownym opowieściom o przodkach i  dawnym życiu, dzięki 
kultywowaniu tradycji rodzinnych  zyskałam coś najcenniejszego 
- poczucie zakorzenienia. Mimo upływu czasu  wciąż ich kocham, 
podobnie jak moje dzieci kochają swoich dziadków.

Dzień Babci i Dzień Dziadka  czas składania  życzeń. 

Życzę zatem, sobie oraz wszystkim  Babciom i Dziadkom aby nasze 
wnuki zachowały nas we wdzięcznej pamięci a po latach, z  czułością 
i miłością, opowiadały o nas swoim dzieciom. 

? Czy wiecie, że świętowanie Dnia Babci i Dnia Dziadka w Polsce 
ma jedne z najdłuższych tradycji na świecie? 

Skąd się wzięły obchody Dnia Babci w Polsce? Pomysłodawcą  
„Kobieta i Życie”, który w 1964 roku wyszedł z taką inicjatywą. 
Ideę tą podchwycił „Tygodnik Poznański”, który rok później, nieco 
przypadkowo zainaugurował to święto w Poznaniu. Jak do tego 
doszło? W styczniu 1965 roku w Poznaniu występowała gościnnie
Mieczysława Ćwiklińska. Grała rolę babci w sztuce „Drzewa umierają 
stojąc” Alejandro Casona. Co więcej, obchodziła akurat swoje 85 
urodziny. Chcąc uczcić jej jubileusz zamówiono wielki tort z napisem 
„Dla babci”. Po pierwszym akcie nobliwej aktorce wręczono kwiaty 
i wspomniany tort, tłumacząc jej, że w Poznaniu właśnie 21 stycznia 
obchodzi się Dzień Babci. Warszawski „Express Wieczorny” zainte-
resował się tym pomysłem i rok później również ogłosił 21 stycznia 
Dniem Babci, co następnie przeniosło się na całą Polskę.

Z kolei obchody Dnia Dziadka zaczęły się dopiero w latach 70.   
Początkowo miał on być obchodzony 30 maja w dniu urodzin 
Mieczysława Fogga, ale termin ten się nie przyjął. Zaczęto więc 
obchodzić Dzień Dziadka bezpośrednio po Dniu Babci.  

Zofia Krępa

DZIEŃ BABCI I DZIADKA NA ŚWIECIE
◊ W Bułgarii obchodzi się jedynie Dzień Babci 21 stycznia. Święto to, 
nazwane „Babin den”  .

◊ We Francji dzień dedykowany babciom obchodzony jest od 1987 
roku i przypada na pierwszą niedzielę marca, a dziadkom – na pierwszą 
niedzielę października.  

◊ Włoskie święto babć i dziadków, czyli La Festa dei nonni przypada na 
2 października i zostało ustanowiony w 2005 roku. Datę wybrano nie-
przypadkowo – tego dnia w Kościele katolickim przypada jednocześnie 
święto Świętych Aniołów Stróżów.

◊ W Niemczech Großeltern-Tag, a więc Święto Dziadków obchodzone 
jest w pierwszy poniedziałek września.

◊ Z kolei w Wielkiej Brytanii National Grandparents Day przypada na 
pierwszą niedzielę października.

◊ W Estonii Dzień Babci i Dziadka celebrowano po raz pierwszy w 
2010 roku. Święto to ustanowiono na drugą niedzielę września. 

◊ W Holandii Opa- en Omadag, to święto ruchome. 

◊ W Hiszpanii natomiast obchodzi się go 26 lipca.

◊ W USA odpowiednikiem Dni Dziadka i Babci jest Narodowy Dzień 
Dziadków obchodzony od roku  1978

◊ W Japonia   nie obchodzi się co prawda dnia Babci czy Dnia Dziadka, 
ale niezmiennie od 1966 roku Japończycy świętują Dzień Szacunku dla 
Wieku. Święto to obchodzi się tam 15 września.

◊ W Rosji jesienią 2009 roku, pojawiło się nowe, rodzinne święto – 
„Dzień babci i dziadka” 

◊ Brazylii Dzień Babci obchodzony jest, podobnie jak w Polsce, 21 
stycznia.

◊ W Meksyku natomiast Dzień Dziadków, czyli Día de Abuelos, 
obchodzi się w 28 sierpnia.  

„Bóg nie mógł być wszędzie, 
więc wymyślił Babcię…”
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Stowarzyszenie Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku 
od początku swojego istnienia aplikuje o środki finansowe do 
wielu instytucji udzielających dotacji. Bez tego funkcjonowanie 
PUTW oraz realizacja celów statutowych byłaby niemoż-
liwe. Do tej pory udało nam się pozyskać fundusze  aż  na 12 
projektów. 

Ostatni z nich   pt. „PROFESJONALNYM UNIWERSY-
TETEM Z PROFESJONALNYM SPRZĘTEM” finansowany 
przez Narodowy Instytut Wolności z  Funduszu Wspierania 
Organizacji Pożytku Publicznego, Konkurs OPP Edycja 2022 
zakończyliśmy w grudniu.     

Środki w wysokości 9200 zł. zostały wykorzystane na 

rozwój instytucjonalny oraz wzmocnienie potencjału naszego 
Stowarzyszenia.  

Bezpośrednimi efektami projektu są:

- doposażenie biura w sprzęt nieodzowny w prawidłowym 
funkcjonowaniu każdej organizacji prowadzącej działalność 
edukacyjną: telefon - smartfon, drukarkę laserową, projektor 
ze statywem i ekranem oraz 3 tablety

- powstanie  nowej, atrakcyjnej pod względem merytorycznym 
i graficznym strony internetowej, która  daje pełny obraz dzia-
łalności naszego Stowarzyszenia

Zofia Krępa

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

w ramach Funduszu Wspierania Rozwoju 
Organizacji Pożytku Publicznego

Styczeń
w obiektywie
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Wystartowaliśmy 1 września 2022 roku, jako pierwszy w Polsce, pro-
fil językowo - turystyczny, pod patronatem PTTK, przy Liceum 
Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Krościenku 
n. D. Za nami pierwszy semestr I klasy, więc czas na krótkie 
podsumowanie funkcjonowania naszego wspólnego dzieła Pro-
filu Turystycznego pod Patronatem Zarządu Głównego PTTK,
Pienińskiego Oddziału PTTK w Szczawnicy.

Dnia 2 marca 2022 roku, nasza Szkoła podpisała porozumie-
nie z Powiatem Nowotarskim, Zarządem Głównym Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Pienińskim 
Oddziałem PTTK w Szczawnicy. Strony zobowiązały się m. in. 
do wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, w miarę moż-
liwości – finansowego nowego profilu, prowadzenia działań 
informacyjno-promocyjnych, objęcia Szkoły patronatem. Zgodnie
z porozumieniem „Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żerom-
skiego w Krościenku nad Dunajcem, działające pod patronatem 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”, zobo-
wiązało się m. in. do uruchomienia klasy o profilu poświęconym 
krajoznawstwu i turystyce oraz opracowania założeń programo-
wych, zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego 
dla liceum ogólnokształcącego, pozwalających uczniom na rozwi-
janie szczególnych zainteresowań: historią, przyrodą, geografią, 
folklorem oraz kulturą, a także zasad bezpiecznego uprawie-
nia różnych form turystyki i sportów górskich, prowadzenia 
Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego przy Pienińskim 
Oddziale PTTK w Szczawnicy. Stronom przyswiecał główny cel 
- rozwijania wśród uczniów patriotyzmu lokalnego - umiłowania 
regionu Pienin, Beskidu Sądeckiego, Gorców i Spisza, poznawa-
nia historii, folkloru, tradycji, przyrody i geografii tego regionu, 
zachęcania do bezpiecznego uprawiania turystyki oraz sportów 
górskich, rozwijania pasji krajoznawczych, a także tworzenie 
podstaw umożliwiających uczniom w przyszłości pełnienie ról
w szeroko rozumianej działalności turystycznej – przy wyko-
rzystaniu tradycji oraz dorobku merytorycznego i ideowego 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Dlaczego w „Żeromskim” w Krościenku, to najlepsze miejsce na 
taka klasę?:

