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Uchwały podjęte na LVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 27 
lutego 2023 roku:

1)  Nr LVII/419/2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta
i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.

Uchwała dotyczyła kontynuacji na okres kolejnych trzech lat, 
umów dzierżawy czterech  działek komunalnych, położonych w 
Szczawnicy i Jaworkach. W dwóch przypadkach, działki są dzier-
żawione na cele rolne, w jednym jako zieleniec przydomowy i w 
jednym jako  dojazd do budynku mieszkalnego.  O zawarcie kolej-
nych umów wystąpili dotychczasowi dzierżawcy.

2) Nr LVII/420/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Szczawnica dla obszaru Jaworki 2.  

Uchwała o przystąpieniu do zmiany planu została podjęta                  
z uwagi na konieczność ochrony przed nową zabudową terenu 
położonego w otulinie rezerwatu Biała Woda, w bezpośrednim 
sąsiedztwie granic ww. rezerwatu. Obszar jest zlokalizowany poza 
terenami osiedleńczymi, obejmuje teren istniejącego siedliska 
rolnego, zlokalizowanego w terenach przyrodniczych, objętych 
prawną ochroną przyrody – Południowomałopolskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, Obszaru Natura 2000 Małe Pieniny, 
które w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Szczawnica, zostały 
zaliczone do terenów objętych zakazem realizacji nowych obiek-
tów kubaturowych. 

3)  Nr LVII/421/2023 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 
za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników    
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu 
nieczystości ciekłych, 

Uchwała została podjęta w związku z nowelizacją przepisów 
ustawowych. Celem uchwały było doprecyzowanie wcześniej 
obowiązujących  zapisów, poprzez określenie górnych sta-
wek opłat za usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych 
ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości 
ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy 
Szczawnica. 

Uchwała określa stawki maksymalne, których nie będzie mógł 
przekroczyć podmiot, świadczący usługi odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Przy ustaleniu stawek dotyczących wywozu nieczystości ciekłych 
ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków, została też wzięta pod 
uwagę zmiana stawki za zrzut ścieków na stacji zlewnej za 1 m3, 
wzrost kosztów paliwa oraz wzrost kosztów pracowniczych.

4)  Nr LVII/422/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 
w Gminie Szczawnica.

Seniorzy w wieku 65+ stanowią prawie jedną czwartą wszystkich 
mieszkańców Miasta i Gminy Szczawnica. Program „Korpus 
Wsparcia Seniorów” jest programem osłonowym w rozumieniu 
ustawy o pomocy społecznej. 

Dzięki realizacji programu, gmina będzie mogła zapewnić 
całodobową „teleopiekę” dla mieszkańców w wieku 65+, bez-
pieczeństwo w miejscu zamieszkania, dostęp do całodobowej 
teleopieki ratowników medycznych, a  tym samym umożliwi 
samotnym  seniorom jak najdłuższe pozostanie w swoim środo-
wisku domowym. 

Teleopieka jest realizowana przez profesjonalnego wykonawcę. 
Kontakt z nim przełoży się na zdrowie fizyczne i psychiczne 
seniorów, szczególnie mieszkających samotnie, stworzy możli-
wość całodobowego wsparcia niezależnie od wyzwań związanych 
np. z epidemią. 

Środki na realizację zadania, będą pochodziły ze środków dotacji 
celowej budżetu państwa, do 80% kosztów realizacji zadania.

Program będzie realizowany w terminie do  31 grudnia 2023 
roku.

5)  Nr LVII/423/2023 w sprawie przyjęcia Programu Wspiera-
nia Rodziny dla Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2023- 2025. 

Program Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Szczawnica na 
lata 2023 - 2025 jest realizacją obowiązku nałożonego na gminy 
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, która to ustawa nakazuje samorządowi podej-
mowanie działań wspierających, wobec rodzin przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Zgodnie z powyższą ustawą samorząd gminy powinien realizować, 
między innymi, zadania, jak:

- opracowanie i realizacja trzyletnich gminnych programów 
wspierania rodziny,

- tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym 
placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych,

- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 
rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej, 
regionalnej placówce opiekuńczo -terapeutycznej lub interwen-
cyjnym ośrodku przed adopcyjnym,

- prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej 
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kryzysem i przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opie-
kuńczo - wychowawczej.

6)  Nr LVII/424/2023 w sprawie zmian Statutu Miejsko Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy.  

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy  
jako budżetowa jednostka organizacyjna Miasta i Gminy Szczaw-
nica, działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej 
nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.

Obecnie obowiązujący  Statut Miejsko Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Szczawnicy  został uchwalony  Uchwałą 
Rady Miejskiej Nr XXIII/131/2012 z dnia 31 maja 2012 roku i był 
dotąd kilkakrotnie zmieniany. 

W związku z realizacją zadań zleconych Miejsko Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczawnicy przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica oraz realizacją innych zadań, o któ-
rych mowa w ustawach i przepisach wykonawczych, należało  
dokonać zmian w statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, w celu zaktualizowania jego zapisów zgodnie z obo-
wiązującym stanem prawnym.

7) Nr LVII/425/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr 
LVI/412/2023 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 
2023 roku.

Zmiana w uchwale ustalającej stawkę za 1 kilometr przebiegu 
pojazdu, w ramach zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów 
niepełnosprawnych oraz ich rodziców do przedszkola, szkoły lub 
ośrodka rewalidacyjno -wychowawczego, została dokonana na 
sesji w dniu 30 stycznia 2023 roku i była spowodowana  aktuali-
zacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Do uchwały zostały 
wówczas wprowadzone  nowe stawki za 1 km przebiegu pojazdu, 
wykorzystywanego na cele wymienione w uchwale. 

Zmiana wprowadzona do uchwały na VLII sesji, dotyczyła para-
grafu określającego termin obowiązywania ustaleń uchwały 
(wejścia w życie).   Organ nadzoru Wojewody, który bada uchwały 
rad gmin pod względem prawnym, wskazał na potrzebę dopre-
cyzowania zapisu, w związku z różnicą stawek za 1 km przebiegu 
pojazdu wynikającą z wcześniejszych i nowych zapisów uchwały, 
z uwzględnieniem zasad tak zwanej „retroaktywności prawa”, 
które stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy tworzony z mocą 
wsteczną stan prawny, polega na przyznaniu uprawnień, a nie na 
nakładaniu obowiązków.

8)  Nr LVII/426/2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta            
i Gminy Szczawnica na rok 2023. 

Po stronie dochodów, zmiany budżetowe dotyczyły między 
innymi wprowadzenia do budżetu miasta i gminy kwot związa-
nych ze:  współfinansowaniem przez Lasy Państwowe remontów 

dróg – ulice Czarna Woda w Jaworkach i Sielska w Szlachtowej, 
środkami otrzymanymi z budżetu państwa na pomoc mieszkań-
com Ukrainy, środkami otrzymanymi na zapewnienie szkolnych 
obiadów dla dzieci i młodzieży, otrzymaniem środków z zakresu 
zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny oraz świadczeń z tytułu 
urodzenia dziecka.

Zmniejszenie planu dochodów było związane ze zmniejszeniem 
kwoty subwencji oświatowej. 

Analogiczne zmiany zostały dokonane po stronie wydatków 
budżetowych. Ponadto, w zakresie wydatków, nastąpiło zwiększe-
nie (między innymi) z tytułu: zlecenia opracowania dokumentacji 
związanej z wnioskiem o przyznanie funduszy transgranicznych, 
wyceny nieruchomości, zmiany punktowej w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego, a także zmian klasyfikacji 
budżetowej.

9)  Nr LVII/427/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Progno-
zie 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.   

10)  Nr LVII/428/2023 w sprawie przekazania skarg do rozpa-
trzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Każde pismo tytułowane jako skarga, kierowane do Rady Miej-
skiej, jest oceniane przez całą Radę, która w formie uchwały, 
decyduje czy pismo zostanie  przekazane jako skarga, do roz-
patrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Zgodnie                         
z przepisami, o tym czy pismo jest skargą, decyduje jego treść,               
a nie forma zewnętrzna (na przykład tytuł „skarga”). 

W okresie po LVI sesji, do Rady Miejskiej wpłynęły dwa pisma 
tytułowane jako skargi. Pisma zostały omówione przez trzy komi-
sje Rady Miejskiej, które uznały, że nie spełniają ono kryteriów 
pozwalających uznać je za skargi, w odniesieniu do ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego. Tym samym, pisma nie zostały 
przekazane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
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MODERNIZACJĘ PRZYDROŻNEJ KAPLICZKI MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM W JAWORKACH - ETAP I

MIEJSCA PAMIĘCI I TRWAŁE UPAMIĘTNIENIA W KRAJU 2023

Kolejna próba pozyskania środków finanso-
wych i złożony wniosek o udzielenie pomocy 
finansowej w ramach konkursu pn. „Kapliczki 
Małopolski 2023” na „Modernizację przy-
drożnej kapliczki Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
w Jaworkach - etap I”, wnioskowana kwota 
pomocy finansowej to 28 tys. zł., i jest to 
już trzecia próba realizacji tego zadania przy 
współudziale środków Województwa Mało-
polskiego - za pierwszym razem konkurs 
został unieważniony ze względu na koniecz-
ność oszczędności w związku z pandemią, 
a w zeszłym roku nie wystarczyło środków 
na wszystkie zadania i m.in. nasz projekt nie 
uzyskał dofinansowania, mam nadzieję że „za 
trzecim razem’ się powiedzie

Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 11.344,98 zł ze środ-
ków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z programu - MIEJ-
SCA PAMIĘCI I TRWAŁE UPAMIĘTNIENIA W KRAJU 
2023, nazwa własna zadania: „Remont pomnika Nieznanego 
Żołnierza poległego za Ojczyznę”, a celem projektu jest remont 
pomnika „Nieznanego Żołnierza”, usytuowanego przy nim 
krzyża symbolizującego dawną lokalizację kościoła parafialnego 
oraz terenu wokół pomnika wraz z doprowadzeniem do niego 
utwardzonego chodnika, pomnik został ufundowany, w 1926 r. 
przez szczawniczan i kuracjuszy, znajduje się na działce nr 1625 

w Szczawnicy. Obelisk jest w złym stanie technicznym, zwa-
żywszy na jego wykonanie w roku 1926, jest to płyta betonowa 
osadzona na usypie z kamienia naturalnego. Pomnik upa-
miętniający poległego za Ojczyznę Nieznanego Żołnierza na 
przestrzeni lat, zajmował różne miejsca. Pierwotnie znajdował się 
na stopniach przed pomnikiem upamiętniającym Józefa Dietla
w Szczawnicy. W latach 50. przeniesiono go do Parku Górnego, 
a pod koniec lat 60. usunięto i umieszczono w magazynie. Na 
obecne miejsce trafił w latach 80 XX wieku. 
Wniosek został opracowany przez pracownika Centrum Kultury, 
Sportu i Promocji w Szczawnicy.

