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Dzień Babci i Dziadka w Miejskim 
Przedszkolu Publicznym w Szczawnicy

Z okazji pięknego święta ja-
kim jest Dzień Babci i Dziadka, 
dzieci z Miejskiego Przedszkola 
Publicznego w Szczawnicy za-
prosiły do przedszkola swoje ko-
chane babcie i dziadków. Uroczy-
stość odbyła się 8 stycznia, nieco 
wcześniej niż zwykle (ze wzglę-
du na ferie zimowe). Spotkania 
wnuków ze swoimi  ukochanymi 
babciami i dziadkami mają na 
celu wzmocnienie więzi emocjo-
nalnej z rodziną, kształtowanie 
uczucia przywiązania i szacunku  
dla osób starszych.

 We wszystkich grupach dzie-
ci przygotowały specjalne pro-
gramy artystyczne, recytowały wiersze, śpiewały piosenki. Były 
wspólne tańce oraz śpiew znanych piosenek. A na koniec dzieci 

Karnawał 
to miła tradycja 

przepełniona muzyką i 
zabawą, a ważnym ele-
mentem tego okresu są 
bale karnawałowe. Bal 
karnawałowy dla przed-
szkolaków to dzień 
niezwykły, często wy-
czekiwany przez wiele 
tygodni. Jest atrakcją 
lubianą przez dzieci, 
dostarczając im wielu 
przeżyć i radości. Tak też było u nas. 

W dniu 11.01.2019r. w naszym Miejskim Przedszkolu Publicz-
nym odbył się Bal Karnawałowy. Tego dnia już od rana w Przed-
szkolu pojawiły się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za 
bohaterów znanych bajek, toteż w salach przedszkolnych można 
było spotkać: wróżki, królewny, delikatne motylki, rycerzy, pi-
ratów, policjantów, Spider-Mana i Batmana… Nie sposób zliczyć 
i wymienić wszystkie postacie! Bardzo trudno było rozpoznać 
dzieci pod tymi przebraniami. 

Na tę wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu wo-

Szlachtowianie w Krakowie
25 stycznia br. Zespół „Szlachtowianie” ze Szlachtowej, poje-

chał do Małopolskiego Hospicjum Dziecięcego w Krakowie. Po-
wodem wizyty było sprawienie radości chorym dzieciom poprzez 
wspólne kolędowanie z kolędnikami, Kapelą Jaśka Kubika i św. 
Mikołajem, który przyniósł paczki nie tylko dzieciom, ale i wsparł 
samo hospicjum w najbardziej potrzebne środki higieniczne.

Pozyskaniem prezentów zajęła się Szkoła Podstawowa w 
Szlachtowej i jej nauczycielka p. Agnieszka Sobierska, za co ze-
spół serdecznie dziękuję.

„Szlachtowianie”  - śpiewając i tańcząc  - przybliżyli również 
podopiecznym hospicjum pieniński folklor w krótkim programie 
artystycznym.

Wielkie podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych 
w wyjazd: dzieci z zespołu i ich rodziców, Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Szlachtowej, firmy Szewczyk Travel, Kapeli Jaśka Kubika 
z Krościenka n.D., p. Stefana Kozłeckiego, który wcielił się tego 
dnia w postać św. Mikołaja.

Ogromne dzięki dla Dyrekcji Małopolskiego Hospicjum Dzie-

wręczyły swoim ukochanym babciom i dziadkom własnoręcznie 
przygotowane upominki i laurki.

Niejednej babci i dziadkowi łezka kręciła się w oku. Po czę-
ści oficjalnej niecodzienni goście zostali zaproszeni na herbatę 
i słodki poczęstunek. To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen 
uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze 
babć i dziadków po raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie 
spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. 

                                                                                                                                   M.B.

dzireja, który zachęcał wszystkich do tańca przygotowaną muzy-
ką. Dzieci świetnie się bawiły, uczestnicząc wspólnie ze swoimi 
paniami w zabawach.  Energia dzieci i ich gotowość do wspania-
łej zabawy sprawią, że tegoroczny karnawał zostanie w pamięci 
przedszkolaków na długo. 

Składamy serdeczne podziękowania rodzicom za zaangażowa-
nie w przygotowanie pięknych balowych kostiumów oraz słodkie-
go poczęstunku.

Ewa Ziętkiewicz

cięcego w Krakowie za zaproszenie. Był to pierwszy wyjazd, ale 
na pewno nie ostatni, dzięki zawartemu porozumieniu. 

Następne spotkanie z podopiecznymi hospicjum już na Dzień 
Dziecka

kierownik zespołu Jolanta Salamon
sołtys Szlachtowej 
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Spotkania noworoczne
Początek roku obfituje w tzw. imprezy opłatkowe. Organizują 

je zakłady pracy oraz organizacje społeczne.
W dniu 19 stycznia br. taki opłatek noworoczny zorganizowa-

li sobie członkowie Pienińskiego Oddziału PTTK w Krościenku 
n.D. Na to noworoczne spotkanie zostali zaproszeni Koledzy ze 
Szczawnicy: Marek Misztal – prezes OP PTTK oraz Przemysław 
Gabryś – prezes Koła Przewodników szczawnickich. Podczas 
spotkania pojawili się kolędnicy z gwiazdą i turoniem składając 
wszystkim najlepsze życzenia. Przy zastawionym stole śpiewano 
wspólnie kolędy i pienińskie pastorałki. Był też czas na rozmowy 
i snucie planów wspólnych wycieczek w bieżącym roku.

Barbara Szela
Prezes Koła Przewodników PTTK w Krościenku n.D 

W   piątek, 11 stycznia 2019 roku, odbyło się spotkanie 
członków Kół Przewodników przy pienińskich oddzia-
łach PTTK – szczawnickim i krościeńskim. Spotkanie 

miało miejsce w gościnnych progach schroniska „Orlica”. Po bar-
dzo krótkiej, oficjalnej części, przewodnicy złożyli sobie życzenia 
łamiąc się opłatkiem. Życzyli sobie dobrego i bezpiecznego sezo-
nu turystycznego oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym. 
Nie mogło zabraknąć wspólnego kolędowania przy akompania-
mencie gitary Jerzego Juliusza Stadnickiego. Kolęda śpiewana 
przy gitarze, w schronisku, wśród gór, brzmi jakoś szczególnie 
– nawet jeżeli domy śpiewających są opodal. Obecność przewod-
ników z obu Kół zaowocowała wspólnymi planami – ale o nich 
przyjdzie napisać, jeżeli przejdą w fazę realizacji. Okazało się, że 
przewodnicy związani z Pieninami potrzebują tego rodzaju wspól-
nych spotkań, gdyż zgodnie zapowiedzieli odbycie kolejnych. 

JG

Opłatek srebrnowłosych
Bardzo serdeczny przebieg miało spotkanie opłatkowe, które 

odbyło się 23 stycznia w piwnicach restauracji „Halka”. Wspólnie 
postanowiły spędzić czas na składaniu życzeń, śpiewaniu kolęd i 
biesiadowaniu dwie organizacje – Oddział Rejonowy Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów Inwalidów oraz Stowarzyszenie 
Młodzi Inaczej 60+. Wszystkich przywitały prezes PZERI Teresa 
Kozłowska oraz prezes Stowarzyszenia 60+ Barbara Fiołkowska. 
Następnie był czas na łamanie się opłatkiem, wysłuchanie progra-
mu kolędniczego w wykonaniu Jana Kubika i Mariana Jarosza z 
Krościenka, którzy przybyli z turoniem i gwiazdą, wspólne śpie-
wanie i biesiadowanie w miłym gronie.

Takie spotkania przyczyniają się do jeszcze większego za-
dzierzgnięcia więzi oraz lepszego poznania się wzajemnie.

A.L.

Poezja spod kapelusza Andrzej Dziedzina Wiwer

-  B I O Ł O  -

Przyjechała zima
 skrzóncomi soniomi
I poźrała na świat
 biołomi łocomi

Zaros w mgnioniu łoka
 cały świat calutki
Stoł sie jednakowy
 iskrzónco biolutki

Dzie zielóno łónka
 co jó Gazda kosi
Tom dziś bioły śniyzek
 wiaterek przenisi

Dzie potócek sumioł
 hipkajónc po skale
Dziś skuty pod lodo
 i nima go wcale

Dzie bucek wygrywoł
 nutecki w listeckaw
Teros zomarznionte
 wisó w sopeleckaw

I nawet wiklino
 co nad rzykó stoji
Bioło skrzónco zima 
 na biolutko stroji

Cały świat jednaki
 równiutko zawioło
Dzie nie poźryć wkoło
 ino bioło - bioło
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Na ostatniej Sesji Rady Miasta i Gminy Szczawnica została 
podjęta uchwała budżetowa na 2019 rok. Budżet Miasta i Gminy 
Szczawnica na 2019 rok planowany jest jako budżet nadwyżkowy. 
Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami ma wy-
nieść 3 000 zł przy czym nadwyżka operacyjna rozumiana jako 
nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyno-
si 1 355 225 zł.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2019 
mają wynosić 37 007 584 zł (97,26% planu dochodów roku 2018). 
W kwocie tej dochody bieżące to 30 152 031 zł (97,35% planu 
roku 2018), natomiast dochody majątkowe to kwota 6 855 553 zł 
(odpowiednio 96,90% planu). W porównaniu do wykonania roku 
2017 dochody bieżące spadły o kwotę 314 486,85 zł, co jest spo-
wodowane mniejszymi wpływami z dotacji na zadania bieżące 
(które w trakcie roku wzorem lat poprzednich powinny stopniowo 
wzrastać), natomiast dochody majątkowe wzrastają o kwotę 6 607 
588,77 zł.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na 2019 rok 
mają wynosić 37 004 584 zł (91,67% planu wydatków roku 2018). 
W kwocie tej wydatki bieżące to 28 796 806 zł (92,97% planu 
roku 2018), natomiast wydatki majątkowe to kwota 8 207 778 zł 
(87,40% planu roku 2018). W porównaniu do wykonania roku 
2017 wydatki bieżące wzrastają o kwotę 1 626 217,10 zł (wzrost 
kosztów o 5,99%, we wszystkich grupach wydatków z wyjątkiem 
wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydat-
ków na obsługę długu) natomiast wydatki majątkowe o 7 304 
588,21 zł. Biorąc jednak za wzór zmiany zachodzące w planach 
finansowych w trakcie wykonywania budżetów lat poprzednich, 
należy spodziewać się różnic w wykonaniu planu wydatków, 
zarówno bieżących jak i majątkowych, w porównaniu do planu 
początkowego zawartego w projekcie budżetu. W zakresie wy-
datków majątkowych planuje się trakcie roku budżetowego 2019 
złożenie wniosków o dofinansowanie kilku dodatkowych zadań 
inwestycyjnych które nie zostały ujęte w projekcie budżetu a które 
zostaną do niego wprowadzone z chwila pozytywnej weryfika-
cji złożonych wniosków i podpisaniu umów o dofinansowanie. 
Planowane w najbliższych latach zadania inwestycje mogą za-
mknąć się ogólną kwotą w wysokości około 20 000 000 zł, przy 
czym kwota dofinansowania może wynieść nawet 15 200 000 zł 
(wkład własny na poziomie 24%). Poniżej prezentuje zestawienie 
potencjalnie możliwych do zrealizowania w 2019 roku oraz ko-
lejnych latach budżetowych zadań inwestycyjnych, z uwzględnie-
niem poziomu ich dofinansowania:

1. Zagospodarowanie uzdrowiskowego centrum Szczawnicy etap 
I związanego z rewitalizacją przestrzeni publicznej – 6 100 000 
zł (zadanie realizowane w latach 2019-2020, w roku 2019 dota-
cja 1 318 000 zł, wkład własny 330 000 zł),

2. Zagospodarowanie uzdrowiskowego centrum Szczawnicy etap 
II związanego z rewitalizacją przestrzeni publicznej – 3 500 
000 zł (wniosek, dotacja 2 880 000 zł),

3. Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawal-
ny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – 
budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe 
Doliny Popradu – 2 000 000 zł (dotacja 1 845 000 zł),

4. Zwiększenie atrakcyjności pogranicza polsko-słowackiego w 
Pieninach poprzez modernizację istniejącej infrastruktury tu-
rystycznej (przystań flisacka) – 2 400 000 zł (wniosek, dotacja 
2 032 935 zł),

5. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczaw-
nica – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodar-
stwach domowych paliwa stałe – 1 587 512 zł,

6. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczaw-
nica – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodar-
stwach domowych biomasa i paliwa gazowe – 1 447 488 zł 
(dotacja, wkład własny wydatki bieżące),

7. Odbudowa uszkodzonych schodów łączących ulicę Szalaya z 
Parkiem Górnym na odcinku w km 0+045 do 0+205 w Szczaw-
nicy – 360 000 zł (po uzyskaniu dotacji 300 000 zł),

8. Przebudowa oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłącza-
mi w Szczawnicy ul. Skotnicka – 250 000 zł,

9. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Naro-
dowych (przebudowa drogi powiatowej Szczawnica-Krościen-
ko) – zadanie realizowane przez Powiat Nowotarski przy dofi-
nansowaniu z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica – 243 750 zł 
(druga rata 243 750 zł w roku 2020),

10. Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju 
przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – 193 553 
zł (dotacja 158 553 zł),

11. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem Aleja Par-
kowa na odcinku w km 0+290 do 0+500 w Szczawnicy – 170 
000 zł (po uzyskaniu dotacji 140 000 zł),

12. Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo – rowerowej 
od dolnej stacji PKL w kierunku Jaworek – 120 048 zł,

13. Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi wraz z nawierzchnią 
Aleja Parkowa na odcinku w km 0+195 do 0+290 w Szczawni-
cy – 120 000 zł (po uzyskaniu dotacji 100 000 zł),

14. Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi ulica Maćka Zza 
Ławy wraz z odwodnieniem na odcinku w kim 0+250 do 0+290 
w Szczawnicy – 120 000 zł (po uzyskaniu dotacji 100 000 zł),

15. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ulica Po-
łoniny na odcinku w km 0+466 do 0+938 w Szczawnicy – 120 
000 zł (po uzyskaniu dotacji 100 000 zł),

16. Przebudowa nawierzchni betonowej ul. Skotnicka (kostka try-
linka) – 100 000 zł,

17. Przebudowa nawierzchni drogi Zawodzie (odcinek górny) – 
100 000 zł,

18. Budowa siłowni zewnętrznych Czarda, ścieżka pieszo rowero-
wa – 80 000 zł (dokumentacja 20 000 zł),

19. Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do pól w Jawor-
kach – 70 000 zł (po uzyskaniu dofinansowania 30 000 zł),

20. Przebudowa kładki na potoku Skotnickim – 60 000 zł,

21. Budowa cmentarza komunalnego w Szlachtowej – 53 516 zł,

22. Zabezpieczenie korpusu drogi ul. Kunie (wodospad) – 50 000 
zł,

23. Projekt budynku ośrodka zdrowia – 47 000 zł,

24. Naprawa poboczy ul. Czarna Woda – 31 938,29 zł (w ramach 
remontów bieżących),

25. Projekt sieci wodociągowej ul. Główna (Piaski) – 27 000 zł,

26. Budowa wodociągu w kierunku Cmentarza komunalnego (hy-
drant) – 25 000 zł,

27. Budowa przystanku Sewerynówka – 20 000 zł,

28. Budowa odwodnienia drogi ul. Pod Sadami (odcinek górny) 
– 20 000 zł.

Budżet na 2019 rok przyjęty !
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Podwyżka cen za śmieci
W ogólnopolskich i regionalnych mediach w ostatnim okresie 

można zapoznać się z informacjami dotyczącymi trudnej sytu-
acji samorządów w Polsce dotyczącej gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Kolejne gminy ogłaszając nowe przetargi na od-
biór śmieci są zmuszone na drastyczne podwyżki cen dla swoich 
mieszkańców. Sytuacja taka niestety nie ominie również Miasta 
i Gminy Szczawnica. Od marca 2019 roku zaczną obowiązywać 
nowe stawki :

12 zł/ od mieszkańca w przypadku prowadzonej segregacji 
(wzrost o 5 zł),

36 zł/ od mieszkańca w przypadku braku segregacji (wzrost 
o 15 zł),

1 zł/ od m2 w przypadku prowadzonej sezonowej działalno-
ści gospodarczej (wzrost o 0,4 zł).

W związku z zaistniałą sytuacją pojawiają się następujące py-
tania :

Czy wprowadzona w 2013 roku nowelizacja ustawy o utrzyma-
niu porządku i czystości w gminach jest w pełni aktem prawnym 
zabezpieczającym interesy gmin i mieszkańców?

Dlaczego śmieci są drogie? Dlaczego śmieci będą jeszcze w 
przyszłości dużo droższe?

Czy wprowadzenie reformy śmieciowej przypadkiem znacznie 
nie ograniczyło konkurencji na rynku śmieciowym co znacznie 
przyłożyło się na poziom cen?

Co mogą zrobić samorządy, aby ograniczać ceny za śmieci?
Czy Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej jest drogi?
Czy uszczelnianie i usprawnienie systemu gospodarowania od-

padami na terenie Miasta i Gminy Szczawnica może spowodować 
ograniczenie kosztów i zmniejszenie ceny za śmieci?

Jak Szczawnica wypada w porównaniu do gmin sąsiednich i 
gmin o podobnym turystycznym charakterze?

Wszystkie te pytania nurtują nie tylko mieszkańców, ale rów-
nież samorządowców naszego miasta. Na postawione w ten spo-
sób pytania odpowiedź znajdą Państwo w pozostałej części tego 
materiału.

W 2013 roku w skali kraju zostały wprowadzone nowe prze-
pisy prawne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, do 
których każdy z samorządów musiał dostosować dotychczas obo-
wiązujące swoje uregulowania. Były przypadki jak w przypadku 
Szczawnicy, całkowitej zmiany dobrze dotychczas funkcjonują-
cego systemu na nowy zgodny z wprowadzonymi regulacjami. 
Wszyscy mieszkańcy nieruchomości na terenie gminy zostali ob-
jęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, gmina 
w dalszym ciągu prowadzi nadzór nad gospodarką śmieciową, 
prowadzi selektywny punkt zbierania odpadów komunalnych – 
gdzie odpady podlegają jedynie kontroli celem zapewnienia od-
powiedniego poziomu recyklingu. Wszystkie odpady od 2013 
roku są wywożone do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych a firma odbierająca z naszego wy-
sypiska jest wyłaniania w drodze przetargu (wcześniej śmieci 
były zagospodarowywane na własnym wysypisku a za odpady 
wyselekcjonowane – „pety”, szkło nasz zakład otrzymywał od 
nabywców środki pieniężne).

Odpowiedź na pytanie - Dlaczego śmieci są drogie? – wydaje 
się jest związana właśnie z kolejnym elementem „systemu śmie-
ciowego” tzw. Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpa-
dów Komunalnych RIPOK). 

Na terenie naszego Województwa zostały utworzone cztery 
tego typu instalacje – w Nowym Targu, w Tylmanowej, w My-
ślenicach oraz w Suchej Beskidzkiej (obsługuje tylko cztery gmi-
ny z rejonu zbiornika Świnnej Poręby). Wprowadzenie reformy 
śmieciowej znacznie ograniczyło konkurencję, a w przypadku 
Szczawnicy zredukowało do dwóch instalacji, które praktycznie 
mogłyby być zainteresowane wywozem śmieci z naszego tere-
nu. W przetargu na wywóz śmieci do RIPOK ogłoszonym przez 
MZGK w styczniu swoją ofertę złożyła tylko firma IB z No-
wego Targu oferując nową kwotę 1 051 250 zł! (wcześniej ta 
usługa była wykonywana za kwotę 550 000 zł). Swojej oferty 

nie złożyła np. firma Empol z Tylmanowej. Czym firmy prowa-
dzące RIPOK tłumaczą taki wzrost cen? – spadkiem cen surow-
ców wtórnych, wzrostem wydatków na płace, wzrostem kosztów 
związanych z podniesieniem poziomu recyklingu, rosnącym tzw. 
podatkiem ekologicznym za składowanie odpadów (w 2017 roku 
= 16 zł/tonę, w 2018 roku 140zł/tonę, w 2020 roku planowane 270 
zł/tonę !). 

Z pewnością są to prawdziwe okoliczności podwyżek, ale nie 
są to wszystkie istotne okoliczności. Rynek został bowiem zmo-
nopolizowany a ceny są dyktowane przez jedynych „graczy 
szachownicy śmieciowej” (przed tego typu zjawiskiem w 2013 
roku ostrzegał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
oraz Krajowa Izba Gospodarcza). W swoje ceny oprócz wyżej 
wymienionych firmy wliczają transport śmieci pomiędzy po-
szczególnymi składami (śmieci nie mogą być na jednym miejscu 
dłużej niż 12 miesięcy), wliczają ewentualne wszystkie kary, które 
mogą pojawić się w okresie umownym w związku z prowadze-
niem RIPOK oraz nie ma pomysłu w skali kraju na zagospodaro-
wanie odpadów mogących podlegać przetworzeniu.

Wprowadzenie reformy znacznie ograniczyło konkurencję na 
rynku gospodarowania odpadami komunalnymi, wszystkie kosz-
ty są przerzucane na samorządy a zgodnie z ustawą o porządku 
i utrzymaniu czystości w gminach „system śmieciowy powinien 
się zamykać”, czyli koszty powinny być ujmowane w taryfach za 
śmieci a gminy nie powinny dopłacać do wywozu ze swoich bu-
dżetów. Czy tak faktycznie to funkcjonuje? 

Wcześniej Miasto i Gmina Szczawnica otrzymywało za od-
biór 1 tony np. tworzyw sztucznych 60 zł., (2016) a teraz za 
wywóz 1 tony plastiku płacimy 432 zł., za odbiór szkła uzyski-
waliśmy 32,4 zł za tonę  (2018) a teraz płacimy 172,8 zł za wy-
wóz jednej tony, za papier uzyskiwaliśmy 40 zł za tonę (2016) a 
teraz płacimy 300 zł za wywóz tony papieru.

Samorządy w Polsce próbując ograniczyć ceny za śmieci wpro-
wadziły za przykładem Niemiec rozwiązanie tzw. „in hause”, któ-
re polega na zlecaniu własnej gminnej spółce czy też zakładowi 
zadania związanego z odbiorem odpadów. W przypadku gmin, 
które we wcześniejszym okresie sprywatyzowały lub zlikwidowa-
ły swoje Zakłady Gospodarki Komunalnej jedyną możliwością na 
odbiór jest ogłoszenie przetargu na całość gospodarki śmieciowej 
i dostosowanie taryf do ofert rynkowych. A co w przypadku gdy 
te oferty są bardzo wysokie? Samorządy z własnych budżetów do-
płacają do cen – co jest niezgodne z wprowadzoną ustawą! 

W przypadku zlecania firmie zewnętrznej możliwości ograni-
czania cen za śmieci sprowadzają się jedynie do uszczelniania sys-
temu związanego ze składanymi przez mieszkańców deklaracji 
bez możliwości wpływu na ograniczanie kosztów wywozu i kosz-
tów Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Kolejnym pytaniem, na które należy udzielić jednoznacznej 
odpowiedzi jest – Czy nasze MZGK jest drogie?

W styczniu 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
dokonał badania rynku w zakresie odbioru, transportu i zagospo-
darowania odpadów komunalnych. Na wysłane trzy zapytania 
ofertowe odpowiedziała jedna firma przedstawiając ofertę ce-
nową wynoszącą 3 129 902,73 zł brutto rocznie, co w przelicze-
niu na mieszkańca daje ok. 36 zł/miesięcznie!