- Liceum znajduje się na Głównym Szlaku Beskidzkim (od Ustronia 
na 209 km, od Wołosatego na 302 km),
- szkoła położona jest na styku trzech pięknych regionów: Pienin, 
Gorców i Beskidu Sądeckiego.
- mamy doskonałą kadrę nauczycieli, a wśród nich pasjonatów gór, 
przodowników, przewodników turystyki pieszej oraz rowerowej, 
instruktorów narciarskich, snowboardowych, wspinaczkowych,
- od 2015 roku mamy doskonale funkcjonujące SKKT,
- jesteśmy pomysłodawcami i współorganizatorami Rajdu Śla-
dami Partyzantów na Przysłop (to już 8 edycja),
1 wrzesnia, po szeregu przygotowań, konsultacji uczniowie klasy 
Ia / profilu jezykowo turystycznego (potocznie nazywanego 
prolilem turystycznym PTTK) rozpoczęli naukę. Czym się rózni 
nasza klasa od innych? Zajęcia wychowania fizycznego prowa-
dzone są w formie wycieczek pieszych z elementami sportowymi, 
wprowadziliśmy autorski przedmiot uzupełniający – Przyroda 
Regionu, uczestniczymy w imprezach dotyczących turystyki
i historii regionu…

Na początku roku szkolnego uczniowie profilu PTTK odbyli 
szkolenie z pierwszej pomocy oraz podsatawowych zasad bezpie-
czeństwa w górach, przeprowadzone przez ratownika GOPR-u. 
W czasie szkolenia uczniowie uzyskali sporo cennych informacji 
dotyczących przygotowywania się do górskich wycieczek, m. 
in. niezbędnego ekwipunku turysty. Nowa wiedza przydała się 
już 15 września w czasie Rajdu Szlakami Partyzantów na Lubań, 
gdzie cała klasa Ia (w tym profil PTTK) oraz członkowie SKKT 
przebyli drogę z Grywałdu do Ochotnicy Dolnej, wspominając 
bohaterskie czyny Polaków w czasie wojny. W wycieczce towa-
rzyszył młodzieży przewodnik beskidzki, który ubogacił wędrówkę
w wiedzę na temat geologii Pienin. Październik przyniósł kolejne 
zajęcia - wycieczki profilu PTTK, pierwszą na Trzy Korony,
a drugą na Sokolicę i Sokolą Perć. Uczniowie doskonalili poruszanie 

Profil PTTK
przy LO w Krościenku n. D.
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Profil PTTK
przy LO w Krościenku n. D.

się w terenie górskim, przeprowadzanie rozgrzewki, uczyli się techniki 
chodzenia z kijami trekkingowymi, poznali wiele ciekawych informa-
cji przyrodniczych, historycznych i kulturowych, dotyczących rejonu 
Pienin. W listopadzie uczniowie brali udział w Konferencji Zastaw 
Spiski. Spotkanie odbyło się na Zamku w Niedzicy i miało dużą 
merytoryczną  wartość historyczną i regionalną. Swięto Odzyskania 
Niepodległości było duzym wyzwaniem dla naszych „turystyków” 
– porządkowanie grobów – pomnika partyzantów, udział w uroczy-
stościach i ostatecznie udział w Szczawnickim Biegu Niepodległości, 
w którym „Żeromski” zajął 2 miejsce, tak, jak wychowawczyni klasy 
i opiekunka SKKT, Marta Rychtarczyk w kategoriii indywidualnej 
kobiet. W grudniu znów wyruszyliśmy na Sokolicę. Tym razem łącząc
tutystykę z działalnością charytatywną - akcja „SetkaMeniora2.0”. 

Za nami już zajęcia -  szkolenie na ściance wspinaczkowej, które 
będziemy kontynuować. To wspaniała zabawa  która uczy odpowie-
dzialności i koncentracji, pomaga pokonać własne bariery fizyczne
i psychiczne.

Nasi „turyści” angażują się w działalnośc SKKT, są członkami Zarządu 
oraz aktywnie uczestniczą w wycieczkach: we wrześniu, wspomniany 
wcześniej, Lubań, w październik tatrzańska wyprawa do Czarnego 
Stawu Gąsienicowego, w grudniu członkowie SKKT świętowali Miko-
łajki w zimowej odsłonie na Magurkach. Każda wycieczka była dla 
młodzieży naszej Szkoły cenną lekcją o regionie, w którym mieszkają. 

Za nami wiele wydarzeń, a przed nami jeszcze więcej planów. Sezon 
zimowy pozwoli nam doskonalić technikę chodzenia po górach zimą 
- czeka nas szkolenie 

z jazdy na nartach, bądź snowboardzie na stoku narciar-
skim. Przed nami wycieczki w Małe Pieniny i Pieniny Spiskie, 
rozwijanie umiejętności narciarskich, rowerowych, a także spotkania
z osobami realizującymi się w branży turystycznej, ludźmi z pasją, 
działaczami PTTK (autorami książek, przewodnikami). 

Przyszłe lata pozwolą nam wzbogacić wiedzę na temat kolejnych 
pasm górskich: Gorców i Beskidu Sądeckiego. Będzie możliwość 
przygotowania się do nabycia uprawnień Przewodnika Beskidzkiego 
klasy III, Przewodnika Turystyki Rowerowej oraz nabycie uprawnień 
znakarza PTTK, czy też Przodownika PTTK. W planach jest również 
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Profil PTTK to nie tylko 
wycieczki piesze, w przyszłości planujemy cykl wycieczek autoka-
rowych, podczas których uczniowie zaznajomia się z podstawami 
organizacji takiej formy turystyki.

„Wybierając klasę turystyczną, zachęciła mnie możli-
wość bliskiego kontaktu z górami w gronie rówieśników. Od 
dzieciństwa przemierzam liczne szlaki turystyczne, ponieważ
w górach czuję się bardzo dobrze – w górach jest wszystko. Lubię 
przebywać w towarzystwie rówieśników i nawiązywać prawdziwe 
relacje. Poprzez klasę turystyczną mogę lepiej poznać naszą oko-
licę, przyrodę regionu. Może będzie to moja przyszłość zawodowa,
a może sposób na dorobienie niezłych pieniędzy.” – Kinga, uczennica 
profilu turystycznego PTTK.

Do klasy o profilu turystyczno – językowym zapraszamy pasjonatów 
gór, miłosników przyrody oraz szeroko pojętej turystyki. W Naszym 
„Żeromskim” każdy znajdzie coś dla siebie – jest to szkoła dla ludzi
z pasją. Zapraszamy serdecznie. 