I nwestycje
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY WODOSPADZIE ZASKALNIK
JAKO STREFĘ REKREACYJNO - TURYSTYCZNĄ

przedsiębiorstwo F.H.U Ogropark z Łabowej będzie 
realizować I etap przedsięwzięcia „Zagospodarowa-
nie terenu przy wodospadzie Zaskalnik jako strefę 
rekreacyjno - turystyczną”, 4 lutego została pod-
pisana umowa w ramach której jako I etap zostały 
zaplanowane prace związane z budową drewnianej 
wiaty o wymiarach  6x3,75 m, utwardzenie terenu 
wokół wiaty - 75 m2 oraz ścieżki do strefy relaksu 
z kostki betonowej, utwardzenie terenu pod wiatą 
22,7 m2 jako nawierzchnia żwirowa, utwardzenie 
terenu pod urządzeniami montowanymi na tym 
etapie i nawierzchnia z piasku, miejsce do pikniku
z siedziskami, montaż ławek i koszy na śmieci, mon-
taż lampy wyposażonej w panel fotowoltaiczny, 
montaż urządzeń - huśtawki, tyrolka-przejazd 
na linie, ogrodzenie drewniane od strony drogi
i bariery ochronne drewniane od strony skarp, ter-
min realizacji - cztery miesiące od dnia podpisania 
umowy,

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej 
wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta
i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie interne-
towej www.szczawnica.pl w terminie od  28 lutego 2023 r.  do  21 
marca 2023r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:
I. oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz 
wnioskodawcy:
1. działki ewid. Nr  91 i 92 o powierzchni  7.4803 ha położone 
Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rol-
nicze na okres 3 lat

2. działka  ewid. Nr 84 oraz część działki 93 o powierzchni 
5.6093 ha położone w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z prze-
znaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
3. działkę ewid. Nr 528/31 oraz część działki ewid. Nr 528/30 
o powierzchni 0.0141 ha położone w Szczawnicy przy ul. Flisac-
kiej z przeznaczeniem na zieleniec przydomowy oraz dojazd do 
budynku na okres 3 lat
4.  część działki ewid. Nr 1680/2 o powierzchni 0.0250 ha 
położonej w Szczawnicy przy ul. Zawodzie z przeznaczeniem na 
zieleniec przydomowy oraz dojazd do budynku na okres 3 lat

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
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Finanse Miasta i Gminy Szczawnica

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA ZA ROK 2022 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości informacje o wykonaniu budżetu za 2022 rok.

1. Dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan początkowy Plan 31.12.2022 Wykonanie

A DOCHODY OGÓŁEM (A.1+A.2) 46 973 461,45 zł 47 766 865,55 zł 47 300 985,41 zł

A.1 DOCHODY BIEŻĄCE 31 238 387,45 zł 42 057 401,66 zł 45 769 934,28 zł

A.2 DOCHODY MAJĄTKOWE 15 735 074,00 zł 5 709 463,89 zł 1 531 051,13 zł

B WYDATKI OGÓŁEM (B.1+B.2) 54 481 315,36 zł 55 655 755,12 zł 46 744 833,57 zł

B.1 WYDATKI BIEŻĄCE 30 610 933,00 zł 41 173 008,12 zł 37 937 550,01 zł

B.2 WYDATKI MAJĄTKOWE 23 870 382,36 zł 14 482 747,00 zł 8 807 283,56 zł

C NADWYŻKA / - DEFICYT [A-B] -7 507 853,91 zł -7 888 889,57 zł 556 151,84 zł

D PRZYCHODY 8 607 853,91 zł 51 708 546,94 zł 34 728 546,94 zł

D.1 KREDYTY I POŻYCZKI 2 743 166,67 zł 0,00 zł 0,00 zł

D.2 WOLNE ŚRODKI NA RACHUNKU BIEŻĄCYM 1 236 304,00 zł 6 577 489,90 zł 6 577 489,90 zł

D.3 PRZYCHODY Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW (par. 905) 4 528 383,24 zł 5 031 057,04 zł 5 031 057,04 zł

D.4 SPŁATY POŻYCZEK 100 000,00 zł 100 000,00 zł 0,00 zł

D.5 LOKATY 0,00 zł 40 000 000,00 zł 23 120 000 zł

E ROZCHODY 1 100 000,00 zł 43 819 657,37 zł 24 495 000,00 zł

E.1 WYKUP OBLIGACJI, SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK 1 000 000,00 zł 3 719 657,37 zł 1 275 000,00 zł

E.2 UDZIELONE POŻYCZKI 100 000,00 zł 100 000,00 zł 100 000,00 zł

E.3 LOKATY 0,00 zł 40 000 00,00 zł 23 120 000,00 zł

2. Kwota wykorzystanych środków pochodzących z Unii Europejskiej wyniosła w 2022 roku
     110 431,60 zł – w zakresie wydatków bieżących, 2 294 650,20 zł – w zakresie wydatków majątkowych.
3. Kwota wymagalnych zobowiązań na koniec 2022 roku wyniosła 0 zł.
4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu wyniosła w 2022 roku  8 145 zł.
5. Kwota dotacji udzielonych innym jednostką samorządu terytorialnego wyniosła w 2022 roku 1 500 zł.
6. W 2022 roku Miasto i Gmina Szczawnica nie udzielało nowych poręczeń i gwarancji. 
Wielkość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 0 zł.

6



Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno - Gruntowej
w Szczawnicy informuje,

że w dniu 25 marca 2023 roku (sobota) o godzinie 15:00
 w budynku kina „PIENINY” przy ul. Głównej 6 w Szczawnicy
odbędzie się zebranie informacyjne dla Udziałowców Spółki. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu
jednocześnie informujemy,

iż w przypadku przybycia znacznej liczby osób przekraczających pojemność sali zebranie 
informacyjne odbędzie się w dwóch turach następujących jedna po drugiej.

Ponadto informujemy, iż w trakcie zebrania przedstawione zostaną działania obecnego 
Zarządu i sytuacja finansowo - gospodarcza Spółki.

Z wyrazami szacunku Zarząd Spółki dla Zagospodarowania WLG w Szczawnicy

Luty
w obiektywie
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Jedną z nich było ostatkowe spotkanie słuchaczy Pienińskiego UTW. 
Było słodko, muzycznie, tanecznie. O słodkości zadbały , jak zawsze, 
niezawodne koleżanki, które wszystkich zachwyciły swoimi wypiekami. 
W muzyczną podróż w gościnnych murach Kociego Zamku zabrał nas 
wspaniały wokalista – Eric Mucching, z pochodzenia Peruwiańczyk, 
który od 25 lat mieszka w Zakopanem. Gra na instrumentach andyjskich 
i gitarze muzykę etniczną i latino. Występuje z zespołem El Dorado 
Orchestra, El Sikuri. Żywiołową muzyką porwał wszystkich do tańca. 
„Muzyka, przyjaźń, radość, śmiech. Życie łatwiejsze staje się”.

Słuchacze Pienińskiego UTW

W dniu 1 lutego 2023, my słuchacze PUTW, mieliśmy okazję uczestni-
czyć w wykładzie pani prof. A. Mlekodaj, która w bardzo ciekawy sposób 
zaprezentowała nam życie i twórczość najwybitniejszego twórcy polskiego 
renesansu – Jana Kochanowskiego.

Odwołując się do wybranych tekstów starała się przekonać nas, słu-
chaczy, że jego poezja jest ciągle aktualna, a problemy w niej zawarte 
mają ponadczasowy wymiar. Analizując fragmenty jego wierszy przed-
stawiła nam czarnoleskiego artystę jako człowieka bogatego w życiową 
mądrość, który subtelnie, z powagą, a nieraz ironicznie czy z humorem 
konfrontował się z ludźmi, ze światem i jego tajemnicami odkrywając 
przed nimi prawdy dotyczące codziennej egzystencji.

Pani profesor zwróciła uwagę na kunszt językowy i inwencję poetycką J. 
Kochanowskiego zaznaczając, że temu poecie zawdzięczamy stworzenie 
polskiego języka literackiego.

Uświadomiła nam, że analizując teksty poety należy zwracać uwagę nie 
tylko na “Literę”, ale także na “Figurę”. Poezja zawiera nie tylko słowa 
właściwe, ale także posiada ważną treść, na którą trzeba się otworzyć, 
wsłuchać się w nią, odnaleźć jej sens w bogatej, poetyckiej stylistyce. 
Takie są właśnie utwory J. Kochanowskiego - stwarzają specyficzną 
poetycką aurę.

Wykład pani prof. A. Mlekodaj stanowił ciekawe połączenie naukowego 
dyskursu z naszymi codziennymi doświadczeniami językowymi, gdyż 
prowadząca zachęciła nas do wspólnej analizy tekstów poety.

Wykład pani profesor sprawił, że odgrzebaliśmy z zakamarków naszej 
pamięci fragmenty szkolnej wiedzy o Janie z Czarnolasu i na nowo 
odkryliśmy jego twórczość.

W imieniu nas słuchaczy, podziękowanie pani prof. A. Mlekodaj za 
spotkanie oraz za współpracę z PUTW złożyła prezes naszego stowarzy-
szenia pani Zofia Krępa.