Koszty wyliczone przez Miejski Zakład Gospodarki Komunal-
nej przy uwzględnieniu wyższych stawek z przetargu na wywóz 
do RIPOK wynoszą 1 192 339,13 zł brutto rocznie, co w przeli-
czeniu na mieszkańca daje ok. 16 zł/miesięcznie. Wyliczenia fi-
nansowe nie są jedynymi argumentami za pozostawieniem gospo-
darki śmieciowej do obsługi przez nasz MZGK. Należy również 
zwrócić uwagę, że rozwiązanie takie pozwala mieć duży wpływ 
na sprawność zbierania śmieci z terenu miasta. Można czasem 
spotkać w mediach i zapoznać się z artykułami, w których podno-
szone są problemy mieszkańców z terminowym wywozem śmieci 
i zaleganiem przez dłuższy okres.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na terenie Szczawnicy, Ja-
worek i Szlachtowej w 2019 roku będzie obowiązywała stawka 
12 zł/mieszkańca w przypadku segregowania śmieci. Taka 
wysokość ceny nie pokrywa w pełni wszystkich kosztów pro-
wadzenia gospodarki śmieciowej w naszych miejscowościach i 
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z pewnością nie bilansuje systemu odbioru. Drastyczny wzrost 
cen wynikających z danych finansowych (stawka na poziomie 
16 zł/mieszkańca) jest jednak nie do zaakceptowania. W ciągu 
2019 roku będą w dalszym ciągu przeprowadzane kontrole do-
tyczące prowadzenia przez mieszkańców gospodarki śmieciowej 
oraz przez wynajmujących sezonowo pokoje. Będzie w dalszym 
ciągu prowadzona weryfikacja budynków i złożonych deklaracji 
oraz kontrole poziomu segregacji przy odbiorze odpadów. Będą 
również prowadzone prace związane z wyborem optymalnego 
wariantu gospodarowania odpadami celem obniżenia rzeczywi-
stych opłat przypadających na osobę. Wiele czynności selektyw-
nych wykonywanych przez mieszkańców oraz przez naszych pra-
cowników może pozwolić uzyskać określone oszczędności. Być 
może zmiany harmonogramów odbioru odpadów poprzez zmniej-
szenie częstotliwości wywozu i ilości odpadów, na które zauważa-
my mniejsze zapotrzebowanie niż obecnie założone, pozwoli rów-
nież na pewne korekty finansowe. W dalszym ciągu podejmujemy 
działania w kierunku znalezienia nowych odbiorców na odpady 

wielkogabarytowe i typu „pet”, które mogą zostać zagospodaro-
wane w inny sposób aniżeli jedynie przez ich wywóz. 

Analiza rynku odpadów oraz przetargi w innych gminach 
wskazują na znaczący wzrost cen w każdej gminie i w każdym 
mieście. Podwyżki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
są radykalne. W wielu gminach podwyżki przekraczają 100 %, a 
odpadów wielkogabarytowych nawet 300 %. 

Również w części gmin sąsiednich i gmin o podobnym cha-
rakterze jak Szczawnica dokonano w ostatnim czasie podwyżek 
cen. Stawki za odpady segregowane w takich miejscowościach jak 
Gmina Nowy Targ wynoszą 13 zł/mieszkańca (wcześniej 8,5 zł), 
Rabka 13 zł/mieszkańca (wcześniej 11,5 zł), Rytro 13 zł/miesz-
kańca (wcześniej 10 zł), Muszyna 12,5 zł/mieszkańca (wcześniej 9 
zł), a w Zakopanem i w Krynicy stawki 12 zł (wcześniej 9 zł). W 
gminach Krościenko i Ochotnica Dolna planuje się podwyżki od 
marca, ale jeszcze nie ustalono ich wysokości. 

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Szczawnicy 
na V zwyczajnej sesji w dniu 14 stycznia 2019 roku:

Nr V/17/2019 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na te-
renie Miasta  i Gminy Szczawnica na 2019 rok,

Nr V/18/2019 w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 
Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017 – 2023,

Nr V/19/2019 –  Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Szczawnica na rok 
2019, 

Nr V/20/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gmi-
ny Szczawnica.  

Uchwały Podjęte przez Radę Miejską w Szczawnicy na VI zwyczajnej 
sesji w dniu 31 stycznia 2019 roku:

Nr VI/21/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny,
Nr VI/22/2019 w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki stano-

wiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica,
Nr VI/23/2019 w sprawie wydzierżawienia działki ewid. nr 708/56 poło-

żonej w Szczawnicy przy ul. Zawodzie,
Nr VI/24/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nie-

ruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie 
bezprzetargowym,

Nr VI/25/2019 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica dla działki nr 242/4 
obręb 003 Jaworki, przyjętego Uchwałą Nr XLVI/320/2018 Rady Miejskiej 
w Szczawnicy z dnia 28 lutego 2018 roku (opublikowany Dz. Urz. Woj. Ma-
łopolskiego z 21 marca 2018 roku poz. 2125), 

Nr VI/26/2019 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica dla działek nr 250/5, 
250/6 obręb 003 Jaworki, przyjętego Uchwałą Nr XLVI/319/2018 Rady Miej-
skiej w Szczawnicy z dnia 28 lutego 2018 roku (opublikowany Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 21 marca 2018 roku poz. 2124), 

Nr VI/27/2019 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2019 – 2023,

Nr VI/28/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty, 

Nr VI/29/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz zadania w zakresie udzielania 
świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu 
na rzecz osób zatrzymanych do wytrzeźwienia na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica,

Nr VI/30/2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 
na rok 2019,  

Nr VI/31/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta  i Gminy Szczawnica.  

 Szczawnica,  04 lutego 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  
podaje do publicznej wiadomości, iż na ta-
blicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 
oraz na stronie internetowej www.szczaw-
nica.pl w terminie od 05 lutego 2019 r. do 
26 lutego  2019 r. wywieszono wykaz nie-
ruchomości stanowiących własność Miasta i 
Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. Dzierżawy w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz wnioskodawcy :

- działki ewid. nr 708/56 o powierzchni 
0.0432 ha położonej w Szczawnicy przy ul. 
Zawodzie z przeznaczeniem na funkcjono-
wanie tras narciarskich na czas nieoznaczo-
ny

- działki ewid. nr 428/1 o powierzchni 
0.2571 ha położonej w Szlachtowej przy ul. 
Sielska z przeznaczeniem na cele rolnicze 
orac postawienie tymczasowej wiaty

- działki ewid. nr 309 o powierzchni 
0.0919 ha położonej w Jaworkach przy ul. 
Zaskalskie z przeznaczeniem na cele rolni-
cze na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 2604/1 o po-
wierzchni 0.0284 ha położonej w Szczawni-
cy przy ul. Sopotnickiej z przeznaczeniem 
na cele składowe  

II. Sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz wnioskodawcy :

1. działka ewid. zmod. nr 1092/4 o po-
wierzchni 0.0421 ha położona w Szczawni-
cy przy ul. Głównej

III. Sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz Najemcy:

- lokal mieszkalny nr 16 w budynku wie-
lorodzinnym na osiedlu Dwudziestolecia 7
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Jak co roku zorganizowano Konkurs na 
najładniejszą dekorację świąteczną na te-
renie Miasta i Gminy Szczawnica w celu 
podniesienia atrakcyjności i walorów este-
tycznych Naszej Gminy, a w szczególności 
podkreślenie wyjątkowości i niepowta-
rzalnego uroku Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku.

Uczestnikami konkursu byli w pierw-
szej kategorii - sanatoria, zakłady pracy, 
placówki gastronomiczne oraz handlowe, 
w drugiej kategorii wzięły udział budynki 
jednorodzinne i posesje osób fizycznych 
(nie prowadzące działalności handlowej 
i gastronomicznej) zaś kategorią trzecią 
były balkony oraz okna w budynkach wie-
lorodzinnych.

Oceny dokonała Komisja Konkursowa 
w składzie przedstawicieli: Komisji Edu-
kacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej, 
Klubu TPSP Koło „PIENINY”, Urzędu 
Miasta i Gminy oraz Miejskiego Ośrodka 
Kultury.

Oświetlenie oceniane było w skali 
punktów od 1 do 10 za ogólne wrażenie 
estetyczne, różnorodność wykorzystanych 
elementów dekoracji oraz pomysłowość i 
oryginalność kompozycji.

Komisja Konkursowa w okresie od 24. 
12. 2018r. do 08. 01. 2019r. dokonywała 
oceny dekoracji. W dniu 22 stycznia 2019 
r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica 
zebrała się Komisja w której skład wcho-
dzili: P. Alina Lelito, P. Joanna Dziubińska, 
P. Sylwia Piekarczyk, P. Tomasz Ciesielka, 
P. Zenon Kasprzak. Na przewodniczącego 
Komisji Konkursowej wybrano Pana Ze-
nona Kasprzaka.

Zgodnie z Regulaminem „Konkursu 
na Najładniejszą Dekorację Świąteczną 
na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 
2018/2019” zostały przyznane nagrody.

I kategoria: 
1.Solar SPA 
2.Sklep Wielobranżowy „Trzy Korony” 
3.Restauracja u Zosi

II kategoria: 
1. Wanda Mastalska 
2. Grażyna i Andrzej Wiercioch 
3. Maria i Zbigniew Naglik

III kategoria: 
1. Zofia i Jan Dorula 
2. Adrianna i Tomasz Berszakiewicz 
3. Krystyna i Kazimierz Moskalik

Wyróżnienia: 
Małgorzata i Ryszard Petrykowscy 
Sylwia i Piotr Mastalscy 
Krzysztof Hurkała 
Jolanta Budzyk

W konkursie wzięło udział 30 obiektów, 
w tym sześć obiektów w kategorii I, 21 
obiektów w kategorii II i 3 obiekty w ka-
tegorii III. Komisja stanęła przed trudnym 
wyborem, ponieważ mieszkańcy Naszej 
Gminy wyjątkowo oświetlili swoje zakłady 
pracy, sanatoria, placówki gastronomiczne 
oraz handlowe, posesje i domy, balkony 
oraz okna w budynkach wielorodzinnych. 
Wśród nich pojawiły się nowe obiekty, nowe 
pomysły a co za tym idzie nowe wygrane 
w konkursie. Nagrody i dyplomy rozdano 
na sesji Rady Miejskiej 31 stycznia 2019 r. 
Wszystkim, który oświetlili swoje miesz-
kania, posesje, domy, obiekty i przyczynili 
się do podniesienia atrakcyjności Naszej 
Gminy, serdecznie dziękujemy.

Gratulujemy 
wygranych!

Wyniki „Konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną 
na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 2018/2019”
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Ferie 2019
W tegoroczne ferie wiele się działo. 

Dzieci i młodzież ze szkół w Naszej Gmi-
nie aktywnie spędzała czas przez dwa 
tygodnie ich trwania. Uczniowie chętnie 
uczestniczyli w wybranych przez siebie 
zajęciach, mieli do wyboru: udział w pro-
jekcie „Jeżdżę z głową”, czyli zajęciach 
nauki jazdy na nartach lub snowboardzie, 
kurs tańca Street Dance, Wave Dance, fe-
rie z językiem angielskim, spotkanie z kul-
turą w Szczawnicy, spotkanie z kulturą w 
Szlachtowej dla uczniów mieszkających w 
Jaworkach i Szlachtowej oraz I Feryjny Fe-
stiwal Filmowy. Każde z zajęć cieszyło się 
zainteresowaniem oraz zaangażowaniem 
uczniów.

Celem zajęć w plenerze było nabycie 
przez uczestników umiejętności i pod-
staw poprawnej techniki jazdy na nartach 
lub snowboardzie, wzrost bezpieczeństwa 
uczestników poprzez edukację w zakre-
sie bezpiecznego korzystania z tras i sto-
ków narciarskich oraz nabycia nawyku 
jazdy w kasku, jak i poprawę kondycji 
i podniesienie ogólnej sprawności fizycz-
nej uczniów z Gminy Szczawnica. Liczba 
godzin dla jednego ucznia wynosiła szes-
naście godzin, czyli osiem zajęć dwugo-
dzinnych; w pierwszym tygodniu - cztery 
zajęcia, w drugim tygodniu kolejne cztery 
zajęcia.

Zajęcia realizowane były w wybranych 
dniach od poniedziałku do piątku. Wyso-
kość opłaty za udział w zajęciach wynio-
sła jednorazowo 100 zł. Organizator zajęć 
zapewniał bilety wstępu na wyciąg, opiekę 
instruktora oraz sprzęt sportowy. Zajęcia 
były prowadzone przez wykwalifikowa-
nych instruktorów posiadających stosowne 
uprawnienia. 

Zajęcia realizowane były w ramach pro-
gramu „Jeżdżę z głową” organizowanego 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego.

Dla urozmaicenia i atrakcyjności or-
ganizowanych ferii zorganizowano także 
kursy, typu kurs tańca Street Dance, Wave 
Dance, były to zajęcia bezpłatne.

Street Dance i Wave Dance to nowo-
czesny taneczny mix, który łączy najpo-
pularniejsze style taneczne z różnych tech-
nik (m.in. hip-hop, krump, salsa, zumba). 
Taniec nowoczesny to najpopularniejszy 
obecnie styl taneczny prezentowany w te-
lewizji i na koncertach na całym świecie. 
Stanowi połączenie różnych współcze-
snych stylów i technik tanecznych. Dzieci 

i młodzież pozyskała umiejętności z nowo-
czesnych figur tanecznych, należy pamię-
tać, że nauka tańca pomaga pokonać nie-
śmiałość i dodaje pewności siebie. Liczba 
realizowanych godzin dla jednego ucznia 
wynosiła szesnaście godzin, co stanowiło 
osiem zajęć dwugodzinnych.