Pierwsze półrocze szkolne pozwoliło nam nabyć cennych 
doświadczeń w zakresie organizacji takiej klasy. Jest to nowe 
wyzwanie i cały czas jako Liceum uczymy się tego. Już wiemy, 
że potrzebujemy wsparcia w naszych działaniach. Inten-
sywnie wspiera nas w kwestiach organizacyjnych nasz organ 
prowadzący – Powiat Nowotarski, GOPR Szczawnica – szkolenie
z pierwszej pomocy, Zarząd Główny systematycznie wyposaża nas
w potrzebną literaturę. Niecierpliwie czekamy na spotkanie
z Prezesem Jerzym Kapłonem, który zadeklarował chęć spotkania z 
uczniami, połaczonego ze szkoleniem oraz prezentacją. Największą 
bolączką jest wsparcie merytoryczne i organizacycjne. Dlatego też 
zwracamy się do wszystkich „Ludzi Gór”: Przewodników, podróżni-
ków, organizatorów ruchu turystycznego o wsparcie merytoryczne 
w postaci wycieczek oraz organizacyjne. Wsparcie finansowe 
również byłoby mile widziane. 
Dziękujemy za dobry odbiór społeczny, wsparcie osób prywatnych 
oraz instytucji.

Chcesz uczestniczyć w czymś nowym, przełomowym, podzielić się 
swoją wiedzą i doświadczeniem, skontaktuj się z nami:

Liceum Ogólnokształcace
im. Stefana Żeromskiego
w Krościenku nad Dunajcem, ul. Zdrojowa 11,
tel. 18 262 30 25 – Marta Rychtarczyk
lub Robert Dębski
(lub za pośrednictwem innych mediów).
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SDS PERŁA

Między nami Góralami

W dniu 19.01.2023 zostało podpisane porozumienie o współ-
pracy partnerskiej pomiędzy Polskim stowarzyszeniem na 

rzecz Osób z niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy 
(PSONI) reprezentowanym przez Przewodniczącą Zarządu Koła 
Panią Janinę Zachwieja a Centrum Kształcenia i Wychowania OHP 
w Szczawnicy – Jabłonce, reprezentowanym przez Dyrektora Pana 
Jana Jurka.
Przedmiotem porozumienia jest dalsza współpraca partnerów
w zakresie
1. Edukacji młodzieży i osób  z niepełnosprawnościami.
2. Organizowanie wspólnych przedsięwzięć „edukacyjno –wycho-
wawczych” kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, kulinarnych, 
warsztatowych, wolontariackich.
3. Przygotowanie młodzieży i osób z niepełnosprawnościami do jak 
najbardziej samodzielnego pełnienia ról społecznych.
4. Popularyzowanie wspólnych przedsięwzięć.
5. Podejmowanie działań w celu poprawy wizerunku osób z niepeł-
nosprawnościami w środowiskach lokalnych.

Dziękujemy za dotychczasową wieloletnią bardzo dobrą współpracę
z naszą instytucją. Wiemy, że ten rok i kolejne przyniosą nowe 
wyzwania, nowe możliwości, nowe doświadczenia i nowe sukcesy 
w postaci przełamywania stereotypów, czego i Państwu i sobie 
życzymy.

WS-T- foto+art

„SPOTKANIE Z KOLĘDĄ”
W dniu 24.01.2023 w Kinie Pieniny w Szczawnicy, by wspólnie 
pokolędować po raz kolejny  spotkały się grupy kolędnicze: z Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej  „PERŁA” w Szczawnicy, z Środowiskowego 
Domu Samopomocy „PERŁA” w Szczawnicy, z Ośrodka Rehabi-
litacyjno – Edukacyjno Wychowawczego z Ochotnicy Dolnej, ze 
Szkoły Przysposabiającej do Pracy z Ochotnicy Dolnej, z Pienińskiej 
Szkoły Branżowej I Stopnia w Szczawnicy oraz chór Pienińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Szczawnicy. Kilka ciepłych słów  
na rozpoczęcie do artystów skierowała Przewodnicząca Zarządu Koła 
PSONI w Szczawnicy Pani Janina Zachwieja. Padły słowa uznania  
dla pracowników, rodziców, opiekunów oraz samych wykonawców. 
Kreatywność artystów oraz śpiew kolęd i pastorałek pozwolił na 
nowo poczuć atmosferę Świąt Bożego Narodzenia i sprawił, że w 
naszych sercach pojawiła się radość. Wtorkowe spotkanie połączyło 
śpiewem i tańcem kilka pokoleń, co  pozwoli na przetrwane kultury 
i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Skromny 
słodki upominek i dyplom  dla każdego artysty stał się zachętą do 
kolejnych artystycznych zmagań.
Dziękuję za wielkie zaangażowanie pracownikom poszczególnych 
placówek, za pracę w przygotowanie dzieci i młodzieży do występów.
Podziękowania kierujemy również do pracowników CKSiP
w Szczawnicy za udostępnienie sali i obsługę techniczną.

Wiesława Sajdak - Tokarczyk
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Pieniński Związek Podhalan

Między nami Góralami

W STYCZNIU TROSZK SIĘ U NAS DZIAŁO:

05.01.2023 r. W Szkole Podstawowej nr 1 bra-
liśmy udział we wspólnym kolędowaniu- jak co 
roku było rodzinnie i wesoło. Wspaniale, że dyr. 
szkoły Paweł Sypek utrzymuje tą tradycję, która 

już wpisała się w kalendarz spotkań kolędowych młodzieży z innymi 
środowiskami ze Szczawnicy.

06.01.2023 r. Tradycyjnie obchodziliśmy święto Trzech Króli wraz
z kolędowaniem „po związkowych rodzinach i przyjaciołach”.

08.01.2023 r. Uczestniczyliśmy w Uroczystości Opłatkowej 
Zarządu Głównego w Katowicach.

09.01.2023 r. Pod czujnym okiem i dzięki budowlanej wiedzy 
Michała Polaczyka Koncola, rozpoczęła się odbudowa Siedziby ZP 
po pożarze. Bardzo poprosimy o pomoc przy odbudowie choć przez 
2-3 godz. dziennie.

14.01.2023 r. Odbyła się UROCZYSTOŚĆ OPŁATKOWA 
naszego oddziału.  Podczas uroczystej Mszy św. w obecności zgro-
madzonych członków, zaproszonych gości przy sztandarze ślubowało 
wejście do Naszej góralskiej Rodziny 2 nowych członków: Monika 
i Sylwester Wiercioch. Legitymacje członkowskie wręczył Pre-
zes Zarządu Głównego Julian Kowalczyk. Po Mszy św. przeszliśmy 
paradnie z orszakiem do Rest. Halka na wspólne składanie życzeń, 
podziękowań i biesiadowanie. Podczas posiadów wystąpiła gościnnie 
gawędziarka Irena Stopa z „Tryptykiem Góralskim”.

16.01.2023 r. Wzięliśmy udział w Spotkaniu Noworocznym z forum 
dyskusyjnym w Zakopanem z Panami Ministrami Turystyki i Sportu: 
Kamilem Bortniczukiem i Andrzejem Gutem-Mostowym.

20.01.2023 r. Przedstawiciele naszego Oddziału wraz z innymi 
gośćmi na zaproszenie Burmistrza Grzegorza Niezgody wzięliśmy  
udział w seminarium pt. „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
i przyrodniczym przygranicznych miejscowości Szczawnica-Lesnica”.

W najbliższym czasie planujemy/zapraszamy:

26.02.2023 r. Serdecznie zapraszamy do Jaworek  wszystkich miło-
śników sportów zimowych do wzięcia udziału w kolejnych zawodach 
o Puchar Prezesa ZP (szczegóły na plakatach).

Wszystkim lutowym solenizantom i jubilatom składamy najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia, zadowolenia i radości w każdej dziedzinie 
życia. Niech się darzy !!!