Antonina Morawczyńska

„W życiu piękne
           ą tylko chwile…”

„Czytanie mistrzów - Jan Kochanowski”

PROŚBA  do Słuchaczy, Przyjaciół i Sympatyków Pienińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku o przekazanie  1,5 % podatku na  
prowadzoną  przez nasze Stowarzyszenie działalność  pożytku 
publicznego. Osoby, które zadeklarują  tę kwotę na rzecz 
naszej organizacji , mogą liczyć na pomoc w  formalnościach
z tym związanych (w biurze  Stowarzyszenia, mieszczącym się
w Remizie OSP). Z góry serdecznie dziękujemy.

Zarząd Pienińskiego UTW
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Turniej Drużyn Amatorskich „Liga Siatkówki”
W miesiącu lutym w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawnicy został rozegnany Turniej Drużyn 
Amatorskich „Liga Siatkówki”.  Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się sześć drużyn. Triumfato-
rem tegorocznego turnieju została drużyna GREEN HOME BOCHNIA. Nagrody zawodnikom 
wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorza Niezgoda. Najlepszą zawodniczką 
została Sylwia Nowak, a najlepszym zawodnikiem Paweł Jasiurkowski.

Drużyny zajęły następujące lokaty:

I. GREEN HOME BOCHNIA
II. ORKIESTRA PUZONA
III. UART
IV. PIENINY
V.  ex aequo PKND oraz ZSZIP

Maciej Zachwieja,  zawodnik pieniń-
skiego klubu sportów walki Fight House
Szczawnica wygrywa kole jną walkę
w Kickboxingu w pełnokontaktowej for-
mule K1 podczas ligi Battle of Warriors 
w Wieliczce, która odbyła się 11 lutego. 
Szczawniczanin od początku skupił się 
na mocnych i celnych kopnięciach nie 
dając się rozpędzić dobrze boksującemu 
rywalowi dzięki czemu uzyskał przewagę 
ostatecznie wygrywając decyzją sędziów. 
W zawodach uczestniczyło 240 zawodników 
z całej Polski . Był to pierwszy w tym roku 
start Szczawnickiego klubu Fight House. 
Sezon rozpoczęty, czekamy na kolejne walki. 

Fight House

Organizator:
Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy.

Turniej poprowadził: Jacek Śliwiński
sędziował: Paweł Pluta
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19 lutego br. na stoku narciarskim Palenica I odbyły się Eliminacje do Mistrzostwa Polski Amatorów PZN 
Szczawnica. 

Na starcie stanęło 55 zawodników. Techniczną organizacją zawodów zajmowała się firma S-TIME Pana 
Michała Salamona ze Szczawnicy.

Zawodnicy rywalizowali o uzyskanie jak najlepszej sumy czasów z dwóch przejazdów w pięciu kategoriach 
wiekowych w przypadku mężczyzn oraz w czterech kategoriach wiekowych w przypadku kobiet. Ceremonia 
nagrodzenia zwycięzców odbyła się w Strefie pod Palenicą. 

Zwycięzcy otrzymali dodatkowo ufundowane przez Miasto i Gminę Szczawnica okolicznościowe puchary
i medale, które wręczone zostały przez Burmistrza MiG Szczawnica Grzegorza Niezgodę. 

Pośród wszystkich startujących w zawodach rozlosowano nagrody w postaci bonów podarunkowych do firmy 
Decathlon ufundowane przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy oraz główną nagrodę pobyt 
weekendowy dla dwóch osób w Hotelu Szczawnica Park ufundowany przez właścicieli obiektu hotelarskiego 
Panią Renatę Gorecką oraz Pana Grzegorza Gacka.

Nad bezpieczeństwem zawodników czuwali przedstawiciele Sekcji Operacyjnej GOPR ze Szczawnicy.
Całość zawodów poprowadził Pan Józef Dyda.

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

WYNIKI: 

Grupa I Kobiety
1. Solecka Julitta - Wilkowice k. Bielska Białej
2. Sobolska Małgorzata - KN Magura

Grupa II Kobiety 
1. Rodak Iwona - Radziechowy

Grupa IV Kobiety 
1. Król Karolina - Nowy Sącz
2. Adamek Sara - Hucisko

Grupa I Mężczyźni 

1. Bąk Tadeusz - Samotny biegacz
2. Gomuliński Andrzej 
3. Lamers Piotr - Bielsko Biała

Grupa II Mężczyźni 

1. Olszewski Krzysztof - Szczawnica
2. Wsół Krzysztof - MitanSki
3. Kolka Arkadiusz - Zernica

Grupa III Mężczyźni 

1. Lalik Waldemar - Jezzy Power
2. Najdzionek Daniel - PolSkiMed
3. Niklas Dariusz - Opole

Grupa IV Mężczyźni 

1. Gawroński Bartosz - Kraków
2. Kossek Michał - Ski-Max
3. Wójtowicz Maciej - Kraków

Grupa V Mężczyźni 

1. Cisło Łukasz -- Katowice
2. Bucki Dawid - Wola Radziszowska
3. Toruński Marek - Krynica-Zdrój
Gratulacje dla wszystkich uczestników!  

ELIMINACJE Mistrzostw Polski
Amatorów PZN 2022/2023
SLALOM GIGANT - Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
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BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

W tym roku o „Mały Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica”
rywalizowało 52 zawodników. Uczniowie zostali podzieleni na 6 
kategorii wiekowych. W tej edycji została dodana kategoria „0 – 
przedszkolaki”. O lokatach zajmowanych przez poszczególnych 
zawodników decydował czas przejazdu.

Zwycięzcy od I do III miejsca w poszczególnych kategoriach wieko-
wych zostali nagrodzeni bonami podarunkowymi do realizacji w firmie 
Decathlon oraz pucharami i medalami. Z kolei zawodnicy zajmujący 
od IV do V miejsca otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrodę 
rzeczową. 

Najlepszym zawodnikiem całego, rozgrywanego Pucharu została 
Słowik Paulina, która podczas tegorocznej edycji zawodów, uzyskała 
najlepszy czas (34,66). Najlepszym zawodnikiem został Mateusz 
Szczepaniak z czasem (36.42) i tym samym otrzymali z rąk Bur-
mistrza pamiątkowe statuetki. Nad bezpieczeństwem zawodników 
czuwali przedstawiciele Sekcji Operacyjnej GOPR ze Szczawnicy.

Zawody poprowadził Jacek Śliwiński. 
Organizator zawodów było
Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy 

Współorganizator Arena Narciarska Jaworki

Grupa 0 – przedszkolaki - Dziewczęta
I.     Bańkosz Zofia
Grupa I – klasy I-II Dziewczęta
I.     Porowska Nadia
Grupa II – klasy III-IV Dziewczęta
I.     Szczepaniak Zofia 
II.    Sułek Lena 
III.  Ziemianek Kamila 
IV.  Nosal Alicja
V.   Lasyk Zuzanna
Grupa III – klasy V-VI Dziewczęta
I.     Ziemianek Karolina 
II.    Szczygieł Klaudia 
III.   Szczepaniak Zuzanna 
IV.  Karkula Emilia 
V.    Tokarczyk Karolina 
VI.  Makowska Julia
VII. Zachwieja Karina
Grupa IV – klasy VII-VIII Dziewczęta
I.     Sułek Samanta 
II.    Słowik Wiktoria 
Grupa V - szkoły średnie Dziewczęta
I.     Słowik Paulina 
II.    Faberska Paulina

Grupa O – przedszkole Chłopcy
I.     Polaczyk Bartosz 
II.    Wiercioch Aleksander 
III.   Szczepaniak Władysław 
IV.  Rychtarczyk Tomasz 
V.    Mastalski Jan
Grupa I – klasy I-II Chłopcy
I.     Oleś Franciszek 
II.    Polaczyk Jakub 
III.   Wiercioch Mikołaj 
IV.   Zachwieja Jakub 
V.    Gębala Antoni
Grupa II – klasy III-IV Chłopcy
I.     Kot Mateusz 
II.    Lewoniec Michał 
III.   Makowski Ksawery 
IV.  Majerczak Fabian 
V.    Gardoń Natan
Grupa III – klasy V-VI Chłopcy
I.     Niegłos Michał 
II.    Makowski Kaspian 
III.   Urban Bartosz 
IV.  Hurkała Daniel 
V.    Dulak Wojciech 
VI.  Węglarz Kacper
Grupa IV – klasy VII-VIII Chłopcy
I.      Tokarczyk Mateusz 
II.    Szczepaniak-Gacia Mateusz 
III.   Szczepaniak Tomasz 
IV.  Majerczak Jan 
V.    Malinowski Piotr
Grupa V - szkoły średnie Chłopcy
I.     Szczepaniak Mateusz 
II.    Symela Paweł 
III.   Styrylski Maciej 
IV.  Symela Piotr

WYNIKI:

MAŁY PUCHAR
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
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Szanowni Państwo,

Za nami 53 sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. 
Obrady miały miejsce 23 lutego br.

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

Po tych tradycyjnych już punktach podjęta została uchwała
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysoko-
ści 21 mln złotych. Kredyt będzie przeznaczony na pokrycie 
deficytu, wynikającego z prowadzonych inwestycji na drogach 
powiatowych oraz budowy nowej budynku szkoły w Nowym 
Targu.

W kolejnym punkcie w związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, która zakłada, że wynagro-
dzenie zawodowych rodzin zastępczych nie może być niższe niż 
4100 złotych  brutto miesięcznie, podjęto uchwałę podnoszącą 
wynagrodzenie dla takich rodzin funkcjonujących na terenie 
naszego powiatu do wyżej wskazanego poziomu.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielania pomocy
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób 
usamodzielnianych, opuszczających instytucjonalną lub rodzinną 
pieczę zastępczą. Z uwagi na brak na terenie powiatu nowotar-
skiego mieszkań chronionych Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie oferuje wsparcie finansowe pełnoletnim wychowankom 
opuszczającym piecze zastępczą na częściowe pokrycie opłat 
związanych z wynajęciem i utrzymaniem lokalu mieszkalnego.  
Pomoc udzielana jest osobom usamodzielnianym, do 25 roku 
życia, w kwocie nieprzekraczającej 1000 zł miesięcznie.