Zajęcia odbywały się w dniach od po-
niedziałku do czwartku w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Szczawnicy na sali 
gimnastycznej. Zajęcia były prowadzone 
przez wykwalifikowanego instruktora po-
siadającego stosowne uprawnienia pracują-
cego w firmie Like Move z Nowego Targu.

Doskonałą okazją do ćwiczeń języka 
angielskiego były zajęcia przez zabawę. 
Dzięki zajęciom z językiem angielskim 
dzieci i młodzież mogła rozwijać wszech-
stronne umiejętności komunikacyjne, 
uczynić postępy w czytaniu, pisaniu, słu-
chaniu i mówieniu, poznała kulturę i trady-
cje krajów anglojęzycznych. Liczba godzin 
dla jednego ucznia wynosiła piętnaście go-
dzin, co dawało uczniom dziesięć zajęć po 
półtorej godziny.

Zajęcia realizowane były w dniach od 
poniedziałku do piątku w budynku Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy na sali 
lekcyjnej.

Zajęcia prowadzone były przez wykwa-
lifikowanych instruktorów posiadających 
stosowne uprawnienia pracujących w fir-
mie BC Progres Bożena Chlebek z Ochot-
nicy Dolnej.

Organizowany był również cykl zajęć 
pt. „Spotkanie z kulturą”. Na zajęciach 
uczniowie poznali tajniki malowania na 
szkle, tajniki decoupage’u, ponadto zo-
stały zorganizowane zajęcia w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, gdzie uczniowie 
zostali przeniesieni do świata wyobraźni. 
Uczniowie chętnie zajęli się rysowaniem 
ilustracji z bajek. Prezentacja wykonanych 
podczas zajęć prac odbyła się na wystawie 
w budynku MOK Szczawnica. Zajęcia re-
alizowane były od poniedziałku do piątku 
w Bibliotece Publicznej w Szczawnicy 

oraz w sali MOK w Szczawnicy.
Spotkania z kulturą miały także miejsce 

w Szkole Podstawowej w Szlachtowej i w 
budynku Remizy OSP w Jaworkach, gdzie 
zajęcia manualne prowadziła Pani Barbara 
Pietrzak.

Popołudniami trwał I Feryjny Festiwal 
filmowy, który był bezpłatny. Najpierw 
wyświetlono filmy animowane dedyko-
wane dla uczniów z klas I-VI, zaś później-
szym popołudniem  - filmy dedykowane 
dla uczniów z klas VII-VIII oraz klas Gim-
nazjalnych. Emisja filmów miała miejsce 
codziennie od poniedziałku do piątku, 
każdego dnia inny film. Seanse filmowe 
odbywały się w Sali widowiskowej Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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„Jeżdżę z głową”
24 lutego br. zakończyliśmy realizację programu „Jeż-

dżę z głową”. Zajęciami zostało objętych 192 uczniów. 
Kurs nauki jazdy na nartach i snowboardzie był realizowa-
ny na dwóch wyciągach znajdujących się na terenie Gmi-
ny Szczawnica. 60 uczniów uczestniczyło w zajęciach na 
wyciągu Arena Narciarska Jaworki, z kolei 132 uczniów 
nabywało nowych umiejętności na wyciągu Polskie Koleje 
Linowe Palenica w Szczawnicy. Każdy z uczestników od-
był 16 godzinny kurs nauki jazdy na nartach/snowboardzie 
pod okiem wykwalifikowanych Instruktorów ze szkółki 
Szkoła Narciarska JAWRORKI – Elżbieta Rychtarczyk  
oraz Szkoła Narciarska Szczawnica – Palenica Marcin 
Szczepaniak. Ostatniego dnia zajęć każdy z uczestników 
kursu otrzymał od Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 
Dyplom ukończenia kursu „Jeżdżę z głową”.

 Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Woje-
wództwa Małopolskiego – wysokość otrzymanej dotacji 
24.100,00 zł, wkład własny rodziców 19.200,00 zł (koszt 
rodzica za udział jednego dziecka w zajęciach 100,00 zł), 
wkład Gminy 50.178,00 zł.

 Realizacja projektu „Jeżdżę z głową” w Gminie Szczaw-
nica miała na celu przede wszystkim nabycie przez uczest-
ników kursu umiejętności i podstaw poprawnej techniki 
jazdy na nartach/snowboardzie, wzrost bezpieczeństwa 
uczestników poprzez edukację w zakresie bezpiecznego 
korzystania z tras i stoków narciarskich oraz nabycia na-
wyku jazdy w kasku, jak i poprawę kondycji i podniesienie 
ogólnej sprawności fizycznej uczniów z Gminy Szczawni-
ca.

 W związku z zakończeniem realizowanego projektu 
„Jeżdżę z głową” pragniemy serdecznie podziękować za 
współpracę i wsparcie inicjatywy w naszej Gminie: Are-
nie Narciarskiej w Jaworkach, Polskim Kolejom Liniowym 
Palenica, Szkole Narciarskiej Jaworki, Szkole Narciarskiej 
Szczawnica Palenica, Panu Marcinowi Szczepaniakowi, 
Panu Adamowi Rychtarczykowi, Panu Markowi Urbanowi 
i Zbigniewowi Urbanowi oraz Firmie Przewozowej DIDI-
TRANS.

 W szczególności należy zaznaczyć, 
iż ogromnym sukcesem była inicjatywa 
„Jeżdżę z głową”, która objęła zajęciami 
192 uczniów. Kurs nauki jazdy na nartach 
i snowboardzie był realizowany na dwóch 
wyciągach znajdujących się na terenie 
Gminy Szczawnica. 60 uczniów uczest-
niczyło w zajęciach na wyciągu Arena 
Narciarska Jaworki, z kolei 132 uczniów 
nabywało nowych umiejętności na wy-
ciągu Polskie Koleje Linowe Palenica w 
Szczawnicy. Kursanci mieli możliwość 
szkolić się pod okiem wykwalifikowanych 

instruktorów ze szkółki Szkoła Narciarska 
JAWORKI – Elżbieta Rychtarczyk oraz 
Szkoła Narciarska Szczawnica – Palenica 
Marcin Szczepaniak. 

Projekt realizowany przy wsparciu fi-
nansowym Województwa Małopolskiego – 

wysokość otrzymanej dotacji 24.100,00 zł, 
wkład własny rodziców 19.200,00 zł (koszt 
rodzica za udział jednego dziecka w zaję-
ciach 100, 00 zł), wkład Gminy 50.178,00 
zł.

Ostatniego dnia zajęć każdy z uczestni-
ków kursu otrzymał od Burmistrza Miasta 
i Gminy Szczawnica Dyplom.

W związku z zakończeniem ferii pragnie-
my serdecznie podziękować za współpracę 
i wsparcie inicjatywy w naszej Gminie: 
Arenie Narciarskiej w Jaworkach, Pol-
skim Kolejom Liniowym Palenica, Szkole 
Narciarskiej Jaworki, Szkole Narciarskiej 
Szczawnica- Palenica, Panu Marcinowi 
Szczepaniakowi, Panu Adamowi Rychtar-
czykowi, Panu Markowi Urbanowi i Zbi-
gniewowi Urbanowi, Firmie Przewozowej 
DIDITRANS oraz Radzie Rodziców za 
sprawowanie opieki podczas I Feryjnego 
Festiwalu Filmowego.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Medaliści Międzynarodowych Mistrzostw  
Polski w GS

Kobiety: 
1. Magdalena Łuczak 
2. Zuzanna Czapska 
3. Sabina Majerczyk

Mężczyźni: 
1. Piotr Habdas  
2. Ondrej Surkos 
3. Michał Jasiczek

Medaliści Mistrzostw Polski  
Seniorów w GS

Kobiety: 
1. Magdalena Łuczak - Mitanski Zakopane  
2. Zuzanna Czapska - NKN Warszawa  
3. Sabina Majerczyk - LKS Poroniec Poronin 

Mężczyźni: 
1. Piotr Habdas - KS Beskidy Bielsko Biała  
2. Michał Jasiczek - SNA Ski Team Zakopane  
3. Adam Chrapek - KS AZS AWF Katowice

Medaliści Międzynarodowych  
Mistrzostw Polski w SL:

Kobiety: 
1. Sabina Majerczyk 
2. Petra Hromcova 
3. Katarzyna Wąsek

Mężczyźni: 
1. Piotr Habdas  
2. Jędrzej Jasiczek 
3. Dominik Białobrzycki

Medaliści Mistrzostw Polski  
Seniorów w SL:

Kobiety: 
1. Sabina Majerczyk - LKS Poroniec Poronin  
2. Katarzyna Wąsek - SRS Czantoria 
3. Oliwia Wróbel - KN Gondola Krynica

Mężczyźni: 
1. Piotr Habdas - KS Beskidy Bielsko-Biała 
2. Jędrzej Jasiczek - SNA Ski Team Zakopane  
3. Dominik Białobrzycki - KS AZS AWF 
Katowice

Medaliści Międzynarodowych  
Mistrzostw Polski w PSL:

Kobiety 
Katarzyna Wąsek 
Zofia Zdort 
Magdalena Łuczak

Mężczyźni 
Miroslav Jaroscak 
Michał Michalik 
Alex Chyc

Medaliści Mistrzostw Polski  
Seniorów w PSL:

Kobiety 
Katarzyna Wąsek - SRS Czantoria 
Zofia Zdort - NKN Warszawa 
Magdalena Łuczak - Mitanski Zakopane

Mężczyźni 
Michał Michalik - NKN Warszawa 
Alex Chyc - AZS Zakopane 
Norbert Wróbel - KKN Siepraw-Ski

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Szczawnicy
W dniach 22-24 stycznia w ośrodku PKL Palenica w Szczawnicy najlepsi zawodnicy 

z Polski i zagranicy rywalizowali ze sobą  w Międzynarodowych Mistrzostwach Pol-
ski w narciarstwie alpejskim. Zawody dla kobiet i mężczyzn rozgrywały się w trzech 
konkurencjach: slalomie gigancie, slalomie i slalomie równoległym. Rywalizacja we 
wszystkich kategoriach rozegrała się na trasie Palenica I. Organizatorami zawodów byli 
Polski Związek Narciarski i Tatrzański Związek Narciarski. W czwartek po rozegranym 
slalomie równoległym zostały zamknięte zawody. Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
osobiście uczestniczył we wręczaniu  dyplomów, medali oraz statuetek. 

Zwycięzcom gratulujemy!

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni  Państwo,
24 stycznia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu 

odbyła się IV sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Na początku 
posiedzenia radni uczcili minutą ciszy pamięć tragicznie zmarłe-
go prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Skarbnik Powiatu Nowotarskiego Pani Joanna Gronkowska za-
prezentowała projekt budżetu powiatu na rok 2019. Projekt ten zo-
stał pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową. Wszystkie komisje rady również pozytywnie zaopiniowały 
propozycje budżetowe. Planowany deficyt zostanie pokryty z wol-
nych środków z lat wcześniejszych oraz emisji obligacji. Ostatecz-
nie rada uchwaliła budżet zdecydowaną większością głosów, przy 
jednym sprzeciwiającym się.

W roku 2019 na wydatki majątkowe Powiatu Nowotarskiego 
zaplanowano kwotę na ponad 55 mln złotych, w tym wydatki na 
drogi publiczne to 43 601 577 złotych, na administrację publiczną 
483 tys. złotych, na oświatę ponad 1 mln 386 tys. złotych i na 
kulturę 9 mln 970 tys. złotych. Jedną z priorytetowych inwesty-
cji drogowych jest kontynuacja projektu modernizacji połączenia 
Pienińskich Parków Narodowych (projekt polsko-słowacki), w 
ramach którego planowana jest modernizacja drogi Szczawnica-

-Krościenko n/D. Największym wydatkiem inwestycyjnym w ob-
szarze kultury będzie kontynuacja budowy siedziby Teatru Lalek 
„Rabcio” w Rabce-Zdroju, której koszt jest szacowany na ok. 10 
mln złotych.

Wcześniej, tj. 9 stycznia 2019 r. na spotkaniu świąteczno-no-
worocznym u Starosty Pani Katarzyna Wiwer i Pan Rafał Moni-
ta otrzymali Medal Pamiątkowy Podhala. Medal za zasługi dla 
Powiatu Nowotarskiego przyznano laureatom między innymi za 
działalność kulturalną na terenie Szczawnicy. Serdeczne gratula-
cje!!!