Zarząd Pienińskiego o/ZP
Prezes

Agnieszka Ciesielka
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Jan Salamon poeta-malarz
1938-2002 resztę skreśliła śmierć
W 2022r minęło 20 lat
Kiedy w Krakowskim Szpitalu?
Zmarł Poeta-Malarz
Jan Salamon Szczawniczanin
Ze starego Rodu Magdusiaków
Znanego ze smykałki  do stolarki
A Jasiek z talentem artysty
Pisarz Jan Wiktor 
Przyjaciel nauczyciel młodego Jasia
Drugi to Prof. malarz
Witold Chomicz Pro Rektor ASP
Opiekun młodego studenta ASP
Pamiętam fragment wiersza 
Janka Dunajec
Wysłuchany do głuchoty
Wypatrzony do ślepoty
A ja napisałem
Na  pożegnanie wyszły mi drzewa
Z melodią rzeki w konarach
Drewniany Świętek 
Uronił łzy wsi
Tak żegnała mnie kolebka
I witał potwór miasta
Widzę i słyszę
Jaj woła mnie rzeka
Okryta płaszczem gór
I ja byłem uczniem Jana Wiktora
I ja słuchałem wywodów Pr. Wiktora Chomicza
Przyjacielowi Jankowi Salamonowi
W 21 rocznicę Śmierci
Sławek
Tam w zaświatach sportretujesz Wszystkich Świętych
Szczawnica-Krościenko 2023-01-20

Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii
św. Wojciecha w Szczawnicy

ZMARLI:
+ Lidia Sarata
+ Zofia Mirga
+ Marek Daniel Ondycz
+ Teresa Wiercioch
+ Anna Węglarz
+ Józef Bieniek
+ Danuta Szulc

Rok
z książką

Czytelnicze podsumowanie biblioteki
Szereg imprez promujących czytelnictwo, wzrost czytelników aktywnych i nowo 
zapisanych oraz kilkaset nowości książkowych na półkach. Tak w jednym zdaniu 
można podsumować rok 2022 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczawnicy. 

Cieszy fakt, że największy wzrost czytelników zanotowaliśmy wśród dzieci do lat 
5 oraz wśród młodzieży w grupach wiekowych 16-19 oraz 20-24.

A oto jak wygląda nasza biblioteka w statystyce.

Stan księgozbioru Biblioteki na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 25537 wolu-
minów, 100% naszych zbiorów bibliotecznych jest opracowana komputerowo. 
Biblioteka posiada 275 zbiorów specjalnych (audiobooków) oraz 7 czasopism
w prenumeracie.

W ciągu 2022 roku Biblioteka wzbogaciła swoje zbiory o  826 książek z tego 
243 pozycji zostało zakupione ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, pochodzących z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty 
bibliotek Publicznych Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości 
wydawniczych.

Dzięki systematycznemu wzbogacaniu księgozbioru Biblioteki o nowe i ciekawe 
pozycje książkowe i czasopisma oraz wytężonej pracy bibliotekarzy wzrosło 
czytelnictwo. Liczba wypożyczeń książek na zewnątrz wyniosła 19167, liczba 
egzemplarzy udostępnionych na miejscu wyniosła 731. Nasza Biblioteka odno-
towała 21331 odwiedzin fizycznych oraz 3553 odwiedzin wirtualnych. W ciągu 
roku 2022 zarejestrowano 1755 użytkowników Biblioteki, którzy stanowią 20,4 
% mieszkańców naszej miejscowości. Bibliotekarze oprócz obsługi czytelników, 
głównie udostępniania zbiorów, prowadzili działalność informacyjną. Na bieżąco 
prowadzona była również działalność promocyjna Biblioteki. Aktualizowane były 
informacje na stronie internetowej biblioteki oraz na profilu społecznościowym 
- Facebooku.

W 2022 roku wzbogaciliśmy ofertę biblioteki o  czytaki  czyli urządzenia  przy-
stosowane do obsługi książek cyfrowych czytanych przez najlepszych lektorów 
dla osób niewidomych i słabiej widzących. Również z myślą o nich biblioteka 
wzbogaciła swoje zasoby o kolejne książki z dużym drukiem  i audiobooki. 

A co czytają szczawniczanie?

Szczawniczanie niezmiennie od lat najchętniej sięgają po beletrystykę zwłasz-
cza polskie powieści obyczajowe i kryminały. Ulubieni autorzy polscy to m. in.: 
Ałbena Grabowska, Maria Ulatowska, Krystyna Mirek, Przemysław Piotrowski, 
Marcel Moss, Remigiusz Mróz, Jakub Małecki, Robert Małecki.

W 2023 roku mamy nadzieję na dalsze wzrosty – wypożyczeni i możliwości. 
Serdecznie zapraszamy zarówno naszych obecnych, jak i przyszłych użytkow-
ników do korzystania z Biblioteki – to dla Was działamy i to dzięki Wam wciąż 
się rozwijamy.

 Stanisława Waruś

MIEJSKA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
w Szczawnicy

14



Szanowni Państwo,

52 sesja Rady Powiatu Nowotarskiego odbyła 
się 26 stycznia bieżącego roku. 

Po wysłuchaniu sprawozdania Starosty
z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym pod-
jęliśmy uchwały zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok
i w ślad za tym dokonano również zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej.

Podjęliśmy uchwałę w sprawie zamiaru zmiany siedziby Tech-
nikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana
w Nowym Targu, ze starej lokalizacji przy Placu Słowackiego 13 
( tzw. Sokół) do nowej, przy ulicy Jana Pawła II 85A. Oddanie 
nowej siedziby zaplanowane jest na bieżący rok, a podjęcie przed-
miotowej uchwały czyni zadość wymogom zawartym w Ustawie 
z 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe.  W ślad za powyż-
szym podjęta została tożsama uchwała dotyczą Branżowej Szkoły 
1 stopnia nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana
w Nowym Targu.

W kolejnym punkcie podjęta została uchwała w sprawie 
zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Nowotarski. W tym przypadku zmiany dotyczyły 
zwiększenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów poradni 
pedagogiczno-psychologicznych.

Następnie podjęliśmy uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdań
z działalności Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego za rok 2022. 
Sprawozdania poszczególnych komisji zawierają informację
o liczbie członków, frekwencji oraz tematyce podejmowanych 
działań.

Ostatnia uchwała dotyczyła planu pracy poszczególnych komisji 
na bieżący 2023 rok.

W dniu 23 stycznia 2023 roku na Przełęczy Knurowskiej uro-
czyście przekazano plac budowy inwestycji pn.: ,,Rozbudowa, 
modernizacja, likwidacja skutków powodzi na drodze powiatowej 
nr 1637K (Harklowa-Tylmanowa) stanowiącej strategiczny ciąg 
komunikacyjny dla regionu Pienin”, która jest współfinansowana 
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwesty-
cji Strategicznych.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” opublikowała Ranking 
Szkół Ponadgimnazjalnych, który jest ważnym instrumentem 
w badaniu jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego. W 25. edy-
cji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy przeanalizowały 
wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 
techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do 
Rankingu. Wśród małopolskich techników 43 miejsce zajęło  
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku 
n/D – otrzymało również znak jakości Brązową Tarczę. Liceum 
Ogólnokształcące zajęło 124 miejsce  w Małopolsce.