Podjęta została również uchwała w sprawie przyjęcia „Powia-
towego  Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 
Nowotarskim na lata 2023 -2025”. Program zawiera kom-
pleksowy system wspierania rodzin i dzieci w pieczy zastępczej. 
Celem działań jest zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej
w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka lub pla-
cówkach opiekuńczo wychowawczych oraz tworzenie warunków 
do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych 
domów dziecka i placówek opiekuńczo -wychowawczych. Do 
zadań powiatu należy również wsparcie dla osób podejmujących 
próby usamodzielnienia.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej z budżetu Powiatu Nowotarskiego Województwu 
Małopolskiemu na realizację zadania pn.: Obwodnica Waksmund 
– Ostrowsko – Łopuszna”. Zakończenie inwestycji planowane 
jest jeszcze w bieżącym roku, z całą pewnością usprawniony 
dzięki temu zostanie ruch w kierunku Nowego Targu.

W trakcie tzw. wolnych wniosków zwróciłem się do Zarządu 
Powiatu z prośbą o zainstalowanie w budynku starostwa ksero-
kopiarki, z której będą mogli korzystać petenci przyjeżdzający do 
naszego urzędu.

W międzyczasie wespół z moimi klubowym kolegami Janem 
Komorkiem z Krościenka n/D i Grażyną Tylką z Nowego Targu 

podjęliśmy działania zmierzające do przywrócenia porannego, 
niedzielnego kursu busa na trasie Szczawnica – Nowy Targ, któ-
rym podróżują przede wszystkim pracownicy nowotarskiego 
szpitala Liczę na szczęśliwy finał tej sprawy.

W dniu 27 lutego wziąłem udział w sesji Rady Miasta i Gminy 
Szczawnica, w trakcie której przekazałem na ręce Przewodniczą-
cego Rady Pana Kazimierza Zachwiei dyplom okolicznościowy 
z okazji uroczystości ustanowienia Matki Bożej Ludźmierskiej 
Patronką Powiatu Nowotarskiego. Uroczystości odbyły się co 
prawda jesienią ubiegłego roku w Ludźmierzu, jednakże do tego 
czasu nie miałem sposobności z uwagi na kontuzję, uczestniczyć 
w sesji Rady Miasta i Gminy Szczawnica.

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

Tomasz Hamerski - Radny Powiatu Nowotarskiego
Wiadomości Powiatowe

Chodzi zima po dolinie
I narzyko ze jus ginie
Płace wielkiomi łezkomi
Jas sie lejó potóckomi

Lezie w wiyrchy choć sie boji
Myśli ze sie tom łostoji
Bo tom jesce świat calutki
Zimny cichy i bielutki

Nizy łod paciypne stróny
Tom jesce świat zamrozóny
Wyzy lezie łod połednia
Słónko tom jus łod przedednia

I w wiyrchy słónko dotarło
I tom tys zimo przyparło
Ta sie biydno rozpłakała
Na punoc z wiatro pognała

Tom dziesi teros z nio góni
Tutoj pełno wody pó ni
Ino słónko ma zajońcie
Susy cały świat zawziońcie

Poro dnisie tak trudziło
Jas zimy łzy wysusyło
Zazieloniło sie wokoło
Po zimie - 
  rzyk świat wesoło

Andrzej Dziedzina Wiwer
Poezja spod kapelusza

- PO ZIMIE -

28.02.97
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Między nami Góralami

W najbliższym czasie planujemy/zapraszamy:

19.III.2023 r. Serdecznie zapraszamy do 
wspólnej modlitwy podczas Drogi Krzyżowej 
w Kalwarii Zebrzydowskiej – w dniu 19 marca 
2023 – wyjazd g.8:30 – zapisy oraz informacje 
u p. Elżbiety Wiercioch  664 724 820. 

Kwietniowe uroczystości podane będą w kolejnym numerze oraz 
na plakatach i w ogłoszeniach parafialnych.

Wszystkim marcowym solenizantom i jubilatom - WSZYSTKIM 
KOBIETOM W DNIU ICH ŚWIĘTA składamy najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, zadowolenia i radości w każdej dziedzinie życia. 
Niech się darzy w każdej dziedzinie życia!!!

Zarząd Pienińskiego o/ZP
Prezes

Agnieszka Ciesielka

Z przykrością ale i pełną odpowiedzialnością byliśmy 
zmuszeni odwołać zawody o Puchar Prezesa ZP.

Jeśli pogoda dopisze zorganizujemy je
w któryś weekend marca.
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13.04.2023 (czwartek) 
 
Wyjazd około godziny 7:00. Przejazd do Ząbkowic Śląskich, gdzie odwiedzimy 

laboratorium doktora Frankensteina, znajdujące się w Izbie Pamiątek Regionalnych. Posłuchamy 
opowieści o tajemniczej historii ząbkowickich grabarzy. Spacer po centrum miasta, zobaczymy 
min. Krzywą Wieżę, zabytkowy Ratusz, dom rodziny Tschoetschel, oraz różnorodne 
architektonicznie i historycznie świątynie. 

Przejazd do Ślęży. Spacer na Górę Ślęża, która jest najwyższym szczytem Masywu Ślęży. Jej 
imponująca sylwetka kusi z daleka, a tajemniczość przyciąga wielu. Na jej szczycie wzniesiono 
Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.  

Przejazd do hotelu w Legnicy, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

 
14.04.2023 (piątek) 
  
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do centrum Legnicy, zobaczymy Legnicki Rynek i 

jego najbliższe okolice skupiające wiele ciekawych obiektów jak fontanny, pomniki, tablice 
upamiętniające ważne historyczne wydarzenia i budowle.  

Następie przejazd do Lubiąża gdzie odwiedzimy arcydzieło śląskiego baroku - Opactwo 
Cystersów w Lubiążu. Jest to cysterski zespół klasztorny w Lubiążu, jeden z największych zabytków 
tej klasy w Europie, będący jednocześnie największym opactwem cysterskim na świecie.  
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min. Krzywą Wieżę, zabytkowy Ratusz, dom rodziny Tschoetschel, oraz różnorodne 
architektonicznie i historycznie świątynie. 

Przejazd do Ślęży. Spacer na Górę Ślęża, która jest najwyższym szczytem Masywu Ślęży. Jej 
imponująca sylwetka kusi z daleka, a tajemniczość przyciąga wielu. Na jej szczycie wzniesiono 
Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.  

Przejazd do hotelu w Legnicy, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

 
14.04.2023 (piątek) 
  
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do centrum Legnicy, zobaczymy Legnicki Rynek i 

jego najbliższe okolice skupiające wiele ciekawych obiektów jak fontanny, pomniki, tablice 
upamiętniające ważne historyczne wydarzenia i budowle.  

Następie przejazd do Lubiąża gdzie odwiedzimy arcydzieło śląskiego baroku - Opactwo 
Cystersów w Lubiążu. Jest to cysterski zespół klasztorny w Lubiążu, jeden z największych zabytków 
tej klasy w Europie, będący jednocześnie największym opactwem cysterskim na świecie.  

 
 

Cisza Umarła
Umarła cisza
Umarł Krzyk
Na przekór logice
Noc otuliła
Zmęczone oczy snem
Jedyną szansą
Wydostania ię z piekła
To miłosierdzie Pana
Dobrze że Anioł Stróż
Stoi przy mnie
Kiedy jestem prawdziwy?
Kiedy się śmieję,
Kiedy płaczę,
Kiedy widzi mnie Mama
Czy znajdzie mnie Weronika?
Kto poda mi kubek wody?
Kto powie do mnie Przyjacielu?
Środa Popielcowa
Zapowiedź 
Męki
Zbawienia
Zmartwychwstania
Dopełnienie Wiary.

Sławek Słowik Szczawnica
Krościenko Luty 2023
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21 lutego odbył się XXI Festiwal Piosenki Obcojęzycznej. Uczest-
nicy wystąpili na scenie Klubu Muzycznego w Dworku Gościnnym.

W przeglądzie wzięli udział reprezentanci naszej szkoły oraz uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Szlachtowej, Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy, 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem i Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Tylmanowej. Wykonawcy, podzieleni na kategorie klas 
1-4 i 5-8, prezentowali się solo i w duetach. Uczestników oceniała komisja 
w składzie: Pani Magdalena Jasiurkowska, Pani Mirosława Zaziąbło-Hubiak 
oraz Pan Damian Pałasz. Wszyscy członkowie jury, to muzycy, instrumen-
taliści, wokaliści, nauczyciele muzyki, kierownicy zespołów muzycznych (Pan 
Damian Pałasz - twórca Małej Armii Janosika). W każdej kategorii przyznano 
wyróżnienia. Wszystkim wykonawcom serdecznie dziękujemy i gratulujemy 
wspaniałych występów. Wśród Gości powitaliśmy Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica - Pana Grzegorza Niezgodę, Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Szlachtowej - Panią Monikę Hurkałę, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Szczawnicy - Panią Annę Szczepaniak, Dyrektor Centrum Kultury Sportu 
i Promocji w Szczawnicy - Panią Paulinę Mogilską – Słowik oraz Pana Pio-
tra Stępniewskiego (twórcę naszego festiwalowego plakatu), Panie: Joannę 
Oleksy i Ewę Ligas z Rady Rodziców SP1, Panią Dominikę Stasiowską - 
Prezes Oddziału PKO BP w Szczawnicy, Pana Marcina Niewiarowskiego z 
Małej Armii Janosika, Panią Janinę Zachwieję z PSONI w Szczawnicy, Pre-
zes Związku Podhalan w Szczawnicy - Panią Agnieszkę Ciesielkę. Obecnych 
było wielu Rodziców naszych wykonawców. Serdecznie dziękujemy Radzie 
Rodziców naszej szkoły oraz Panu Burmistrzowi za ufundowanie cennych 
nagród dla wyróżnionych. Dziękuję nauczycielom SP1, którzy przyczynili się 
do sprawnej organizacji festiwalu, a szczególnie Paniom Karolinie Węglarz, 
Katarzynie Węglarz, Anecie Horniczak, Ewie Różanej, Annie Manowskiej oraz 
Agnieszce Szepielak, która koordynowała działania wolontariuszy - uczniów 
naszej szkoły. Całą imprezę sprawnie poprowadził Michał Różany z kl. 8b. 
Serdecznie dziękuję pracownikom Dworka Gościnnego a szczególnie panu 
Michałowi Nastajowi, z którym podjęliśmy wszystkie uzgodnienia umożliwia-
jące organizację festiwalu.