W międzyczasie otrzymałem odpowiedź na 2 interpelacje zło-
żone w grudniu ubiegłego roku. Z informacji udzielonej przez 
Pana Tomasz Moskalika, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 
wynika, że w najbliższym czasie planowane jest złożenie wnio-
sku o dofinansowanie na zainstalowanie sygnalizacji świetlnej 
na przejściach dla pieszych w obrębie szkół podstawowych w 
Szczawnicy, w ramach realizowanego przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji programu „Razem bezpieczniej”. 
Jednocześnie otrzymałem informację, że w ramach planowanej 
modernizacji drogi Szczawnica- Krościenko nastąpi również 
zmiana organizacji ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa na przej-
ściach dla pieszych, w tym przejścia na Piaskach, na wysokości 
sklepu Biedronka.

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kontaktu: 
tomasz.hamerski@rada.nowotarski.pl
    
    Tomasz Hamerski
             Radny Powiatu Nowotarskiego

 Kronika GP GOPR S.O Szczawnica
W górach zima w pełni, panują bardzo trudne warunki do upra-

wiania turystyki górskiej. Zaspy sięgają miejscami 1,5 metra, a 
szlaki w większości są nieprzetarte. 

 5.01
Z centrali dociera zgłoszenie o dwójce turystów, którzy z po-

wodu trudnych warunków panujących na szlaku nie są w stanie 
kontynuować wycieczki. W stronę turystów wyruszają 2 zespoły 
ratowników. Ewakuacja zakończyła się ok. 2 w nocy.

6.01 
Ratownicy obstawiają zawody biegowe Triada Zimowa. Trasa 

biegu prowadzi szlakami Beskidu Sądeckiego. Podczas biegu oby-
ło się bez żadnej interwencji ze strony ratowników.

12.01
W stacji narciarskiej Czorsztyn ski w Kluszkowcach odbyło się 

odebranie 5 quadów, które do GOPR przekazała firma PZU. Ma-
szyny wyposażone w gąsienice bardzo ułatwią pracę w trudnych 
warunkach. Pozwolą na jeszcze sprawniejsze dotarcie i ewakuację 
osób poszkodowanych. Jeden z quadów zasilił naszą sekcję.

13.01
Godz. 10  - Ratownik dyżurny zostaje zadysponowany do wy-

padku w rejonie schroniska pod Bereśnikiem. Mężczyzna w wie-
ku około 30 lat doznał urazu kręgosłupa. Ze względu na bardzo 
trudne warunki, ratownik będący na miejscu podejmuje decyzje o 
ewakuacji poszkodowanego za pomocą śmigłowca.

Godz 16. - Tym razem pomocy potrzebuje 2 turystów, którzy 
podczas zjazdu z Gorca w stronę Ochotnicy zgubili szlak. W cen-
trali poprzez aplikacje Ratunek ratownik ustala pozycję zagubio-
nych. W tym czasie do akcji wyruszają 2 zespoły ratownicze. Po 
30 minutach poszukiwań udaje się zlokalizować osoby poszko-
dowane. Ratowani, w dobrej kondycji, zabezpieczeni termicznie, 
zostają ewakuowani do miejsca zakwaterowania.

22.01
Do dyżurki w Szczawnicy dociera zgłoszenie o młodym męż-

czyźnie, który przed południem wyszedł w rejon Lubania i nie 
powrócił do miejsca zamieszkania. Po zebraniu wywiadu oraz 
ustaleniu prawdopodobnego miejsca, w które mógł się udać po-
szukiwany, do akcji wyrusza 5 zespołów ratowniczych GOPR 
oraz powiadomiona zostaje policja. Po kilku godzinach jeden z 

patroli natrafia na osobę poszukiwaną. Całość kończy się ok. 4 
w nocy.

23.01
Trzech młodych mężczyzn  prosi o pomoc w rejonie Lubania. 

Są mocno wychłodzeni i nie są w stanie kontynuować marszu. Po 
dotarciu na miejsce poszkodowani ewakuowani są do Krościenka.

26.01
W rejonie Dzwonkówki urazu kończyny dolnej doznał skitu-

rowiec. Po dotarciu na miejsce i zabezpieczeniu poszkodowanego 
ewakuowano go do Szczawnicy.

30.01
Zgłoszenie o wypadku na ścieżce pieszo-rowerowej. Podczas 

zjazdu na sankach mężczyzna uległ wypadkowi. Po dotarciu na 
miejsce i zbadaniu poszkodowanego ratownicy podejrzewają uraz 
kręgosłupa. Poszkodowany zostaje zabezpieczony i przekazany 
załodze Ratownictwa Medycznego. 

Kuba Bańkosz



12   STRONA  

LUTY 2019  -  Nr 317 MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

Miêdzy nami, gó ra la mi...  
06.01 kolędowaliśmy po Szczawnicy Wyżnej i Centrum. Trzej 

Królowie zostali serdecznie przyjęci przez mieszkańców. Dzię-
kujemy za ofiarność.

W tym dniu braliśmy również tradycyjnie udział w kolejnym 
już Orszaku Trzech Króli, który przeszedł ulicami naszego mia-
sta.

13.01. odbył się nasz opłatek. O godz. 12.00 odprawiona zosta-
ła Msza Święta koncelebrowana przez księży: kapelana Grzegorz 
Salamona, ks. kapelana Zarządu Głównego Stanisława Kowali-
ka i  ks. Jacka Słowika, który wygłosił kazanie. W naszej uro-
czystości uczestniczyły licznie sztandary, które wprowadziła do 
kościoła kapela. Swoją obecnością zaszczyciła nas delegacja Za-
rządu Głównego oraz  delegacje z: Żywca,  Oświęcimia, Nowego 
Targu, Łopusznej, Obidzy, Jazowska, Łącka, Ochotnicy Górnej, 
Tylmanowej, Krościenka n/D.  Mszę Świętą, na której przyjęliśmy 
nowych członków – Weronikę Marciszewską i Zbigniewa Wier-
ciocha,  uświetniła swoją grą orkiestra dęta ze Szczawnicy.

Kolejny punktem święta były posiady w restauracji „Halka. 
Po przywitaniu wszystkich gości i błogosławieństwie, złożyliśmy 
sobie wzajemnie życzenia, łamiąc się opłatkiem. Był wspólny 
obiad i kolędowanie przy wtórze orkiestry. Nie zabrakło dzieci – 
uczniów naszych szczawnickich szkół, które recytowały wiersze 
nagrodzone w Wojewódzkim Przeglądzie Młodych Recytatorów 
i Gawędziarzy  im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu.  
Nasza grupa teatralna zaprezentowała w kinoteatrze „Pieniny” ja-
sełka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w 
przygotowanie uroczystości, a zaprzyjaźnionym delegacjom za 
uświetnienie jej. 

Podziękowania należą się również członkom naszego Oddziału, 
którzy wraz z Pocztem Sztandarowym brali udział w opłatkach:

6.01. Nowy Targ, 12.01. Łopuszna, 16.01. Tylmanowa, 16.01.   
Łącko, 17.01. Opłatek Zarządu Głównego w Maruszynie, 17.01.   
Ochotnica Górna, 27.01. Ochotnica Dolna

 
21.01. odeszła do wieczności długoletnia członkini Pienińskie-

go Oddziału ZP, odznaczona dyplomem „Zasłużona dla  Oddzia-
łu” śp Janina Wójcik. Zawsze służyła pomocą i dobrym słowem. 
Bardzo zaangażowana w działalność naszego oddziału, szczegól-
nie udzielała się w komisji kultury. Nie szczędziła sił i swojego 
czasu w organizację uroczystości i imprez związkowych. Kochała 
naszą kulturę góralską i z dumą ją prezentowała. 24 stycznia na 
szczawnickim cmentarzu uczestniczyliśmy ze Sztandarem, kape-
lą, w strojach góralskich  w pogrzebie naszej koleżanki.

Janinko będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Wieczne odpo-
czywanie, racz Ci dać Panie… 

27.01.2019r  odbyły się na Arenie Narciarskiej Jaworki- Homole  
XV  Zawody Narciarskie o puchar Prezesa Pienińskiego Oddziału 
Związku Podhalan. Zawody miały charakter otwarty. Startowało 
w nich 93 zawodników i zawodniczek podzielonych na grupy wie-
kowe. Na początku był wspólny zjazd wszystkich uczestników, w 
czasie którego przygrywała kapela „Szlachtowianie”. Najlepszym 

zawodnikiem został Michał Barnaś, 
a najlepszą zawodniczką Laura Oleś. 
Najmłodszym uczestnikiem był Jakub 
Maślanka, a najstarszym Kazimierz 
Mastalski. Uczestnicy zawodów w 
każdej grupie wiekowej otrzymywali 
pamiątkowe dyplomy i medale oraz 
puchary i statuetki dla najlepszych nar-
ciarzy. Ponadto Prezeska Pienińskiego 
Oddziału Związku Podhalan często-
wała wszystkich cukierkami. Sportow-
cy po przejechaniu trasy korzystali z 
ciepłego  posiłku (bigos, herbata, wafe-
lek). Bigos, który wszystkim bardzo 
smakował, ugotowały nasze gaździny. 
Zawody prowadził Jacek Śliwiński. 
Dziękujemy serdecznie wszystkim, 
którzy swoją pracą przyczynili się do 
zorganizowania tej dużej imprezy. Szczególne podziękowania 
należą się Luckowi Malinowskiemu i Ryszardowi Barnasiowi za 
udostępnienie Areny, przygotowanie trasy slalomowej oraz elek-
troniczne mierzenie czasów. W tak wspaniałym miejscu i przy tak 
życzliwie nastawionych właścicielach, organizowanie zawodów 
w Jaworkach to czysta przyjemność. Zapraszamy wszystkich już 
dzisiaj do wzięcia udziału w naszym „Pucharze” w przyszłym 
2020 roku. Naprawdę warto. 

Wszystkim lutowym solenizantom życzymy zdrowia, zado-
wolenia, realizacji wszystkich skrytych marzeń i samych sło-
necznych dni.

Zarząd

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy  LEADER Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   
Materiał opracowany przez Pieniński Oddział Związku Podhalan  

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pieniński Oddział Związku Podhalan w Szczawnicy rozpoczął projekt „Pa-
miętajmy o ogrodach – zachowanie bogatego dorobku kulturowego 
Pienin”. 

Tematyka projektu poświęcona jest zachowaniu tożsamości ludowej Pienin, 
w oparciu o różnorodne dziedziny aktywności: śpiew, rękodzieło artystyczne 
ginących zawodów, ludową twórczość artystyczną i literacką oraz gastronomię.

W związku z powyższym realizowane będą:
- warsztaty muzyczne – głównie z młodzieżą – oraz interpretacji i adaptacji 

wierszy i przyśpiewek lokalnego poety Michała Słowika Dzwona na nowo-
czesne rytmy, z wykorzystaniem instrumentów ludowych i współczesnych 
estradowych. Efektem będą trzy koncerty na terenie miasta

- warsztaty rękodzieła artystycznego ginących zawodów (kaletnictwa) dla 
dwóch grup: młodzieżowej i 60+. Efektem wyrób kierpcy i góralskich pasów

- wystawienie sztuki teatralnej ludowego poety M.Słowika Dzwona przez 
Teatr Amatorski złożony z członków ZP, na deskach kinoteatru Pieniny

- warsztaty z przygotowania potraw regionalnych w oparciu o tradycyjne 
potrawy Pieninróżnych okresów roku.

Beneficjentami projektu będzie młodzież i osoby pełnoletnie, bez wzglę-
du na płeć i wykształcenie. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a 
potwierdzeniem uczestnictwa w nim będzie wypełnione i zaakceptowane 
zgłoszenie.

Termin realizacji projektu od grudnia 2018 r. do maja 2019 r.

Ankiety zgłoszeniowe do udziału w konkretnych warsztatach są do-
stępne na stronie internetowej Pienińskiego Oddziału Związku Podha-
lan i Miejskiego Ośrodka Kultury.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii 
Św. Wojciecha w Szczawnicy

Sakrament chrztu świętego 
przyjęli:

Maja Antonina Gabryś 20.01.2019r. 
Iga Jadwiga Zachwieja 20.01.2019r.
Natalia Zofia Plewa 6.01.2019r. 

Odeszli do wieczności:

Jan Stanisław Bieniek zm. 1.01.2019r. 
Helena Majerczak zm. 7.01.2019r.
Józef Bańkosz zm. 8.01.2019r. 
Andrzej Macanowicz 
 zm. 10.01.2019r. 
Maria Murzyn zm. 16.01.2019r.
Janina Wójcik zm. 21.01.2019r. 
Władysława Dudek zm. 27.01.2019r. 