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

Tomasz Hamerski - Radny Powiatu Nowotarskiego
Wiadomości Powiatowe

Byli chopcy byli ale sie minoli
Takó to nucickó spotkonie zacoli
Zaśpiywali wsyćka zdrowie przepijajónc
Noi za kwilecko co inne spiywajónc

Pijali pijali ci nasi Łojcowie
Noi jus sumiało co nieftoró w gowie
Były kółka wózek mały kielisecek
nawet u spodnice zdarty łobrómbecek

Późni ło Krywaniu poniesła sie nuta
Jas ponad Scownicó hucała Jarmuta
Wreście łod połednia tom skónt holny wieje
Po sloveńsku do wsyćkiw sie śmieje

Jaze - cisa legła - zacły sie rozmowy
I dziw co potrafió tote siwe gowy
Pocóntkowo jedon i wsyćka słuchali
A im blizy kójca - do spółki godali

Nawet dziesi z boku tak mie zalaciało
Ze sie conieftoró dziywcónt zakciywało
Po co - na mój dusiu wcale Wom nie powio
Bo jesce do dziś dnia nad tym wej sie gowio

W drugio kójcu stołu jus ta nie wiem ftóry
Zacół arie śpiywać nicom łod Kiepury
Do tego wsyćkiego brakuje muzyki
A Madziar by płacił za tote wybryki

Łod Pionin po Tatry Gorce do Łorawy
Przez Śpis i Podhole región to ciekawy
Totys nie dziwota ze nuta nie staje
No a jesce podkłod - ton tys swoje daje

Tak to wyglóndało Seniorów spotkonie
Ale niek ze ino to przy nas łostonie
Bo co było dali nie bedo jus pisoł
Bobyf sie i wstydził kieby wnuk to słysoł

Andrzej Dziedzina Wiwer
Poezja spod kapelusza

- SPOTKONIE SENIORÓW  -

10.04.99. Szczawnica    
Spotkanie Seniorów
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STYCZEŃ “JEDYNCE”

SZKOLNY PRZEGLĄD KOLĘD
W przeddzień Święta Trzech Króli spotkaliśmy się na 
Szkolnym Przeglądzie Kolęd. Wśród zaproszonych Gości 

powitaliśmy Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica - Pana Grzegorza Niezgodę, 
Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczawnicy - Pana Wiesława 
Warzechę, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szlachtowej - Panią Monikę 
Hurkałę, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Szczawnicy - Panią Jolantę 
Niewiadomą, Prezes Zarządu Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
- Panią Zofię Krępę wraz z chórem pod dyrekcją Pani Ewy Zachwiei, Pre-
zes Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan - Panią Agnieszkę Ciesielkę 
wraz z kolędnikami, Orkiestrę Dętą przy OSP w Szczawnicy pod dyrekcją 
Pana Krzysztofa Hrydziuszki oraz wielu Rodziców naszych uczniów. Swoje 
kolędy zaśpiewali kolejno uczniowie klas od 1 „a” do 8 „c”. Wystąpili również 
nauczyciele szkoły, chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku, orkiestra dęta oraz 
Związek Podhalan, w którego składzie znaleźli się Rodzice naszych uczniów. 
Uczniowie z Ukrainy występowali wraz ze swoimi klasami ale też zaprezen-
towali osobny występ, przygotowani przez rodziców. Dziękujemy Pani Irinie 
Martseniuk za organizację przygotowań. Mam nadzieję, że wszyscy spędzili 
miło czas na wspólnym kolędowaniu.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
Każde dziecko wie, że dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe święto w kalenda-
rzu, z pewnością jedno z najsympatyczniejszych i najmilszych dla wnuków. 
Dzieci z naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem przygotowały się do tego 
święta. Każda z klas I-III na dedykowanych zajęciach przygotowała laurki
z życzeniami dla swoich Babć i Dziadków.

BLIOTECZNE ZBIORY WZBOGACONE O SŁOWNIKI 
Trudno dostępne w Polsce, zawierające 100 000 słów słowniki polsko 
- ukraińskie i ukraińsko - polskie, prosto z Kijowa, dotarły dzisiaj do nas. 
Posłużą one uczniom klas ósmych z Ukrainy, którzy w maju zdawać będą 
egzaminy ósmoklasisty.

21 stycznia tego roku 
zmarł Józef Bieniek,

w przeszłości nauczyciel
plastyki w naszej szkole.

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU
przeprowadziło w styczniu akcję „Misie 
Ratownisie”.
Akcja miała zwrócić uwagę na problem 
jakim jest wsparcie dzieci poszkodowa-
nych w różnego rodzaju wypadkach. 
Pluszowe maskotki mają pomóc prze-
trwać im trudny czas. Dlatego też 
uczniowie postanowili zebrać misie, 
które potem przekazane zostaną 
Ochotniczej Straży Pożarnej, pogotowiu
i policji w regionie Tarnowa.
Służby będą wykorzystywały zabawki, by 
podnieść komfort psychiczny poszkodo-
wanych dzieci.

SP
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PAKA DLA PSIAKA

W ramach podsumowania cyklu lekcji pt. „Zwierzęta 
naszymi przyjaciółmi”, klasa trzecia zorganizowała na 
terenie szkoły akcję charytatywną pod nazwą „PAKA 
DLA PSIAKA”. Dzieci przygotowały plakaty informa-

cyjne i zachęcały innych uczniów oraz pracowników szkoły do pomocy 
zwierzętom. Mali wolontariusze przygotowali paczki, które zawiezione 
zostały do Schroniska dla Zwierząt w Nowym Targu.

KONKURS PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ OBCOJĘZYCZNEJ
„CHRISTMASLIEDER & WEIHNACHTSSONGS”.

We wtorek 17. stycznia w kinoteatrze „Pieniny” odbyła się dziewiąta 
edycja Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Świątecznej Obcojęzycznej 
„Christmaslieder & Weihnachtssongs”. Pomysłodawcami i organizato-
rami konkursu są nauczyciele języków obcych Szkoły Podstawowej nr 2 
w Szczawnicy, a swym patronatem objął go Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica Pan Grzegorz Niezgoda. W tegorocznej edycji wzięły udział 
szkoły z Łącka, Ochotnicy Dolnej, Krościenka, Szczawnicy, Szlachtowej, 
Tylmanowej i Grywałdu. Jury w składzie: Pani Paulina Mogilska-Słowik: 
dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy, Pani Agata 
Werner: nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół i Placówek 
w Krościenku n.D, Pani Maria Gabryś: ekspert języka niemieckiego 
oraz Pan Józef Pańszczyk: dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w 
Szczawnicy. Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez UMiG  
Szczawnica.

Wyniki IX edycji
Kategoria soliści kl. IV - VI:
miejsce I: Karolina Franczyk SP im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej

SP
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miejsce II: Michał Niegłos SP 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy
miejsce III: Emilia Kaliciecka SP 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy
wyróżnienie: Weronika Słowik SP im. Bohaterów Warszawy w 
Grywałdzie
wyróżnienie: Amelia Hryc SP im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie
Kategoria soliści kl. VII – VIII
miejsce I: Zuzanna Gierczyk Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra
H. Sucharskiego w Tylmanowej
miejsce II: Lena Gołdyn SP im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej
miejsce III: Anna Kołodziej SP im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie
wyróżnienie: Anna Darlewska SP 1 im. Adama Mickiewicza
w Krościenku n/D
wyróżnienie: Nicola Dyda SP 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy.

Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie w organizację konkursu,
w szczególności: Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica Panu Grze-
gorzowi Niezgodzie za ufundowanie nagród, CKSiP w Szczawnicy za 
udostępnienie sali, Państwu zasiadającym w jury za poświęcenie nam swo-
jego czasu oraz Radzie Rodziców SP2 za ufundowanie plakatu i poczęstunku 
dla dzieci. Dziękujemy szczególnie nauczycielom, którzy przygotowywali 
uczniów do konkursu. A przede wszystkim samym uczestnikom, którym 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

SPOTKANIE Z POLICJĄ

W ramach działań profilaktycznych,  gościliśmy przedstawicieli Komisariatu 
Policji w Szczawnicy.  Policjanci opowiedzieli dzieciom z oddziału przedszkol-
nego o prowadzonych działaniach mających na celu ochronę osób starszych 
przed próbami oszustw, wyłudzeń i kradzieży. Funkcjonariusze przypomnieli 
uczniom zasady bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych, na stokach narciar-
skich czy na lodowiskach. Szczególną uwagę zwrócili na kontakty
z nieznajomymi oraz przybliżyli temat cyberprzemocy.