Dziękuję i do zobaczeina za rok. Dyrektor Szkoły - Paweł Sypek

FESTIWAL
PIOSENKI
Obcojęzyczn

ej

Klasy I-IV soliści
Amelia Lichoń (SP Szlachtowa)
Milena Michałczak (SP Szlachtowa)
Emilia Kaliciecka (SP Szlachtowa)
Klasy I-IV duety
Milena Gębala i Oliwia Ciesielka
(SP Szlachtowa)
Gabriela Czaja i Róża Komorek
(SP Szlachtowa)
Emilia Knutelska i Oliwia Tkacz
(SP2 Krościenko nad Dunajcem)

Klasy V-VIII
Nikola Dyda (SP1 Szczawnica)
Michał Niegłos (SP2 Szczawnica)
Zuzanna Gierczyk (ZSP Tylmanowa)
Joanna Kołek (SP2 Krościenko nad Dunajcem)
Klasy V-VIII duety
Paulina Kozubska i Alicja Mastalska
(SP1 Szczawnica)
Daria Szczepaniak i Wiktor Dulak
(SP Szlachtowa)

WYRÓŻNIENIA:
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Luty w  “Jedynce”
REKRUTACJA – ZAPISY DO SZKOŁY
1 marca 2023 roku, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica rozpoczęliśmy zapisy do naszej 

szkoły na rok szkolny 2023/2024. Szczegółowe informacje oraz treść 
zarządzenia i formularze zgłoszeniowe są dostępne na naszej stronie pod 
adresem www.szczawnica.pl. Zapraszamy do zapoznania się z działalnością 
szkoły na naszej stronie oraz w mediach społecznościowych.

PAMIĘCI PARTYZANTÓW

21 lutego delegacja naszej szkoły na czele z Pocztem Sztandarowym wzięła 
udział w apelu upamiętniającym Partyzantów Armii Krajowej, którzy polegli 
w walce z niemieckim okupantem na Przełęczy Przysłop 21 lutego 1944 
r. W piątek, 24 lutego SKKT wzięło udział w dorocznym Rajdzie Śladami 
Partyzantów.

SPORT – SPORT – SPORT

Siatkówka – dziewczęta i chłopcy z klas VII – VIII wygrali turniej lokalnego 
ośrodka sportowego i zakwalifikowali się do zawodów powiatowych. Wik-
toria Słowik i Oliwier Mastalski zostali najlepszymi zawodnikami turnieju.
Koszykówka – III miejsce w powiecie naszych drużyn dziewcząt i chłopców.
Narciarstwo alpejskie – w zawodach powiatowych II miejsce drużyna mło-
dzieżowa kl. VII – VIII oraz IV miejsce – drużyna w kategorii dzieci do kl. 
VI. Karina Zachwieja, Samanta Sułek, Mateusz Tokarczyk i Tomasz Szcze-
paniak zakwalifikowali się do zawodów wojewódzkich.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Dzień Języka Ojczystego to międzynarodowe święto obchodzone 21 lutego. 
Zostało ustanowione przez UNESCO. Święto to przypomina o różnorod-
ności językowej, a także o tym, iż język to narzędzie rozwoju dziedzictwa 
kulturowego ludzi. Obchody tego dnia mają zwrócić uwagę na potrzebę 
troski o język ojczysty.
Biblioteka propagowała w luty kampanię społeczno-edukacyjną „Ojczysty 
– dodaj do ulubionych”, która przypomina o roli i miejscu języka ojczystego 
w życiu Polaków. Ma przyczynić się do podnoszenia świadomości języko-
wej, do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego 
użytkownika i że to każdy z nas jest za nią odpowiedzialny. Język jest war-
tością samą w sobie, jest wspólnym dobrem, dlatego wszyscy powinniśmy 
o niego dbać.

PODZIĘKOWANIA - PO BALU

W ostatnią sobotę karnawału, 18 lutego 2023 r., w Dworku Gościnnym odbył się doroczny bal karnawałowy zorganizowany przez 
Rodziców. Na balu bawiło się ponad 120 Gości. Serdecznie dziękuję wszystkim za udział w balu. Szczególne podziękowania kieruję do 
organizatorów, którzy swoją pracą i zaangażowaniem doprowadzili do skutku zabawę, która ma kilkudziesięcioletnią tradycję. W tym 
roku pozyskano wiele nagród dla uczestników balu, za które dziękuję bardzo fundatorom. Dziękujemy Królowej Balu - Pani Dominice 
Stasiowskiej oraz Jej Mężowi Kamilowi za przekazanie nagrody do dalszej licytacji na rzecz szkoły.
W organizację balu zaangażowało się wiele osób. Dziękuję Pani Joannie Oleksy, Pani Ewie Ligas, Państwu Monice i Grzegorzowi Bień-
kom, Pani Annie Makowskiej, Pani Barbarze Różyckiej, Pani Małgorzacie Zachwiei, Pani Magdalenie Polak, Pani Katarzynie Ciesielce 
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji balu.
Naszymi głównymi sponsorami byli: Renata Ponicka - Kosmetologia Profesjonalna - Dębno, Mirosława Zaziąbło - Hubiak i Tomasz 
Mastalski „Maślak”, Cukiernia Piotrowscy, Edyta Derkacz - Kwiaciarnia „Niezapominajka”, Manufaktura Złotnicza Ligas.
Dziękujemy Kubie Bańkoszowi za poprowadzenie licytacji oraz Panu Michałowi Nastajowi z Dworka Gościnnego za dobrą współpracę.
Do zobaczenia za rok.

Dyrektor Szkoły - Paweł Sypek
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Kim chciałbym zostać w przyszłości?
A może flisakiem?
To trudne pytanie towarzyszy nam już od najmłodszych lat. Wybór wła-
ściwej drogi życia jest niemałym wyzwaniem. Dlatego, aby jeszcze bliżej 
przedstawić dzieciom różne zawody 23.02.23 r. w Miejskim Przedszkolu 
Publicznym w Szczawnicy odbyło się spotkaniem z flisakiem. Pan Jan 
Czaja przygotował prezentację wykonywanego przez siebie zawodu. 
Zaprezentował swój strój, elementy łodzi, jaką pływa oraz wyposażenie, 
którego używa w trakcie Spływu Dunajcem. 

Dzieciom bardzo podobał się taki sposób przedstawienia zawodu, brały 
aktywny udział, zadawały pytania, przymierzały stroje, wchodziły do łodzi 
i oglądały wyposażenie.

Głównym celem spotkania było przybliżenie zawodu z 200 letnią trady-
cją, zagrożonego niestety wyginięciem, obcowanie z kulturą góralską oraz 
tradycją naszego regionu.

Dziękujemy za zaangażowanie Pana Jana i zapraszamy ponownie.

Z DARAMI NATURY
W bieżącym roku szkolnym w Miejskim Przedszkolu Publicznym
w Szczawnicy realizowany jest Ogólnopolski Projekt Edukacyjny
„Z DARAMI NATURY ŚWIAT NIE JEST PONURY”. Celem głównym 
ekologiczno- plastycznego projektu jest kształtowanie postaw proekolo-
gicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z 
ideą zero waste. Realizując ten projekt dzieci kształtowały postawy i nawyki 
korzystne dla środowiska naturalnego, inicjowały zabawy konstrukcyjne, 
manipulacyjne z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych. Projekt jest 
zgodny z obowiązującą Podstawą Programową wychowania przedszkolnego 
i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz pierwszym kierunkiem 
polityki oświatowej MEiN na rok 2022/2023: ,,Wychowanie zmierzające 
do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowa-
nych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji”. 

Oprócz walorów edukacyjnych, projekt ten jest wspaniałą zabawą! Dzieci 
wykorzystując materiały naturalne tworzyły ciekawe prace plastyczne, 

techniczne, muzyczne oraz gry zespołowe. W ramach ogólnopolskiego 
projektu edukacyjnego, realizowanego pod patronatem miesięcznika „Bliżej 
Przedszkola” dzieci wykonały różnorodne zadania. Najciekawsze z nich to:
„Ekologiczna gra matematyczna”, „Rzeźba z natury”, „Patykiem pisane”, 
„Leśne ludki”, „ Szyszkowy zawrót głowy”.
                                                                                                                                                 KK

Miejskie Przedszkole Publiczne
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SPORTOWY TŁUSTY CZWARTEK

W tym roku obchodziliśmy 4 edycję ,,Sportowego 
tłustego czwartku”. Nauczyciele wf-u: Jacek Pietrzak i 
Andrzej Hurkała zorganizowali 5 -cio  minutowe ćwi-
czenia, aby spalić kalorie po zjedzeniu pączków. W akcji 

wzięły udział wszystkie oddziały naszej szkoły. Serdeczne podziękowania 
dla Rady Rodziców, która ufundowała pączki, dla pracowników szkoły 
oraz osób biorących udział w naszej akcji.

17 LUTEGO WSZYSTKIE „ MRUCZKI” MAJĄ SWOJE ŚWIĘTO!

Z tej okazji uczniowie z klas 0-3 na zajęciach w bibliotece opowiadali 
o swoich kotkach, wysłuchali przeczytanych wierszy, których bohate-
rami były koty, wypożyczyli również tematyczne książeczki. Niektórzy 
uczniowie  przynieśli do szkoły pluszowe kotki lub mieli inne „kocie” 
akcenty.

Na zakończenie spotkania miłośnicy kotów otrzymali kolorowanki.

NASI UCZNIOWIE NA PODIUM

W Kluszkowcach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nowotarskiego             
w Narciarstwie Alpejskim. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas 
3-6, którzy bardzo dobrze zaprezentowali się na trasie, zdobywając 3 
miejsca w rozgrywkach drużynowych.