Wiadomości 
z Parafii w Szlachtowej

Odeszli do wieczności:

Maria Stanisława Magda, ur. 1958 – 
zm.6.01.2019 - Szlachtowa

Janina Symela, ur. 1941 – zm. 
20.01.2019 - Szlachtowa

Kronika Towarzyska
9 stycznia, w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu, podczas spotkania noworocznego organizowa-

nego przez Starostę Powiatu Nowotarskiego Katarzyna Wiwer i Rafał Monita zostali uhonorowani Medalem 
Pamiątkowym Podhala (przyznawanym przez Powiat Nowotarski osobom fizycznym, prawnym oraz or-

ganizacjom i stowarzyszeniom gospodarczym, zawodowym 
i kulturalnym jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi dla 
rozwoju regionu Podhala, szczególnie w działalności gospo-
darczej, oświatowej, społecznej, kulturalnej i sportowej) za 
działania na terenie Powiatu Nowotarskiego, tj. festiwale 
muzyczne w Szczawnicy i na Spiszu oraz wydawnictwa 
książkowe oficyny Astraia promujące Pieniny oraz Spisz.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Przyznano tytuły „Przykładny Parafianin” 

Podczas spotkania opłatkowego Parafialnego Oddzia-
łu Akcji Katolickiej, które odbyło się 2 stycznia 2019r. w 
szczawnickiej plebanii, zostały wręczone przez prezesa 
POAK Aleksandra Majerczaka wyróżnienia Przykładne-
go Parafianina dwóm Paniom: siostrze Barbarze Kożuch 
oraz pani Zofii Gacek. Siostra Barbara została wyróż-
niona listem gratulacyjnym za ofiarną i systematyczną 
pomoc okazywaną naszemu oddziałowi Akcji Katolickiej, pracę katechetyczną w ochronce, 
przedszkolu i szkole, pełne oddania wspomaganie rodziców  w chrześcijańskim wychowaniu 
dzieci, troskę o wystrój kościoła ora wzór modlitwy i oddania Panu Bogu. Pani Zofia została 
doceniona przez POAK za wytrwałość w modlitwie, eucharystyczną pobożność  i umiłowanie 
Kościoła, a także za życiową skromność i prostotę. Pani Zofia zawsze była aktywna w po-
mocy szczawnickiemu kościołowi. Od czasów kolejnych proboszczów: ks. M. Matrasa, ks.S. 
Wacha i ks. F. Bondka dbała o czystość i porządek w szczawnickiej świątyni i przynosiła od 
ludzi kwiaty do ołtarzy. Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

W spotkaniu opłatkowym oprócz członków POAK uczestniczyli także: ks. proboszcz To-
masz Kudroń, ks. prałat Franciszek Bondek, ks. Waldemar Sosnowski, siostra przełożona Ewa 
Gunia, laureatka POAK z 2016 r., siostra Anna Klisiewicz, pani Helena Salamon z córką, 
prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich pani Janina Grawicz. pani Michalina Waligóra.

AL

Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem śpieszą…

W Szczawnicy już po raz siódmy Trzej Królowie wraz z orszakiem przemaszerowali 6 
stycznia spod altany w Parku Dolnym do kościoła p.w. św.Wojciecha, by oddać pokłon No-
wonarodzonemu. Za Królami z Teatru Amatorskiego, śpiewając kolędy, szły wraz z ks. Grze-
gorzem dzieci ze scholi parafialnej, 
dalej członkowie Akcji Katolickiej, 
parafianie, goście... Cały orszak, 
mimo śniegu, chłodu, prawdziwej 
zimy dotarł szczęśliwie do celu i 
uczestniczył w Mszy św. o godz. 
12.

Organizatorem przemarszu 
była Parafia p.w. św. Wojciecha, 
Szczawnickie Oddział Akcji Kato-
lickiej, Miasto i Gmina Szczawni-
ca, MOK i Teatr Amatorski działa-
jący przy MOK.

A.L.

Podczas XLIII Wojewódzkiego 
Przeglądu Młodych Recytatorów i 
Gawędziarzy im. Andrzeja Skup-
nia - Florka w Białym Dunajcu nasi 
przedstawiciele zdobyli wyróżnienia 
i nagrody:

KATEGORIA KLAS 0 - III
wyróżnienie 
Karina Zachwieja k. II b SP1
KATEGORIA KLAS IV - VI
wyróżnienie 
Izabela Wiercioch kl. V a SP1
KATEGORIA GIMNAZJUM: 
III miejsce Aleksandra Zachwieja 

- publiczne gimnazjum
Laureatom gratulujemy!

W ostatnim, 316 numerze Z Doliny Grajcarka chochlik drukarski zrobił nam paskudny psikus i do druku 
trafiła wersja niekorektowana. Stąd wkradły się błędy w datach oraz w Wiadomościach Parafialnych przy 
informacjach dotyczących Sakramentu Chrztu św. pojawił się nadtytuł: Odeszli do wieczności.

Bardzo nam przykro z tego powodu i bardzo za naszą pomyłkę przepraszamy!
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O symbiozie dwóch wspólnot 
– parafialnej i Podkowców Małych 

i co z niej pożytecznego wynika

(Rozmowa z Proboszczem Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. 
Wojciecha w Szczawnicy – ks. dr Tomaszem Kudroniem)

- W styczniu br. wieża naszego szczawnickiego kościoła została 
otoczona rusztowaniem. Proszę powiedzieć jakież to prace budow-
lane odbywają się zimą w Kościele p.w. św. Wojciecha?

To co obecnie można obserwować, jest realizacją działania pod-
jętego przed laty wraz ze Stowarzyszeniem  - Polskie Towarzystwo 
Przyjaciół Przyrody PRO NATURA, które zajmuje się ochroną 
Podkowca Małego i innych gatunków nietoperzy w południowej 
Polsce. Przed laty stowarzyszenie to odkryło na terenie Szczawni-
cy dwa miejsca lęgowe tych zwierząt. Jednym jest strych naszego 
kościoła, a drugim – willa Maria w Parku Dolnym. Konsekwencją 
dokonanego odkrycia było stworzenie w tych miejscach i bezpo-
średnim otoczeniu strefy ochronnej - obszaru Natura 2000 Pod-
kowce w Szczawnicy PLH120037. Towarzystwo Pro Natura, żeby 
móc lepiej obserwować kolonię Podkowca Małego oraz utrzymać ją 
w czystości, zrealizowało projekt polegający na zbudowaniu plat-
formy na guano nad większą częścią kościoła, poza prezbiterium. 
Członkowie Towarzystwa pojawiali się u nas cyklicznie, na wiosnę 
- by badać populację kolonii pod względem liczebności; ile zwierząt 
przetrwało zimę, ile się urodziło młodych itp., oraz jesienią - by 
oczyścić strych i platformę z nieczystości. Zacząłem interesować 
się tą tematyką i dowiedziałem się, że w spektrum zainteresowa-
nia stowarzyszenia są działania ochronne i adaptacyjne, polegające 
na zabezpieczaniu stanu i trwałości stanowisk oraz wprowadzaniu 
adaptacji poprawiających warunki bytowe oraz bezpieczeństwo 
nietoperzy. W ramach projektu PODKOWIEC+ realizowane były 
m.in. remonty dachów, montaże osłon przeciw drapieżnikom, in-
stalacje zabezpieczeń przed antropopresją, budowy przegród ter-
micznych, a także wiele innych działań, służących zabezpieczeniu 
i polepszeniu warunków w jakich nietoperze przychodzą na świat i 
wychowują swoje młode lub zimują. Pomyślałem od razu o dachu 
naszego kościoła.  

- Czy wtedy zapadła decyzja o rozpoczęciu prac na dachu ko-
ścioła?

Raczej o poszukiwaniu zewnętrznych środków na jego remont, 
a konkretnie środków z funduszy na Ochronę Środowiska. Jesie-
nią 2014 r. wspomniane Towarzystwo realizowało właśnie pro-
jekt, w ramach którego został wymieniony dach starego kościoła 
w Tylmanowej. Zorientowawszy się, 
że są to te same osoby, które opieku-
ją się naszymi nietoperzami zacząłem 
drążyć temat. Cykliczne wizyty Pana 
Szkudlarka i jego ekipy pozwoliły mi 
podjąć ten temat i wspólnie odnaleźć 
nowe obszary współdziałania. W 2016 
r. udało się podpisać umowę z  PTPP 
Pro Natura, na mocy której zgodziłem 
się, że na obiekcie kościelnym będą 
prowadzone nie tylko prace badaw-
cze związane z kolonią Podkowców, 
ale także adaptacyjne, mające na celu 
stworzenie dla nich lepszych warun-
ków lęgowych i bezpieczeństwa ich 
bytowania oraz  - prace pielęgnacyjne, 
konserwacyjne, renowacyjne w ko-
ściele i jego otoczeniu. Było to niejako 
rozwinięcie wcześniejszych zapisów 
prawnych dotyczących obszaru Natura 
2000 w Szczawnicy. 

Wraz z członkami Towarzystwa Pro 
Natura przyjeżdżali oglądać warunki 
bytowania nietoperzy specjaliści z Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska z Krakowa. Efektem tych spotkań 
była myśl o opracowaniu większego 
projektu, pilotowanego przez RDOŚ, 
obejmującego osiem stanowisk lęgo-
wych nietoperzy w Małopolsce, po-
śród których od początku znalazł się 

nasz kościół. Ostatecznie w styczniu 2017 r. została podpisana umo-
wa z RDOŚ, w której wyraziłem zgodę na przeprowadzenie prac re-
montowych na dachu kościoła oraz wybudowanie nad prezbiterium 
platformy na guano. Kolejne miesiące zajęła weryfikacja zakwali-
fikowanych ośrodków, z których nie wszystkie spełniały założone 
wymogi, oraz zastąpienie odrzuconych – nowymi. W maju 2017 r. 
lista została zamknięta a następnie została podpisana umowa po-
między RDOŚ i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, 
zapewniająca środki dofinansowanie projektu. 

W międzyczasie, zanim wspomniany projekt wszedł w fazę re-
alizacji, w czerwcu 2017 r. pojawiła się szansa wzięcia udziału w 
szkoleniach dotyczących ochrony nietoperzy oraz wykorzystania 
ich obecności do promowania regionu oraz jego oferty turystycznej. 
W ramach projektu unijnego Life – Podkowiec + zostałem zapro-
szony na wyjazd studyjny umożliwiający poznanie kwestii związa-
nych z życiem Podkowców, osób zajmujących się ich ochroną oraz 
obserwowaniem ich na żywo w ośrodkach naukowo-badawczych, 
zajmujących się również promocją turystyczną regionów, w których 
nietoperze występują. Kilkudniowy wyjazd, w którym brali udział 
przede wszystkim chiropterolodzy z całej Polski oraz specjaliści z 
ochrony środowiska, obejmował najważniejsze ośrodki Karyntii i 
Bawarii. Dla mnie była to okazja nie tylko do wejścia trochę w świat 
nietoperzy, ale również do poznania osób, które je badają, chronią 
czy też zajmują się promocją turystyczną miejsc z nimi związanych. 
Warto tutaj wspomnieć polską formę promocji turystycznej nie-
toperzy i utworzenie tzw. Krainy Podkowca, do której, dzięki stano-
wiskom lęgowym Podkowca Małego, należy również Szczawnica. 

- Czemu zatem realizacja projektu nie rozpoczęła się w 2017r.?
Wszystkiemu winne są procedury związane z wydatkowaniem 

środków publicznych oraz i ich długotrwałość. Trzeba było wyło-
nić w kolejnych przetargach: kancelarię prawniczą, która zajmie się 
zgodnością projektu z prawem zamówień publicznych, osobę odpo-
wiedzialną z ramienia RDOŚ za ocenę techniczną projektów, pro-
jektantów dla poszczególnych obiektów, wykonawcę oraz inspek-
tora nadzoru dla każdego z nich. Przetarg na projekt techniczny 
dla naszego kościoła wygrała firma F-PROJEKT z Nowego Sącza. 
Wspólnie z inż. Fijałkowskim, który jest autorem dokumentacji pro-
jektowej, musieliśmy uzgodnić cały szereg kwestii nie tylko tech-
nicznych, ale również środowiskowych, oraz związanych z ochroną 
zabytków, aby wreszcie w kwietniu 2018 r. uzyskać pozwolenie na 
budowę, co leżało w gestii Starosty Powiatu Nowotarskiego. Parafia 
jest Inwestorem, ale Zamawiającym jest RDOŚ, a zatem do tego 
organu należało opracowanie SIWZ oraz przeprowadzenie przetar-
gów. Wszystko potrwało do listopada. Ostatecznie 14 grudnia oka-
zało się że wykonawcą może być firma Blach Man z Pcimia, a in-
spektorem nadzoru został p. Marek Fijałkowski z firmy F-Projekt. 