KUCHENNE REWOLUCJE

Uczniowie oddziału przedszkolnego poznali tajemnice przygotowania ide-
alnego ciasta na włoskie przysmaki. Samodzielnie wałkowali ciasto, później 
smarowali placki pomidorowym sosem i układali składniki. To były bardzo 
pyszne warsztaty!

„MOCIUM PANIE, ME WEZWANIE, MOCIUM PANIE...”

20 stycznia uczniowie kl. 8a i 8b obejrzeli w Miejskim Centrum Kul-
tury w Nowym Targu spektakl teatralny „Zemsta” Aleksandra Fredry, 
przygotowany przez Teatr Cracovia. Lata mijają, a ta klasyczna komedia 
nadal bawi i sprawia ogromną przyjemność kolejnym pokoleniom.

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

W ramach projektu Laboratoria Przyszłości, nasza szkoła  została 
wyposażona w nowoczesny sprzęt, wspierający rozwijanie pasji ucznia 
i zdobywanie przez niego kompetencji z zakresu inżynierii, technologii 
i nauk ścisłych.

Do szkoły trafiła:

drukarka 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacnia-
czami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań 
do nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikro-
fony etc.), stacje lutownicze.
Pracownie tematyczne:
pracownia robótek ręcznych wraz z materiałami eksploatacyjnymi.
Rada Pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniu z obsługi drukarki 3D. 
Dodatkowo możemy skorzystać z platformy dla nauczycieli Skriware 
Academy. Dzięki niej zyskamy dostęp do materiałów szkoleniowych dla 
nauczycieli i uczniów.
Odbyły się już pierwsze lekcje, na których zostały wykorzystane mate-
riały z projektu.

JAK CO ROKU W KARNAWALE WYBIERAMY SIĘ NA BALE...

25 stycznia w naszej szkole odbył się bal karnawałowy, w którym brały 
udział klasy 0-3. Dzieci wystąpiły w ciekawych, kolorowych kostiumach, 
przebrane za bohaterów znanych bajek i nie tylko…  Wszyscy uczniowie 
bawili się znakomicie przy rytmach różnorodnej muzyki, jak przystało 
na prawdziwy bal. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w przygoto-
wanie pięknych balowych strojów i poczęstunku. Dzień ten dostarczył 
dzieciom wielu przeżyć i niezapomnianych wrażeń.

XLVI PRZEGLĄD MŁODYCH RECYTATORÓW
I GAWĘDZIARZY IM. ANDRZEJA SKUPNIA FLORKA

26 stycznia  w Białym Dunajcu 
uczniowie naszej szkoły: Zofia 
Szczepaniak i Michał Niegłos 
reprezentowali miasto wojewódz-
kim konkursie, gdzie prezentowali 
szczawnicką gwarę i folklor. Ser-
decznie gratulujemy im pięknego 
występu.
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Szlachtowa

STYCZNIOWE KOLĘDOWANIE

XVII Koncert Kolęd i Pastorałek
,,Książę Pokoju”. Pod takim mottem mogliśmy 15 stycznia 2023 r. (po 
dwóch latach przerwy) uczestniczyć w XVII Koncercie Kolęd i Pastorałek. 
Oparty był na słowie Ewangelii Św. Mateusza. Mogliśmy wysłuchać tra-

dycyjnych kolęd i pastorałek, jak również nowych pięknych utworów opracowanych przez
A. Szafrańca – autora  powieści, słuchowisk, piosenek oraz scenarzysty). Mali artyści poka-
zali również swoje umiejętności gry na dzwonkach chromatycznych i skrzypcach oraz taniec 
aniołków. Koncert wywołał piękne przeżycia i wiele wzruszeń. Nad całością czuwały panie: 
Teresa Topolska, Magdalena Majerczak, Beata Wyrostek. Serdecznie dziękujemy Pani 
Bożenie Słowik i Panu Wojciechowi Salamonowi za zasponsorowanie i wykonanie strojów 
dla aniołków. Powtórka koncertu odbyła się  22 stycznia 2023 r. w kościele pw. św. Jana 
Chrzciciela w Jaworkach. 

PO RAZ TRZECI NA SPEKTAKLU TEATRALNYM

Nauczyciele poloniści zorganizowali już trzeci wyjazd do MCK w  Nowym  Targu na spektakl 
teatralny.  Celem spotkań z teatrem było przybliżenie literatury klasycznej oraz powtórka
z lektur, których archaiczna, często wierszowana  forma może być trudna do zrozumie-
nia dla ucznia. W tym roku szkolnym obejrzeliśmy: Balladynę, Anię z Zielonego Wzgórza
i Zemstę.  Nie zabrakło atrakcji dodatkowych, np. trampolin czy rywalizacji na  kręgielni. 

SPOTKANIE Z POLICJĄ

24.01.2023 r. naszą szkołę odwiedzili funkcjonariusze policji, którzy przypomnieli zasady 
bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych. Zwrócili naszą uwagę nie tylko na bezpieczną 
zabawę, ale również na niebezpieczeństwo  kontaktów  z nieznajomymi oraz przybliżyli temat 
cyberprzemocy.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Jak co roku obchodziliśmy  Dzień Babci i Dziadka. W dniu 25 stycznia 2023 r. do oddziału 
przedszkolnego przybyli zacni goście, aby wspólnie z wnukami bawić się i śmiać. Po uro-
czystym powitaniu, były wiersze i piosenki, zagadki dla babci i dziadka, całusy, uściski
i duże brawa. Nie zabrakło pamiątkowych upominków i zdjęć z przytulaniem. Przy wspólnej 
zabawie, ciasteczku  i herbatce szybko upłynął nam czas. Dziękujemy Wszystkim Babciom
i Dziadkom, że znaleźli dla nas czas. Niech dziadkowie wiedzą, że mają wnuczęta, które są 
wdzięczne i bardzo ich kochają.

Dnia 19.01.2023 w sali kinowej w Szczawnicy, odbył się uroczysty 
występ z okazji dnia babci i dziadka. Dzieci z przedszkola „Bajkowe 
Wzgórze” zaprezentowały swój artystyczny występ oraz podzięko-
wały za opiekę, cierpliwość i czas jaki poświęcają im dziadkowie. To 
dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, a przede wszystkim dla babć

i dziadków. Było mnóstwo wzruszeń, uśmiechu, łez, radości i dumy.
Występ artystyczny rozpoczęły nasze najmłodsze przedszkolaki . Był 
to taniec z lampionami   z układem tanecznym w bardzo ,,wzrusza-
jącej” oprawie.