Wyniki indywidualnie:
Michał Niegłos II miejsce | Karolina Ziemianek III miejsce
Zofia Szczepaniak IV miejsce

Nasi sportowcy zakwalifikowali się do Mistrzostw Województwa Mało-
polskiego.  Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.

PAMIĘTAMY....

21 lutego delegacja naszej szkoły na czele z dyrektor szkoły p. Anną 
Szczepaniak udała się na miejscowy cmentarz parafialny oddać hołd 
poległym na Przysłopie partyzantom Armii Krajowej.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, o tragicznych wydarzeniach 
z lutego 1944 r. przypomniał prezes Oddziału PTTK w Szczawnicy p. 
Marek Misztal.  Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanek pod 
pomnikiem poległych, którzy zginęli w nierównej potyczce z najeźdźcą 
hitlerowskim.

,,ODDYCHAM NOSEM CAŁY ROK”

22 lutego w oddziale przedszkolnym dokonaliśmy ewaluacji pierwszej 
części zajęć w ramach projektu ,,Oddycham nosem cały rok”. Przed-
szkolaki wykazały się świetną znajomością omawianych zagadnień,
a następnie utrwalały wiedzę wykonując ćwiczenia praktyczne.

VIII RAJD TURYSTYCZNO- HISTORYCZNY „ŚLADAMI 
PARTYZANTÓW”

W piątek 24 lutego szkolne koło SKKT uczestniczyło pod przewod-
nictwem p.D.Smolarskiej i p.M.Styrylskiej w VIII Rajdzie Turystyczno 
-Historycznym „Śladami Partyzantów”.W ten sposób uczciliśmy 
pamięć partyzantów,którzy polegli na Przełęczy Przysłop w 1944 roku.

TYDZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 

Dzień Języka Ojczystego to święto, które co roku przypada na dzień 21 
lutego i ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie mowy ojczystej jako 
dziedzictwa kulturowego.

W związku z tym w naszej szkole na lekcjach języka polskiego miały miej-
sce zabawy językowe, zagadki oraz łamigłówki ortograficzne. Młodzież 
wykonała projekty, a uczniowie z Ukrainy dołączyli również wiadomości 
na temat swojego języka ojczystego.

„MIŁOŚĆ W SŁOWACH ZACZAROWANA”

28.02.23r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Krościenku 
odbył się I Międzygminny Konkurs Recytatorski pt. „Miłość w słowach 
zaczarowana”.

Miło nam poinformować, że uczeń Mateusz Szczepaniak z kl.3 zajął I 
miejsce w kategorii klas I-III, a Michał Niegłos z kl. 6 zajął III miejsce      
w kategorii klas IV-VI.

Oprócz laureatów naszą szkołę reprezentowali: Zuzanna Babik z kl.3, 
Emilia Kaliciecka z kl.4, Mariia Diaczenko z kl.8a, Wiktoria Janas z kl.8b.

Uczniów przygotowywały panie: 
Katarzyna Ciesielka i Danuta 
Urban.

Wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy, gratulujemy i życzymy 
wielu sukcesów.
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SP
Szlachtowa

ŻYWA LEKCJA HISTORII
13 lutego 2023 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli 
w żywej lekcji historii zatytułowanej „Jak to Sobieski pod 
Wiedniem wojował”. Ten 60 minutowy spektakl przy-
gotowali  i przedstawili  aktorzy     z Agencji Widowisk 

Historycznych „Arkona”. Zajęcia miały na celu przybliżenie uczniom 
najważniejszych wydarzeń i dat z okresu od drugiej połowy XVI wieku 
do końca wieku XVII, czyli od czasów panowania Stefana Batorego do 
Jana III Sobieskiego. W czasie tej nietypowej lekcji mogliśmy obej-
rzeć pokaz walki na szable, przymierzyć repliki strojów szlacheckich
i uzbrojenia, a także zobaczyć zbroję husarską, kolczugi, hełmy, szable, 
a nawet broń palną. Ci uczniowie, którzy uważnie słuchali ciekawych,  
dowcipnych opowieści aktorów i zapamiętali jak najwięcej informacji, 
mogli też wziąć udział w konkursach z nagrodami. Zwycięzcy otrzymali 
na pamiątkę Dukaty Gdańskie, czyli monety wybijane w mennicy Jana 
III Sobieskiego. Po spektaklu mieliśmy też okazję obejrzeć ekspozycję 
przedmiotów użytku codziennego, pochodzących z XVII wieku. Jednak 
największą atrakcją zajęć  okazał się niezwykle widowiskowy wystrzał
z broni czarnoprochowej – repliki pistoletu skałkowego z XVII w. Taka 
lekcja bardzo nam się wszystkim spodobała i z niecierpliwością czekamy 
na następną. 

WARSZTATY KREATYWNE
14 lutego, w naszej szkole miały miejsce warsztaty kreatywne ,,Zrób 
Misia”, w czasie których dzieci   z oddziałów 0-3, bez użycia igły i nici, 
zrobiły swoją własną, misiową przytulankę. Wybierały kolorowe futerka, 
dopasowywały oczka, własnoręcznie wypełniały wnętrze Misia mięciutką 
watką, a następnie ubierały i ozdabiały swoje maskotki. Wszystkie dzieci
z zapałem i radością tworzyły swoje dzieła, przytulając je mocno do 
serca. Na zakończenie, każdy uczestnik otrzymał certyfikat Misia,
a każdy Miś swoje imię. Takie warsztaty -  to świetna kre-
atywna zabawa, dająca uczestnikom możliwość twórczego rozwoju
i wyzwalająca w nich wiele radości.

KULIGI
Korzystając z pięknej zimowej aury, dzieci z Oddziału Przed-
szko lnego  w  towarzystw ie  swo ich  s ta r s zych  ko leżanek
i kolegów z klasy III, wybrały się 16 lutego na kulig i ogni-
sko. Trasa wiodła od Zajazdu Czarda na Sewerynówce, górską 
drogą dalej w las, w stronę Przełęczy Przysłop. Konie ciągnące 
sanie, dźwięczące dzwoneczki i las w zimowej szacie, drzewa
w białych czapach, droga cała biała, tworzyły magiczny nastrój,
a ż  w s z y s t k i e  r o z m o w y  c i c h ł y ,  a  o c z y  c h ł o n ę ł y  t e 
p iękne  w idok i .  Po  prze jażdżce  san iami  czeka ło  na  nas 
rozpalone przez rodziców ognisko. Kiedy piekły się kiełbaski, dzieci
z radością próbowały swoich sił w zjazdach ze  stoku. Zabawy ruchowe 
na powietrzu zaostrzyły ich apetyty, więc każdy z ochotą zjadł ciepłą 
kiełbaskę. Niestety, przy takich przyjemnościach czas szybko płynie
i trzeba było wracać. Wszyscy z żalem, ale i zadowoleniem opuszczali 
stok. Zmęczeni, ale szczęśliwi wracali do szkoły. Bardzo dziękujemy 
rodzicom, którzy przygotowali nam te zimowe atrakcje.

W KARNAWALE CZAS NA BALE 
W karnawale wybieramy się na bale, bo karnawał to czas zabaw 
i balów także dla najmłodszych. W tym roku,  dzieci z oddzia-
łów 0 - III wybrały się na bal karnawałowy do Nibylandii w Łącku. 
Najpierw rozgrzewka na super urządzeniach w ,, małpim gaju’’,
a potem tańce i zabawy. Dzieci świetnie bawiły się w rytm muzyki, 
porywającej do tańca oraz brały udział w najróżniejszych zaba-
wach i konkursach. Z dumą prezentowały swoje kolorowe stroje 
- można było zobaczyć wróżki, motylki, kotki, biedronki, żabki, poli-
cjanta, strażaka, Batmana, Spider-Mana i wiele innych. Stracone 
kalorie uzupełnił wspólny poczęstunek. Na zakończenie czekała 
kolorowa piniata wykonana przez mamę Leny, a zamknięte w niej 
słodycze były prezentem od babć i dziadków. Kolejna zabawa karnawa-
łowa odbyła się 16 lutego . Uczniowie klas IV- VIII przyszli przebrani
w ciekawe stroje. Można było spotkać: policjanta, piłkarza, tygrysa, elfa, 
strażaka, kota, misia. Dzieci bawiły się przy wesołej muzyce, przepla-
tanej  zabawami oraz konkursami prowadzonymi przez uczniów klasy 
VIII. Oczywiście, nie zabrakło słodkiego poczęstunku. Dodatkową 
atrakcją była fotobudka, w której można było sobie zrobić pamiątkowe 
zdjęcia ze swoimi przyjaciółmi lub solo. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyła się loteria fantowa. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci
z żalem opuszczały salę balową. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział 
i wspaniała zabawę, a rodzicom za pomoc w przygotowaniu fantów oraz 
poczęstunku. 

ZAWODY NARCIARSKIE
21.02. 2023r. odbyły się zawody szkolne dzieci, roczniki 2010/2011 
oraz 2012/2013 w narciarstwie alpejskim na szczeblu powiatowym
w Kluszkowcach. Naszą szkołę reprezentowali Mikołaj Fryźlewicz, Kac-
per Węglarza, Tomasz Ligas i Zuzanna Lasyk. Gratulacje dla naszych 
uczniów za sportową rywalizację i reprezentowanie szkoły. 

RAJD TURYSTYCZNO – HISTORYCZNY NA PRZYSŁOP
Kolejny, VIII Rajd Turystyczno - Historyczny na Przysłop,, Śladami 
Partyzantów „ już za nami. Trasa wiodła tradycyjnie, od Placu Dietla 
do schroniska Pod Bereśnikiem, dalej przez Dzwonkówkę na Przysłop. 
Pokonując własne zmęczenie, głęboki śnieg, powalone drzewa i wiele 
innych przeszkód, dotarliśmy do Przełęczy Przysłop. Pod pomnikiem 
upamiętniającym partyzantów, którzy oddali życie w walce z niemieckim 
okupantem, złożyliśmy zapalone znicze. A dalej było już z górki i marszo-
wym szybkim krokiem do Zajazdu Czarda na ciepły posiłek.
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Składam serdeczne podziękowania wszystkim Rodzicom za 
poświęcony czas i  zaangażowanie w organizację  dochodowej, 
zabawy walentynkowej, która odbyła się w ostatkowy weekend 
16.02.2023r. 
w Hotelu Jan w Szlachtowej. Dziękuję również sponsorom za 
hojność i ofiarowane wsparcie w postaci bonów podarunko-
wych, przekazanych na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej
w Szlachtowej. 