Po spełnieniu stosownych formalności 
16 stycznia br. został przekazany plac 
budowy i od tego dnia trwają prace.

- Jaki jest planowany termin ukoń-
czenia wszystkich prac i jaki zakres 
one obejmują?

Przewidywany termin zakończenia 
robót określony został na 30 marca br,. 
przy czym może być różnie, bo wcze-
sna wiosna mogłaby sprowadzić Pod-
kowce przed czasem, wtedy nadzór 
przyrodniczy przerwałby prace. Gdy-
by zaś zima była zbyt ostra, mogłoby 
to znacznie opóźnić, a nawet przerwać 
roboty. Przy remoncie zawsze mogą 
pojawić się roboty dodatkowe, wyma-
gające dodatkowego czasu i środków. 
Wówczas mogłoby się zdarzyć, że nie 
tylko termin byłby zagrożony, ale że 
całość inwestycji przekroczyłaby mi-
lion złotych i trzeba by było uciekać się 
do pożyczek. Jestem jednak dobrej my-
śli. Z Bożą pomocą i ludzkim zapałem 
zdążymy na czas i zamkniemy finanse. 
Pragnę przy tej okazji podziękować za 
ofiary indywidualne i te składane co 
miesiąc na cele inwestycyjne w parafii. 

Co do zakresu; na dachu trwają 
prace rozbiórkowe pokrycia starego 
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poszycia. Wymienione ma być 90% deskowania 
oraz wszystkie przegnite czy zagrzybione elemen-
ty więźby dachowej. Sukcesywnie z montażem 
blachy miedzianej na dachu instalowane są ryn-
ny, a na murach oraz gzymsach elementy okuć. 
Czeka nas jeszcze budowa platformy na guano 
nad prezbiterium, uzupełnienie izolacji, renowacja 
elementów drewnianych wieżyczki oraz lukarn, 
instalacja uziemienia, roboty murarskie i ma-
larskie przy gzymsach oraz konserwacja żaluzji 
drewnianych na wieży. Prace zostały rozpoczęte 
od wieży. Dobrze byłoby wykorzystać ustawione 
już, kosztowne rusztowanie, aby ją odświeżyć. To 
jednak oznacza dodatkowe koszty oraz ingerencję 
w harmonogram prac. Zobaczymy, czy będzie to 
możliwe. Wymagana jest dobra wola wykonawcy, 
dobra firma dysponująca czasem a miejscami po-
moc taterników. Nie wiem, czy uda się to wszystko 
zapiąć. Bardzo bym chciał. 

- A co zadecydowało o wyborze blachy mie-
dzianej?

Po pierwsze, konserwator zabytków ani nadzór 
przyrodniczy nie zgodziliby się na inną. Blacha 
ocynkowana wymaga malowania. A ideą obec-
nych prac jest stworzenie takich warunków dla 
nietoperzy, żeby im nie przeszkadzać przez częste 
remonty, malowanie czy ingerowanie w ich siedli-
sko. Wykonawca daje gwarancję na trwałość prac 
remontowych – 5 lat, a trwałość samej blachy mie-
dzianej mierzy się w dziesiątkach lat, minimum 
50 lat. A poza tym, ze względu na obszar Natura 
2000 możemy pracować tylko zimą – wyłącznie 
miedź ma wystarczającą elastyczność, aby mogła 
być bezpiecznie obrabiana w tym okresie. 

 - Ile osób pracuje przy remoncie dachu? 
To zmienna liczba, zależna od podwykonaw-

ców i od konkretnych robót. Jest ich raz więcej, raz 
mniej. Prace rozpoczęto od najtrudniejszych i naj-
mniej dostępnych miejsc, czyli od wieży, z której 
w pierwszej kolejności zdjęto starą blachę. Blachę 
oddajemy na złom. Usiłujemy także jak najwięcej 
materiałów odzyskać.

- Czy jest szansa, żeby np. stare deski użyć do 
innego celu?

Najbardziej zużyty materiał drewniany prze-
kazujemy potrzebującym, aby go wykorzystali na 
opał. Natomiast zrodził się nieśmiały pomysł, by 
deski, które są jeszcze w dobrym stanie, przetwo-
rzyć na swoiste cegiełki. Nie rozmawiałem jeszcze 
ze szczawnickimi artystami. Gdyby tak kawałki 
desek przerobić na przedmioty sztuki sakralnej – 
np. obrazki podobne do ikon, ale wykonane tech-
niką decoupage, z wizerunkiem patrona parafii 
– św. Wojciecha lub Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy, której obraz widnieje w ołtarzu głównym 
kościoła, może byłaby to ciekawa oferta dla wier-
nych parafii i związanych z nią gości. Może ktoś 
chciałby mieć w domu taki niezwykły fragment 
naszego kościoła, a przez to poczuć się mocniej 
„członkiem żywego Kościoła” i przy okazji wes-
przeć fundusz remontowy? Jak wiadomo przy re-
moncie zawsze pojawiają się  koszty dodatkowe... 
Przede wszystkim jednak byłoby to działanie jed-
noczące naszą wspólnotę parafialną i pozostawia-
jące trwałe ślady w naszych domach i sercach. 

- Pomysł uważam za doskonały i życzę, by lo-
kalni twórcy odpowiedzieli na apel Księdza Pro-
boszcza! Trzymam także kciuki za powodzenie 
robót, by wszystko odbyło się zgodnie z harmo-
nogramem, na pożytek Parafii p.w. Świętego Woj-
ciecha oraz kolonii Podkowców Małych. Szczęść 
Boże.

Rozmawiała Alina Lelito

Światłość świata
Dobrze znamy z Ewangelii św. Łukasza (2, 25-35) opis spotkania Zbawiciela  

ze starcem Symeonem (podczas ofiarowania Jezusa w świątyni). Symeon wycze-
kiwał „Pociechy Izraela”, czyli zapowiedzianego Mesjasza. Skoro Go ujrzał, prze-
żył wielką radość, a zarazem poczucie spełnienia własnego życia. Nazwał Jezusa 
Światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela.

Jezus jest tym Światłem, gdyż przynosi ludziom poznanie prawdy o Bogu i o 
zbawieniu. Oświeca wszystkich, którzy otwierają się na Jego światło – a więc daje 
im poznać sens i cel życia; pomaga im zobaczyć ich życie w świetle miłości Bożej, 
w przeznaczeniu do szczęścia wiecznego.

Jednak Ten, który przychodzi do ludzi z największym Darem, bo z samym Sobą 
(jako Stwórca i Bóg hojny w miłosierdzie), przychodzi do nich z najkonieczniej-
szym dla nich ratunkiem – ze zbawieniem. Mimo to właśnie On zostanie przez 
wielu odrzucony. I wielu będzie Mu się sprzeciwiać. Stanie się On dla nich „zna-
kiem sprzeciwu”, a zarazem „przyczyną” upadku.

Oczywiście, On tego ich upadku nie chce. Przyszedł do wszystkich, aby wszyst-
kim dać zbawienie. Ale ci, którzy bardziej ukochali ciemności niż światło – grzech 
niż łaskę – nie chcą przyjąć Zbawiciela. Są ślepi i nie chcą się dać oświecić Boże-
mu światłu, ponieważ w świetle stałyby się widoczne ich złe czyny.

I dalej Symeon zapowiada, że z powodu tego sprzeciwu wobec Jezusa, duszę 
Maryi przeniknie miecz, a więc będzie głęboko cierpiała.

Jeśli zatem ból Maryi z powodu sprzeciwu ludzi wobec Jezusa będzie aż tak 
przeszywający, to o ileż bardziej dotknie on samego Zbawiciela. I wiemy, że pro-
roctwo to spełniło się zwłaszcza w okrutnej męce i śmierci Jezusa, na którą patrzy-
ła Maryja, cierpiąc w sposób niewysłowiony.

Podczas ofiarowania w świątyni Jezus jest jeszcze bezbronnym Dziecięciem, a 
już przewidywany jest Jego dalszy los jako cierpiącego Zbawiciela świata.

Jezus jest Światłem, które Maryja i Józef wnoszą do świątyni Jerozolimskiej, 
ale nie jest On przeznaczony tylko dla Izraela. Symeon nazywa Go Światłem na 
oświecenie pogan – czyli wszystkich ludzi, również nas. Rozpoczyna się nowy 
etap historii zbawienia, który obejmuje wszystkie narody.

Tak więc Jezus jest naszym Światłem. Czy Je przyjmujemy? Czy się Mu nie 
sprzeciwiamy? Czy nie trwamy przy własnych ciemnościach (grzechach), nie do-
puszczając Bożego Światła, by nie ujawniła się prawda o nas?

Czy nie stajemy się przyczyną cierpienia także Maryi, której duszę zawsze 
przenika miecz boleści, ilekroć nie jesteśmy posłuszni Zbawicielowi...

Danuta Mastalska
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 Jak w kalejdoskopie
Minął rok od rejestracji naszego Stowarzyszenia Pieniński 

Uniwersytet Trzeciego Wieku. Przez ten czas zaistnieliśmy w 
szczawnickiej rzeczywistości i mamy wielu sympatyków, któ-
rzy nas wspierają i dobrze nam życzą. Jest również spora liczba 
bezstronnych obserwatorów, którzy zastanawiają się… jak długo 
będzie się miał tak dobrze ten Pieniński UTW? Przecież już nie-
jedna wspaniała inicjatywa nie wytrzymała codziennych bolączek 
i tzw. obiektywnych trudności. Też się z tym borykamy. Mimo 
że tyle mówi się o seniorach, ich wzrastającej liczbie i o progra-
mach politycznych, jakimi należy ich otoczyć, to tak naprawdę 

nie jest łatwo seniorom  zrzeszyć się i skutecznie funkcjonować. 
Skąd ta refleksyjna nuta? Początek roku, pierwsze urodziny na-
szego Stowarzyszenia, to chyba tak „obrachunkowo” nastraja. Ale 
dość narzekania, to takie niemodne. Jesteśmy co prawda w trak-
cie przerwy semestralnej, ciągle jednak organizujemy spotkania, 
wykłady i udzielamy się w różnych miejscach. Kolędowaliśmy w 
kinoteatrze Pieniny, w Ośrodku Dziennego Pobytu Seniorów w 
Jaworkach oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach Szkolne-
go Przeglądu Kolęd. Spotkaliśmy się ze słowackimi seniorami, 
których spora, bo 30 -  osobowa grupa przybyła na nasze zapro-
szenie z Leśnicy, by zapoznać się z działalnością tutejszego Uni-
wersytetu, a przy okazji zwiedzić nasze miasto i okolice (szcze-
gólnie cerkiew w Jaworkach) oraz obejrzeć Jasełka przygotowane 
przez Teatr Amatorski złożony z członków Oddziału Pienińskiego 
Związku Podhalan. Wspólnie realizujemy projekt „Uniwersytety 
trzeciego wieku bez granic” finansowany ze środków programu 
„Seniorzy w akcji”, Polsko - Amerykańską Fundację Wolności i 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. W planach ponowne spo-
tkanie, tym razem w Leśnicy. Poza tym w styczniu wysłuchaliśmy  
dwóch bardzo ciekawych wykładów: biologa o walorach przyrod-
niczych Pienin i psychologa o przeszkodach na drodze do osiąga-
nia celów. Do połowy lutego leniuchujemy, znowu zakosztujemy 
monotonii i nudy, by potem pełni werwy, dociekliwości wrócić 
na wykłady i cykliczne zajęcia i „przyłączyć się do ludzi, którzy 
nigdy nie mówią: to już koniec. Muszę się zatrzymać”.

Bożena Nowak

Walka może być sztuką
18 stycznia, zajęcia w ramach Spotkań z kulturą w Szczaw-

nicy -Ferie 2019r. miały wyjątkowy charakter. Były to spotka-
nia z kulturą...fizyczną! W sali kionoteatru „Pieniny” w pokazie 
sztuk walki: - kick- i thai - boxingu oraz karate, zaprezentowała 
się szczawnicka Szkoła „Highlander” prowadzona przez Mistrza 
Zbigniewa Lacha (2 dan w karte, 2 dan w kick boxingu).