Średnia  grupa postanowiła w swoim programie pokazać jak poznała 
się babcia z dziadkiem oraz jak potoczyło się ich życie dalej... Cof-
nęliśmy się do początków ich miłości, pierwszych rozterek i radości, 
kłótni i szczęścia.  Mali aktorzy świetnie oddali wszystkie emocje 

Dzień Babci i Dziadka
P R Z E D S Z K O L E  B A J K O W E  W Z G Ó R Z E
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HEJ KOLĘDA, KOLĘDA…

Boże Narodzenie i tradycje z nim związane to ważny czas w naszym życiu. 
To okres miłości i życzliwości płynącej z serca każdego człowieka. Chcąc 
celebrować te chwile jak najdłużej 24.01.2023 gościliśmy w naszym 
przedszkolu podopiecznych ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej Do 
Pracy z Ochotnicy Dolnej wraz z nauczycielkami. Nasze przedszkolaki 
przedstawiły krótkie Jasełka w rytmie góralskiej muzyki. Również nasi 
goście zaprezentowali sceny z narodzenia Pana Jezusa. Podczas występów 
nie zabrakło znanych kolęd i pastorałek, które wspólnie śpiewaliśmy. Po 
każdym występie nie milkły gromkie brawa za cudowne występy. 

Wspólnie kolędowanie przyczyniło się do integracji z osobami niepeł-
nosprawnymi, uczyło przedszkolaki tolerancji i szacunku. Wywołało 
wiele wzruszeń i wiele pozytywnych emocji, utrzymując nastrój 

bożonarodzeniowy w naszych serduszkach do tych chwil. 

Dziękujemy naszym gościom za odwiedziny i mamy nadzieję, że spotkamy 
się jeszcze, by kultywować naszą tradycję i spędzić miło czas.

M.P

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU 
PUBLICZNYM W SZCZAWNICY

Nie ma nic wspanialszego, niż zgodna rodzina, w której zarówno rodzice 
jak i dziadkowie, pełnią ważną rolę w życiu dzieci. Rodzina, która jest 
podstawą dla wartości życiowych, kręgosłupem moralnym i wsparciem, 
a także podporą i bezpieczną bazą, do której dzieci mogą się zwracać we 
wszelkich sprawach. Rola babci i dziadka w wychowaniu wnuków jest nie-
oceniona. Dziadkowie w życiu rodzinnym są dla swoich wnucząt źródłem 
wszelkich pozytywnych emocji. Kształtują tożsamość wnucząt – zarówno 
rodzinną, jak i historyczną, a przede wszystkim stanowią nieocenioną 
pomoc  przy ich wychowywaniu, umożliwiając rodzicom pogodzenie pracy 
z obowiązkami domowymi. Dlatego też z tej okazji wnuczęta zaprosiły do 
przedszkola  ukochanych Dziadków.

W każdej grupie wiekowej, w pięknie udekorowanych salach dzieci 
zaprezentowały programy artystyczne. W trakcie uroczystości bab-
cie i dziadkowie mogli podziwiać swoich wnuków w różnych formach 
artystycznych.

Dziadkowie zostali obdarowani ręcznie wykonanymi przez dzieci laurkami, 
prezentami oraz płynącymi prosto z serca życzeniami. Całość zakończyła 
się  słodkim poczęstunkiem.

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji Ich święta gratulujemy wspa-
niałych wnucząt i raz jeszcze życzymy dużo zdrowia, samych radości oraz 
spokoju ducha. 

Miejskie Przedszkole Publiczne

targające młodą parą.

Najstarsi aktorzy z  grupy ,, Mądre Sówki” przebrani w barwne stroje 
wcielili się w role Maryji, Józefa, pasterzy, królów, aniołów oraz 
narratorów  i wystawili dla swoich babć i dziadków przedstawienie 
jasełkowe pt. ,, Maleńka przyszła Miłość”.

Następnie wszystkie dzieci wręczyły własnoręcznie wykonane 
prezenty.  Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które 
włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość

i szacunek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dziadkom za wspaniałą atmosferę 
w sali kinowej, słodkości, kawę, dobre słowo i chwile, które zostaną 
przeznaczone na mobilne planetarium ‚orbitek’.

Kochani dziadkowie jeszcze raz z całego serca życzymy 100 lat.

Pozdrawiam 
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola ,,Bajkowe Wzgórze”

Iwona Kurnat
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Dnia 21.01.2023 w Dworku Gościnnym w Szczawnicy odbył się
VI Szczawnicki Koncert Noworoczny. W tym roku mieliśmy okazję 
usłyszeć Orkiestrę SINFONIA CARPATHIA pod batutą Wojcie-
cha ZWIERNIAKA. 
Sinfonia Carpathia to młoda, dynamicznie rozwijająca się kame-
ralna orkiestra. Zespół został założony w Nowym Sączu w 2018 
roku przez skrzypka Bartosza Życzyńskiego, a współtworzą go 
absolwenci polskich i zagranicznych uczelni muzycznych, soliści, 
kameraliści, laureaci wielu ogólnopolskich i międzynarodowych 
konkursów, pochodzący głównie z Sądecczyzny. Orkiestra działa 
z ramienia Stowarzyszenia Artystycznego Carpathian, którego 
celem jest upowszechnianie muzyki i promowanie młodego poko-
lenia twórców oraz wykonawców na terenie regionu oraz poza jego 
granicami.  
Niesamowity wokal podczas koncertu zaprezentowali soliści Nata-
lia SZCZYPUŁA, Monika WOJCIECHOWSKA, Michał GASZ, 
Tomasz JAROSZ. 

Wydarzenie poprowadził Konrad Sołtys.
Koncert Noworoczny był okazją do świetnej zabawy publiczności 
wraz z muzykami. Śpiew, gra na instrumentach zapewniły wiele 
emocji zebranej widowni, były chwile uśmiechów i radość jak rów-
nież wzruszeń i zadumy.   
Koncertu wysłuchali zaproszeni goście  Konsul Generalny Węgier 
w Krakowie - Dr Tibor Gerencsér wraz z małżonką, Poseł  Anna 
Paluch, Senator Jan Hamerski wraz z małżonką, Honorowy Oby-
watel Szczawnicy Stefan Bielak wraz z małżonką, Starosta Gmin 
Leśnica Jano Gondek wraz z małżonką, Radny Powiatowy Tomasz 
Hamerski, Przedstawiciele organizacji pozarządowych, społecz-
nych i kulturalnych, Dyrektorzy Szkół znajdujących się na terenie 
Miasta i Gminy Szczawnica, Kierownicy jednostek organizacyj-
nych, Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, Pracownicy 
Thermaleo i ich rodziny, Przedsiębiorcy.
Organizator wydarzenia: Burmistrz Miasta i Gmy Szczawnica.
Współorganizatorzy: Rodzina Państwa Mańkowskich.  
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Monika Wojciechowska - autorka tekstów 
i muzyki w autorskich projektach, również 
pedagog wokalny. Ma na swoim koncie udział 
w różnych medialnych projektach, m.in
V edycja The Voice of Poland, finalistka kon-
kursu AlDęte w ramach Festiwalu w Opolu 
2021. Jako solistka i chórzystka współpracuje 
z wieloma zespołami oraz orkiestrami, wyko-
nując muzykę rozrywkową.

Michał Gasz, Gashoo – wokalista, aktor musi-
calowy, autor tekstów, kompozytor. Od maja 
2007 jest solistą w zespole Piotra Rubika. 
Obecnie jest wokalistą, współkompozytorem, 
autorem tekstów w swoich alternatywnych 
projektach Gashoo, Niegrzeczni, Kwar4et 
Bojowy, GADMUTrio. Od roku 2013 współ-
pracuje z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej, a 
od 2023 z Sinfonia Carpathia. Od roku 2015 
jest wokalistą Czerwono - Czarnych (legenda 
big-beatu). Finalista i zdobywca wielu nagród 
Grand Prix na ogólnopolskich festiwalach pio-
senki polskiej, m.in. KFPP Opole, Top Trendy, 
Sopot Hit Festival, Rock Stars Festival, Anty-
Fest Antyradia.