Fundatorami nagród  byli:
•  Dobra Pączkarnia,
•  SzewczykTrawel -  organizujący wycieczki krajowe
    i zagraniczne,
•  Kawiarnia Eglander Caffe,
•  Hotel Solar Spa  w Szczawnicy,

•  Hotel Jan w Szlachtowej,
•  Studio Fryzjerskie „Kleopatra” z Krościenka n/D,
•  Domki Zamkowe Wzgórze  - oferujący rejs statkiem
   po Jeziorze Czorsztyńskim,
•  Blue Car - myjnia samochodowa w Maniowach,
•  Beauty Nails – mobilny gabinet stylizacji paznokci, 
•  Hau Fashion  - zakład pielęgnacji psów,
•  Belle Magiques – gabinet kosmetyczny w Tylmanowej, 
•  Fight House Szczawnica – kickboxing team, 
•  Halina Wróbel. Sklep wielobranżowy „Sezamek”.

Dziękuję Państwu za liczne przybycie na zabawę, jest to dla nas  
znaczący  wyraz życzliwości. Już dziś zapraszam na przyszły rok.
                                     

Dyrektor Szkoły – Monika Hurkała

,,Wdzięczność jest pamięcią serca’’
Podziękowanie

Ferie w Bibliotece
to świetny wybór!
Przekonały się o tym dzieci, które 
wzięły udział w zajęciach literac-
ko-plastycznych, w ramach Ferii  
organizowanych przez Centrum Kul-
tury, Sportu i Promocji w Szczawnicy. 
Tegoroczne ferie w bibliotece, upły-
nęły w miłej atmosferze pełnej śmiechu
i zabawy. Uczestnicy zajęć rozwijali 
swoje manualne i plastyczne umiejętno-
ści, tworząc prace  przy użyciu różnych 
technik i materiałów. Mając na uwadze,
że czas odpoczynku od szkoły i nauki 
przypadł  w okresie karnawału, uczestnicy 
wykonywali kolorowe i błyszczące maski 
karnawałowe. Pomysłów nie brakowało.  
Nie obyło się bez głośnego czytania 
zimowych opowieści oraz tworzenia 
ilustracji do nich. Dzieci rozwijały też 
ducha zdrowej rywalizacji, biorąc udział
w grach i zabawach.

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczaw-
nicy od lat prowadzi różnorodną 
działalność edukacyjno-kulturalną 
wykraczającą poza standardowe działania, 
skierowaną dla każdej grupy wiekowej – 
od maluchów aż po seniorów.

Naszymi działaniami pragniemy zachęcić 
do korzystania z biblioteki, czytania i inte-
gracji w środowisku lokalnym. Chcemy 
pokazać, że biblioteka jest miejscem nie 
tylko związanym z książką, ale takim, 
gdzie można atrakcyjnie i twórczo spędzić 
wolny czas. Staramy się, aby wszyst-
kie podejmowane przez nas inicjatywy 
budowały pozytywny wizerunek biblio-
teki i dobre skojarzenia z nią związane. 
Naszą misją jest wspieranie człowieka
w zdobywaniu wiedzy i umiejętności jej 
wykorzystywania, a to osiągnąć można 
tylko dzięki otwartości na potrzeby 
użytkowników

Biblioteka o wszystkich działaniach infor-
muje na swojej stronie internetowej:
mbpszczawnica.naszabiblioteka.com
oraz na portalach społecznościowych. 

Magdalena Zachwieja.

MIEJSKA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
w Szczawnicy
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Podczas Ferii dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Szczawnica
czekało wiele atrakcji!

Każdego dnia od godziny 10:00 do około 15:30 uczniowie mogli wziąć udział w zorganizowanych 
zajęciach. Ponadto przez cały okres ich trwania można było skorzystać ze zniżkowych biletów na 
stokach: PKL Palenica oraz Arena Narciarska Jaworki. 

I tydzień ferii

Pierwszego dnia wraz z Miejską Biblioteką 
Publiczną zostały zorganizowane:
”Ferie z biblioteką”.

Od wtorku przez trzy dni uczniowie rozpo-
czynali dzień od tańca, zajęcia odbywały się
w Szkole  Podstawowej nr 1 im. Henryka Sien-
kiewicza w Szczawnicy, prowadzącym był Pan 
Michał Zakrzewski. Uczniowie mogli nauczyć 
się nowych kroków a przede wszystkim popra-
wić swoją koordynację ruchową i spotkać się
z rówieśnikami.

Ponadto we wtorek, środę i czwartek od 
godziny 12:00 były prowadzone zajęcia arty-
styczne przez członków Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych oddział Szczawnica, zajęcia 
obywały się w salach Centrum Kultury, Sportu 
i Promocji w Szczawnicy. Przybliżając:

- we wtorek obyły się  warsztaty z haftu, które 
prowadzała z Pani Zofia Drążkiewicz w trakcie 
warsztatów powstały pierwsze hafty odwzoro-
wujące motywy góralskie. 

- w środę warsztaty z szydełkowania z p. 
Jadwigą Łuczak, uczestnicy mieli okazję poznać 
sztukę jaką jest wykonywanie serwet góralski za 
pomocą szydełka.

- w czwartek kolejny raz uczniowie szkolili swoje 
umiejętności w posługiwaniu się igłą tym razem 
z Panią Anią Niezgodą podczas warsztatów
z haftu.

Piąty dzień Ferii w Szczawnicy można powie-
dzieć „przeniósł uczniów w czasie” i pozwolił 
przeżyć ciekawą przygodę wraz z Muzeum Pie-
nińskie im Józefa Szalaya. Uczestnicy zajęć mieli 
okazję wraz z pracownikami muzeum poznać 
tradycje kultury Pienińskiej, usłyszeć historię 
Godeł Szalawskich, a także samodzielnie stwo-
rzyć własne tablice! Na koniec czekała na nich 
wystawa poświęcona Stefanowi Kapłaniakowi 
„Cenkowi”- dumie polskiego kajakarstwa.
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II tydzień ferii 

Rozpoczął się od Turnieju Szachowego, który 
został zorganizowany przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej Region Pieniny. 

Sędzią rozgrywek był sam Prezes Regiony Pie-
niny Bogdan Szewczyk.  Zwycięzcom wręczył 
nagrody Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica. 
A Turniej był zorganizowany w Szkole Podsta-
wowej nr 1  w Szczawnicy.

Od wtorku do czwartku w II tydzień ferii  

W godzinach porannych uczniowie mieli okazję 
wzięli udział w ciekawych zajęciach artystycz-
nych z członkami TPSP oddział Szczawnica. We 
wtorek i czwartek swoje umiejętności malar-
skie mieli okazję podszlifować z Panią Anną 
Malinowską Prezesem TPSP, Pani Ania zapre-
zentowała techniki malarskie, pokazał młodym 
malarzom na co zwrócić szczególną uwagę przy 
tworzeniu prac artystycznych. 

W środę odbyły się zajęcia z rzeźbiarstwa
z Panem Markiem Dziedziną młodzi rzeźbiarze 
mieli okazję za pomocą odpowiednich narzę-
dzi rzeźbić w naturalnym drewnie. Pan Marek 
podczas zajęć zaprezentował jak przenieść na 
kawałek drzewa wybrany motywy.

Z kolei w godzinach popołudniowych uczniowie 
mieli okazję wziąć udział w zajęciach sporto-
wych organizowanych w Szkole Podstawowej nr 
2 w Szczawnicy. Pan Jacek Pietrzak na co dzień 
trener w Pienińskiej Akademii Sportowej oraz 
nauczyciel wychowania fizycznego przygotował 
dla uczniów rozgrywki w tenisa stołowego, zaję-
cia ogólnorozwojowe, tory przeszkód zabawy 
ruchowe oraz rozgrywki w babingtona. 

Dodatkowo o godzinie 14: 00 w Sali widowi-
skowo teatralnej wyświetlany był seans filmowy.

Do współorganizacji Ferii przyłączyło się wiele 
organizacji działających na terenie Miasta 
Szczawnica tj. Miejska Biblioteka Publiczna 
w Szczawnicy, Muzeum Pienińskie im. Józefa 
Szalaya w Szlachtowej, Towarzystwo Przy-
jaciół Sztuk Pięknych oddział Szczawnica, 
Stowarzyszenie Region Pieniny. Z kolei Szkoła 
Podstawowa nr 1 um. H.Sienkieiwcza oraz 
Szkoła Podstawowa nr 2  w Szczawnicy im . ks. 
Prof.J Tischnera w Szczawnicy udostępniła bez-
płatnie sale na organizację zajęć.  

ORGANIZATORZY:

MIEJSKA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
w Szczawnicy
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M U Z E U M  P I E N I Ń S K I EM U Z E U M  P I E N I Ń S K I E

21 lutego obchodzony był powszechnie Międzynarodowy Dzień Prze-
wodnika Turystycznego, dlatego wszystkim naszym Turystycznym 
Przyjaciołom, Przewodnikom PTTK, a także naszym koleżankom i 
kolegom, którzy co dzień zabierają Państwa na wycieczki po histo-
rii i kulturze regionu, życzymy samych sukcesów na pokonywanych 
trasach, pogody ducha i pogody na szlakach, a także zadowolonych 
turystów!

Z okazji tego dnia, warto przybliżyć sylwetkę najsłynniejszego pieniń-
skiego przewodnika Józefa Madei-Berdechowskiego (1849 – 1925), 
który jako pierwszy w Pieninach otrzymał legitymację i blachę prze-
wodnika wydaną przez Towarzystwo Tatrzańskie. Organizował razem z 
Józefem Szalayem wycieczki do Bielskich Grot, Smokowca i zamków 
spiskich. Prowadził w góry m.in. Walerego Eliasza Radzikowskiego, 
Henryka Sienkiewicza czy Awita Szuberta. Jako jedyny ze Szczawnicy 
miał upoważnienie na prowadzenie turystów po Tatrach. Jego imię nosi 
najstarszy szlak turystyczny w Pieninach, nazwany „Ścieżką Madei” 
prowadzący z Krościenka, od zerwanego mostu na Sokolicę.