Tomasz Jarosz – Wokalista i instrumentalista. Na 
co dzień funkcjonariusz Straży Granicznej. Przez 
17 lat muzyk i solista Orkiestry Reprezentacyj-
nej Straży Granicznej, obecnie współpracujący
z orkiestrą jako solista. Uczestnik programów 
telewizyjnych, m.in. „Jaka to melodia”, „Wielki 
Test o Matejce”.  Zwycięzca odcinka a następ-
nie wielkiego finału finałów wiosennej edycji 
programu „Szansa na sukces – Opole 2020”, 
dzięki czemu wystąpił w koncercie Debiuty na 
57 Krajowym Festiwalu Piosenki. Jest współ-
założycielem oraz wokalistą zespołu Lachersi. 
Założyciel zespołu religijnego Credo, z którym 
wydał  3  płyty w tym jedną z kolędami. Inicjator 
i uczestnik wielu muzycznych projektów. 

Natalia Szypuła - finalistka The Voice of Poland 
11, zwyciężczyni Ladies’ Jazz Festival Gdynia 
2021, autorka tekstów i muzyki. Otrzymała 
tytuł “Wokalistki Roku 2021” w wyniku głoso-
wania internautów na portalu Muzykoholicy.pl. 
Została również okrzyknięta rewelacją jazzowego 
festiwalu Sącz Jazz Festival w listopadzie 2021 r. 
W 2022 r. znalazła się w pierwszej dziesiątce 
rankingu Genialni Lokalni Globalni im. Danuty 
Szaflarskiej, wyróżniającej artystów pocho-
dzących z rejonów sądecczyzny za ich zasługi
w dziedzinie kultury. W 2019 r. wystąpiła w Fil-
harmonii w Szanghaju u boku Natalii Grosiak
i stuosobowej orkiestry z Ningbo, w ramach 
koncertu „Polish Games – Creative Poland: 
The Concert“. 

fo
t. 

Pi
ot

r S
tę

pn
iew

sk
i (

H
ier

on
im

 M
ak

ita
)

21



ZBIÓRKA NA WÓZEK INWALIDZKI ORAZ INNE NIEZBĘDNE RZECZY
DLA MATEUSZA CIESIELKI

Ojciec Mateusza Ciesielki mieszkaniec Szczawnicy zbiera na wózek inwalidzki
oraz inne niezbędne rzeczy potrzebne dla syna.

Mateusz jest osobą niepełnosprawną, żeby się poruszać potrzebuje specjalnego wózka.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Józef Ciesielka
74 8817 0000 0060 0478 3000 0010

KLUB
SPORTOWY
PIENINY
SZCZAWNICA

Przekaż   1,5%   podatku
KRS 0000040632

„Fundacja Dzieci Pienin”
z dopiskiem KS Pieniny

1,5%  

POMOC DLA MATEUSZA
Wpłat prosimy dokonywać na konto
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Przekazując nam 1,5 % odpisu podatkowego wspierasz wszystkie nasze 
projekty  oraz działania.
W tym roku gromadzimy fundusze na dalszą budowę domu mieszkal-
nego, wkłady własne  do projektów realizowanych przez Koło PSONI
w Szczawnicy dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
z niepełnosprawnościami, wkład własny na zakup auta do przewozu pod-
opiecznych na zajęcia.

W deklaracji PIT prosimy wpisać nasz

nr KRS 0000122345  
      

 

 Nasze Koło od 29 lat działa na rzecz i w imieniu dzieci i dorosłych osób
 z niepełnosprawnością intelektualną. Stowarzyszenie swym zasięgiem wspiera 
osoby niepełnosprawne intelektualnie i ich rodziny z Gminy: Szczawnica, 
Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem, Czorsztyn,  Kamienica, Łącko, 
Podegrodzie. 
Prowadzimy edukację, terapię zajęciową, rehabilitację, zajęcia wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka. Organizujemy wycieczki, imprezy sportowe
i kulturalne. Codziennie własnym i wynajętym transportem przewozimy ponad 
70 osób na trasie dom-placówka-dom. W chwili obecnej  opieką otaczamy 140 
osób wielorako niepełnosprawnych.  Znajdują one wsparcie w 4 placówkach 
dziennego pobytu zlokalizowanych w Krościenku nad Dunajcem, Szczawnicy
i w Ochotnicy Dolnej.  
    Od 2017 r. trwa budowa domu mieszkalnego dla starszych osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną, którą rozpoczęliśmy ze środków własnych (w 
tym z 1% z poprzednich lat). Obiekt jest w stanie surowym, zadaszony. Marzy 
nam się wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej, dzięki Waszej pomocy nasze 
marzenia mogą zostać spełnione.

34-450 Krościenko nad Dunajcem, ul. Trzech Koron 1, Tel. 18 262 15 18
www.psoni-szczawnica.pl 
zk.szczawnica@psouu.org.pl
odwiedź nas na Facebook: ŚDS „Perła” Szczawnica,
Wtz Perła Szczawnica, SPdP w Ochotnicy Dolnej, Orew Krościenko

Bank Spółdzielczy w Krościenku nad Dunajcem nr konta:
97 8817 0000 2001 0020 4280 0001

PODARUJ NAM

Kubusia

Schorzenie: autyzm, padaczka lekooporna, mutacja w genie: TRIP12 i CACNA1I

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” KRS 0000037904

Drodzy Państwo, w imieniu swoim oraz Fundacji Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą” bardzo prosimy o wsparcie dla naszego dziecka. Zebrane
środki przeznaczamy na refundację leczenia, rehabilitacji, sprzętu
medycznego i lekarstw oraz innych specjalnych potrzeb związanych ze
stanem zdrowia naszego dziecka.

Jak przekazać 1,5% podatku?

Skorzystaj z darmowego programu PITax.pl do wypełniania formularzy PIT zamieszczonego na
stronie internetowej www.dzieciom.pl. Rozlicz się online lub pobierz program na Twój komputer.

W rozliczeniu PIT w rubryce „Numer KRS" wpisz:
0000037904
W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1,5%”
podaj:

38776 Uliasz Jakub

Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym
pola „Wyrażam zgodę”

Przez cały rok można przekazywać darowizny na rzecz naszego dziecka:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Numer konta bankowego: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem: 38776 Uliasz Jakub darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

1,5% Twojego podatku pozwoli sfinansować leczenie i rehabilitację naszego dziecka.
Będziemy wdzięczni za każdą pomoc. Nawet małe 1,5% to dla nas wielka radość.
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i Pastorałek
W diu 07.01.2023 w Kościele św. Wojciecha w Szczawnicy odbył 
się koncert kolęd i pastorałek. Wydarzenie było o tyle wyjątkowe, iż 
połączyło we wspólnym kolędowaniu różne środowiska artystyczne 
wywodzące się ze Szczawnicy. 

Kolędowali z Nami: 
- Agnieszka Stopka wraz z kółkiem regionalnym, a przygrywała 
im Muzyka od Scownic w składzie Zbigniew Przychodzki, Witold
Ciesielka, Paweł Tokarczyk
- Ewa Walkowska wraz z zespołem Muzyczny Przystanek, 
- Strażacka Orkiestra Dęta w Szczawnicy wraz z Ireneuszem 

Kowalczykiem 

oraz Muzyka Zbójnicka w składzie Marek Dziedzina, Maciek Dziedzina 
i Marcin Dziedzina

Dziękuje wszystkim za wspólne kolędowanie! Dziękujemy również 
za możliwość przeprowadzenia koncertu w kościele proboszczowi 
ks. dr Tomaszowi Kudronowi.

KoledKoled,,

Koncert