Zapewne był człowiekiem wykształconym, jak na warunki górskiej wsi 
i czas w którym dane mu było żyć.  Jan Wiktor w książce „Pieniny i 
ziemia sądecka”, podaje że Madeja, tak jak i synowie innych szczaw-
nickich gazdów: Węglarzy, Majerczaków, Mastalskich pobierał nauki 
w szkole w Podolińcu. Było to gimnazjum, do którego posyłała swoich 
synów szlachta i bogaci gazdowie z całego Podhala, Spisza, Pienin. 

W księgach parafialnych przy nazwisku Józefa Madei została odno-
towana jego profesja sekretarza Feliksa Pławickiego tego, który był 
inicjatorem powstania Towarzystwa Tatrzańskiego w 1873 r.

Michał Słowik – Dzwon w „Madejowych ścieżkach” tak opisał wygląd 
Józefa Madei:
Człek odmienny, jakby nie z tego świata. Twarz okrągła, opalona, uśmiecha 
się szczerze. Siwe, długie włosy wyplątują się spod kapelusza o szerokiej 
kani, zawinięte bokami ku górze zdradzają rocki, których się właściciel 
nie wstydzi. Stateczny wąs rozsiadł się nad wątłymiwargami i igra przy-
jemnie z wiatrem, a mosiężna fajeczka ze słońcem. Ubrany w biel sukna 
i lnianegopłótna, na którychczerwie- nią się oblamki i cyfry, 
rzucone przez góralskiego sywaca. Biały serdak 
z rozpiętymi bębulkami odsłania 
koszulę z błyszczącą spinką 
góralską, która konkuruje z 
fajeczką do rozpalonego 
słońca. Przy boku 
zwisa  l iptowska 
j e l en ia  to rba 
s k ó r z a n a , 
a na niej 
w y t ł o -

czony uherski herb: Stefanowa korona z przygiętym krzyżykiem. 
Pomiędzy kolanami leży na tłoku żelazna siekierka, nieodłączna towa-
rzyszka. Średniego wzrostu, dosyć tęgi lem lekki. Głowa zawsze uniesiona jak
u parobcaka.

A tak scharakteryzował go jako przewodnika:
Wodził i czarował opowiadaniem; jego gadki tchnęły przeszłością w opie-
waniu gór, odsłaniały wierzenia i obyczaje pienińskich górali, zachwycały 
słuchaczy, a jemu dały rozgłos i poważanie. Chodził w góry ze znako-
mitymi gośćmi. Dietl, Zyblikiewicz, Eljasz Radzikowski, Sienkiewicz, 
Jaracz, Modrzejewska słuchali jego gadek i przyśpiewek. Wodził gości po 
najpiękniejszych zakamarkach Pienin i wierchów beskidzkich. Znał każdą 
pienińską skalicę, każdą dolinkę i hrubą jedlicę na Radziejowej. Wiedział, 
o jakiej porze roku i gdzie jest najładniej. Żył Pieninami. Czasem i w Tatry 
zawędrował. Organizował razem z Szalayem wycieczki do Bielskich Grot, 
Smeksu i do spiskich zamków. Prawie przez miesiąc zwiedzał Tatry ze słyn-
nym malarzem Radzikowskim i gęślarzem Sabałą Krzeptowskim. Często 
wspominał te chwile i  chwalił się nimi. 

Kochał góry, przewodził, uczył i objaśniał. Uprzyjemniał górskie wycieczki 
śpiewem, starymi gadkami i humorem. W sezonie można go było spotkać 
na zdrojowym deptaku, gdzie raił gości na wycieczki, zamawiał góralskie 
wózki i wio! Do Czorsztyna, Niedzicy i dalej na Kieżmark i Smokowiec… 
Niby ten legendarny, zaklęty furman. Czasem prowadził piesze grupy 
na Radziejową, Lubań, sypiąc z rękawa swoje przepiyrdołki. Ostatni raz 
poszedł z panami na Trzy Korony 7 lipca 1925 roku.

W zbiorach Muzeum Pienińskiego znajduje się kilka cennych pamią-
tek po przewodniku m.in. skórzana torba przewodnicka (1870 r.). Tego 
typu toreb używali wyłącznie mężczyźni, głównie ci, którzy wykonywali 
zawody związane z przemieszczaniem się, mi. in. przewodnicy. Torba ze 
zbiorów Muzeum Pienińskiego ma na klapie wytłoczony herb węgier-
ski i pochodzi z wytwórni Pavla Klimo z Bańskiej Bystrzycy, o czym 
świadczą inicjały „KP”. Warsztat ten działał od 1870 roku. Jednym z 
ciekawszych zabytków jest oryginalna ciupaga zwana juhaską ale też 
rąbanicą, z żeleźcem kutym z żelaza, zdobiona mosiężnymi ćwiekami i 
dwunastoma „dukatami” (różnymi monetami), z obuchem wyciętym 
w kształcie litery S (mogła służyć jako cechówka leśniczego), ze sty-
liskiem z drewna cisowego. Pochodzi z XIX/XX w. i została wykonana 
przez Piotra Zachwieję, a należała ona również do Józefa Madei. Po 
jego śmierci w 1926 r. znalazła się w rekwizytach zespołu amator-
skiego założonego przez Jana Malinowskiego przy Straży Ogniowej w 
Szczawnicy, służyła tam jako „ciupaga Janosika”.  W zbiorach Muzeum 
Pienińskiego od 1959 r. 

Juhaska była pomocna przy poruszaniu się po górach, używano jej 
jako broni do walki wręcz bądź rzucania na odległość, służyła także do 
cechowania drewna, wówczas na obuchu miała wygrawerowaną literę 
od nazwiska właściciela lasów.

ciupaga tzw. juhaska

Józef Madeja - „pieniński Sabała”
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Madejowa ciupaga ma doczepione „zbyrcadła” - kółka 
metalowe z monetami, których jest 12 (świadczyły one 
m.in. o statusie właściciela) wśród nich są m.in.:

1 grosz polski z czasów Jana Kazimierza
1 kreuzer austriacki, 1857
2 kopiejki 1900 
5 centesimi włoskich, 1910, Vittorio Emanuale III 
20 fenigów Królestwo Polskie, 1918
1 cent, Canada, 1920
2 filler Magyar Kiralysag
50 centimes Chambres de Commerce de France 1920
20 halerzy Czechosłowacja 1921
50 halerzy Czechosłowacja 1924
1 grosz Rzeczpospolita Polska

Na zakończenie wspomnienie anonimowego mło-
dego górala o Józefie Madei, którego możemy wręcz 
porównać do samego, znakomitego przewodnika
i legendarnego bajarza spod Tatr, Sabały. Tyle, że Józef 
Madeja jest nasz - pieniński. 

Zawdy w białej guni. Na głowie kapelus z kostkami. Torba 
skórzana pod bokiem i siekirka okuta w garzci. Dreptał z 
kamyka na kamyk, a tak lekuśko, jakby miał skrzydła przy-
prawione przy kierpcach. Widzę go, jak prowadził gości na 
Jarmutę potoczkiem do góry. Gnali my jagnięta i słuchali, 
żeby jednego słówka nie stracić. Opowiadał o Perłowicu, 
co to posed przeciw smokowi, zeby ludzi uwolnić od niego… 
albo o wielkoludach, którzy mieszkali w górach…

Anna Wawrzczak

Józef Madeja-Berdechowski
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Początek roku to zawsze nowe wyzwania -to planowa-
nie zadań i przedsięwzięć oraz obawa czy  wystarczy 
woli i determinacji do ich realizacji. Dla Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Szczawnicy to dobry 
początek, bo do grona artystów zrzeszonych w Towa-
rzystwie dołączyła nowa członkini  Irena Owsianka. 
Szczawnica to jej rodzinne miasto. Tutaj spędziła mło-
dość i lata szkolne . Ukończyła Studium Wychowania 
Przedszkolnego w Rabce i  w wieku 25 lat wyjechała do 

Czeladzi, największego miasta w Zagłębiu Dąbrowskim. Tam spędziła większość 
życia pracując przez 25 lat jako wychowawczyni w przedszkolu. Poczucie piękna
i potrzeba tworzenia towarzyszyła jaj przez całe życie Mieszkając w Czeladzi dołą-
czyła do grupy artystycznej ,,Point”, której członkowie zgodnie z nazwą grupy 
malują według założeń pointylizmu , czyli barwnymi plamami na powierzchni 
płótna. Jest również członkinią grupy scenicznej ,,Akwamaryn”, która wystawia 
z powodzeniem sztuki teatralne w ramach amatorskiej działalności.
Jak sama stwierdza malarstwo traktuje jako artystyczne hobby. Jej ulubioną 
techniką jest malarstwo akrylowe. Maluje na różnych podłożach, na płótnie, 
desce, szkle. Na lutowej  wystawie w kawiarni Eglander Caffe zaprezentowała 
właśnie te ulubioną technikę: malarstwo na płótnie, desce i papierze. Tema-
tem prac są głównie kwiaty, portrety, architektura Szczawnicy, pejzaże, akty 
i kolorowe zwierzątka, ptaki, sarny, kotki. Malowanie daje jej wiele szczęścia, 
satysfakcji i przyjemności. Maluje z potrzeby serca stąd prace malarskie pełne 
są kolorów, radości i miłości do malowanych obiektów. 
Mamy przyjemność  zaprezentować jej obrazy w ramach comiesięcznych wystaw  
w Małej Galerii Eglander Caffe jako pierwszą wystawę  nowoprzyjętej człon-
kini. Życzymy naszej koleżance kolejnych  ciekawych prezentacji, weny twórczej
i inspiracji do malowania ulubionych tematów.

Anna Malinowska

Ireny Owsianki
M A L A R S T W O

NA LUTOWEJ WYSTAWIE TPSP
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