Szkoła liczy ok. 30 adeptów w różnym wieku i stopniu zaawan-
sowania, i działa od września zeszłego roku. Choć młodzi ludzie 
są dopiero u początków kariery, dali wspaniały pokaz nabytych 
umiejętności, wśród których liczą się nie tylko te ściśle technicz-
ne, ale także dyscyplina, wytrzymałość, ambicja i odpowiedzial-
ność, jak opisywał każde ćwiczenie Zbyszek Lach.

Pokazy zostały zakończone wspaniałym popisem sztuki walki 
przez samego Mistrza Zbyszka Higlandera Lacha z uczniem Kubą 
Gębalą a także widowiskowym rozbijaniem cegieł dłonią. Warto 
było to zobaczyć na żywo!

Bardzo dziękujemy za ekstremalne przeżycia i mamy nadzieję, 
iż będziemy mogli podziwiać Szkołę „Higlander” jeszcze wiele 
razy na różnego typu zawodach i galach. Trzymamy kciuki!

Alina Lelito

Przeżyjmy to jeszcze raz
Czy można spędzić czas milej niż na wspólnym kolędowaniu? 

Otóż można - szczególnie, kiedy jest to kolędowanie integracyjne! 
29.01.2019 r. w kinoteatrze Pieniny odbył się koncert, w którym 
wzięli udział seniorzy z Dziennego Ośrodka Opieki i Aktywizacji 
Osób Starszych w Krościenku n/D oraz chór złożony z uczestni-
ków Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu 
Samopomocy Perła w Szczawnicy, prowadzony przez Ewę Za-
chwieję. Przybyłych gości przywitała Janina Zachwieja, podkre-
ślając jak ważna jest wspólna wymiana doświadczeń międzypo-
koleniowych.

Pierwsi wystąpili seniorzy z programem słowno-muzycznym 
autorstwa Teresy Stec pt.: Przeżyjmy to jeszcze raz – w noworocz-
nym nastroju, do którego przygrywała na gitarze Ewa Walkow-
ska, po czym zostali zaproszeni na widownię. Wtedy na scenę 
wyszli gospodarze spotkania, przebrani w piękne, barwne stroje 
– uczestnicy zajęć z Perły, którzy śpiewali kolędy, a Iwona Jabłoń-
ska czytała do nich nastrojową poezję. 

Było to bardzo miłe i wzruszające spotkanie, podczas którego 
te dwie placówki mogły się spotkać i poznać. Na pewno zaowocu-
je ono w przyszłości większą współpracą między nimi.

E.W.
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„Błękitne niebo i jasne słonko patrzą wła-
śnie na Ciebie. Usiądź na chwilkę, zamknij 
swe oczka i pomyśl, że biegasz po niebie” (…) 

- rozbrzmiały anielskim głosem słowa, zwiastujące początek 
pięknego wydarzenia. 10.01.2019 w szczawnickiej sali kinowej 
odbyło się niezwykłe przedstawienie. Podopieczni Ośrodka Reha-
bilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego z Ochotnicy Dolnej 
oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy wraz z opiekunami po 
raz kolejny zaskoczyli widzów. Przygotowane przez nich Jasełka, 
scenografia, kostiumy i aranżacja poszczególnych scen wprawi-
ły wielu obserwatorów w zachwyt a nierzadko wywoływały łzy 
wzruszenia.  

Zarówno mali i więksi aktorzy oraz towarzyszący im opieku-
nowie zapewnili widzom niezwykle emocjonujące chwile. Betle-
jemska gwiazda rozświetliła szopkę i po raz kolejny dała nadzieję 
na lepsze jutro. Anielski taniec z wirującymi okręgami, puchem 
anielskich piór i płatkami śniegu w akompaniamencie wspaniałej 
pieśni „Halleluja” przypomniał niezwykłą atmosferę najpiękniej-
szych w roku świąt. Skoczny taniec i pokłony pasterzy przypo-
mniały widzom o potrzebie szczerej radości i wielkiego oddania. 
Kolorowy orszak Trzech Króli złożył tradycyjnie bogate dary, a 
Maryja odśpiewała piękną kołysankę. Na koniec aktorzy zapre-
zentowali cudowny taniec z szarfami, kończąc go uformowaną 
gwiazdą! Gratulacjom i wzruszeniom nie było końca. Oklaski 
trwały i trwały….

Niezwykle istotnym w całym przedsięwzięciu był fakt, który 
potocznemu widzowi zapewne nie przemknął przez myśl. Akto-
rzy realizujący to spektakularne widowisko to dzieci i młodzież z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym. Przygotowania trwały kilka miesięcy. „Opanowanie 
przez nich konkretnych gestów, wiedza na temat kolejności wy-
stąpień, tańce i pozostałe czynności wchodzące w skład scen to 
niebywałe osiągnięcia.” – powiedziała reżyserująca przedstawie-
nia mgr Magdalena Zaborowska. „Wraz z innymi nauczycielami, 
poświęciliśmy wiele godzin i sił na przygotowania i osiągnięcie 
takich efektów.” 

Przedstawienie było kilkakrotnie prezentowane m.in. w WOK 
w Ochotnicy Dolnej – dla rodziców i rodzin podopiecznych, w 
Domu Seniora w Krościenku n/D oraz w GOK Tylmanowa - dla 
uczniów i nauczycieli z tej miejscowości powodując podobne 
reakcje i budząc ogromne emocje. Tym bardziej zasłużone były 
liczne brawa i słowa uznania. Niech niezwykła atmosfera, jaką 
nam zapewnili trwa w naszych sercach jak najdłużej i przypomina 
nieustannie o świątecznej radości.

Aneta Chlipała 

Życie na biegunach

Psy milczą, 
ludzie szczekają
Dochodzi dziewiętnasta, w kojcach poruszenie, bo psy dosko-

nale czują czas. Liche światło czołówki prowadzi mnie w stronę 
furtki. Ja widzę niewiele, one wszystko. Wiaderko ciemne jak noc 
świeci i pachnie. Z trudem wchodzę na wybieg, jedną ręką prze-
suwam skobelek, drugą odganiam psy. Mój dysk, choć pewnie już 
dawno wrócił na swoje miejsce, jeszcze daje o sobie znać. Psom to 
nie przeszkadza, one w formie, w formie muszę być ja.

Po karmieniu nastaje martwa cisza. Salomka niewinnie mru-
ży skośne oczy, Kamyki wylizują sobie pyszczki w poszukiwaniu 
resztek kolacji, Akitka mości się w słomie, Dejzi czuwa, jak to 
wilk. Zanim zgaszę światło i wyjdę z wybiegu, gadam do nich 
jeszcze chwilę, życzę im dobrych snów, niech wam się przyśnią 
kurki i tłuste skórki, tak im gadam, tak już mam. Brak reakcji 
oznacza, że nadchodzi zasłużony sen.

Kocham psy za ich milczenie, kocham je za oczy pełne milio-
nów słów. Kocham je za nieopisane porozumienie bez wypowie-
dzianych zdań.

W górach znajdę spokój, ciszę, anonimowość, wolność, tak się 
myśli, jak się rzuca miasto i zmienia ciepłe, bezpieczne lokum na 
mieszkanie w starym wiatraku ze skrzypiącymi deskami zamiast 
ścian.

Lubię życie na wsi, konie na padoku, rżące osiołki, zwłaszcza 
tego małego, co ma niespełna rok, lubię łanie w potoku, zsiadłe 
mleko, jajka tanie jak barszcz. Lubię pagórki malowane słońcem, 
skały szorstkie, popielate, lubię drewno w kozie, zapach palonych 
liści, lubię siwy dym. Lubię z Bogiem rozmawiać na spacerach 
wierząc, że im wyżej tym bliżej Go mam. Lubię oczy zamykać, 
gubić myśli za sobą, zapominać, wspominać, tęsknić, płakać, się 
śmiać.

Ja na wsi nie znam wszystkich, za to wszyscy znają mnie. Każ-
dy wie, co się stało, co dziś psy dostały jeść. Kto mnie odwiedza, 
kto o mnie zapomniał, czy jeszcze pracuję, a może już nie. Wie-
dzą, że nie chodzę w czerni, że na chórze nie stoję w kościele, tam 
gdzie zawsze stałam, tylko że nie sama, tylko że z Nim. Wiedzą, 
że po lesie biegam z psami na biegunach, że Salome zjadła kurę, 
że na nartach już nie jeżdżę, że w galerii świeci pustką, że w wia-
traku ktoś pomieszkuje, ktoś, ale nie ja.

O czym myślę, o czym milczę, co zabieram ze sobą, kiedy ucie-
kam od pytań, spotkań, jak się trzymasz, jak się masz, to wiedzą 
tylko psy, dwie osoby, to wiem tylko ja.

Moje myśli o tych, co zawsze wiedzą lepiej, co mnie znają na 
wylot, co mają rady, a nie mają wad, przerywa skowyt Dejzi, jakby 
się skarżyła, że dziś na blogu za dużo o szczekaniu, a za mało o 
psach.

Kasia Kołodziejska
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Przegląd Młodych Recyta-

torów i Gawędziarzy im. An-
drzeja Skupnia Florka

W czwartek 10 stycznia odbył 
się w Szkole Podstawowej nr 2 w 

Białym Dunajcu XLIII Wojewódzki Prze-
gląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy 
im. Andrzeja Skupnia Florka. Miło nam 
poinformować, że uczennica III klasy na-
szego gimnazjum Aleksandra Zachwieja 
zdobyła w nim III miejsce. W tym roku 
zgłosiło się aż 139 uczestników z 13 miast 
i gmin. Organizatorzy i członkowie Jury 
podkreślali, że tegoroczny Przegląd był na 
bardzo wysokim poziomie. Tym bardziej 
gratulujemy Oli tak dużego sukcesu. 

Konkurs Piosenki Świątecznej Ob-
cojęzycznej – CHRISTMASlieder 
& WEIHNACHTSsongs

W czwartek 10.01.2019 roku w budynku 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczaw-
nicy w sali kinowej odbyła się szósta edy-
cja Międzyszkolnego Konkursu Piosenki 
Świątecznej Obcojęzycznej „Christmaslie-
der & Weihnachtssongs”.

Pomysłodawcami i organizatorami 
konkursu są nauczyciele języków obcych 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy. W 
konkursie tegorocznej edycji wzięło udział 
11 szkół z terenu powiatu nowotarskiego. 
Były to szkoły z Ochotnicy Dolnej, Kro-
ścienka, Szczawnicy, Szachtowej, Kliku-
szowej, Lasku, Morawczyny, Tylmanowej 
i Grywałdu. Uczestnicy konkursu zapre-
zentowali piosenki świąteczne w języku 
niemieckim i angielskim. Nagrody zostały 
przyznane w dwóch kategoriach (dla soli-

stów i duetów) dla dwóch grup wiekowych 
(klasy szóste i siódme oraz klasy ósme i 
trzecie gimnazjum).

Głównym celem przyświecającym or-
ganizatorom jest propagowanie nauki 
języków obcych wśród młodzieży oraz 
promowanie aktywności twórczej. Tego-
roczni uczestnicy wykazali się dużą pomy-
słowością. Śpiewali przy akompaniamen-
cie różnych instrumentów takich jak gitara 
elektro-akustyczna, gitara elektryczna 
czy fortepian. Jury w składzie: pani Ali-
na Lelito – dyrektor MOK w Szczawnicy, 
pani Agata Werner- nauczycielka języka 
angielskiego w Zespole Szkół Zawodo-
wych i Placówek w Krościenku n/D, pan 
Jan Manowski- tłumacz przysięgły języka 
niemieckiego, oceniało poprawność języ-
kową, stronę muzyczno-wokalną, interpre-
tacją wykonywanych utworów oraz ogólny 
wyraz artystyczny. Nagrody dla zwycięz-
ców zostały ufundowane przez Urząd Mia-
sta i Gminy Szczawnica.

Wyniki konkursu:
Kategoria soliści- klasy ósme i trzecie 

gimnazjum:
Miejsce I: Gabriela Gierczyk – Zespół 

Szkolno- Przedszkolny im. Majora H. Su-
charskiego w Tylmanowej

Miejsce II: Julia Zachwieja- Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza 
w Krościenku

Miejsce III: Kamila Maurer– 
Zespół Szkolno- Przedszkolny 
im. Majora H. Sucharskiego w 
Tylmanowej

Kategoria soliści- klasy szóste 
i siódme:

Miejsce I: Aleksandra Krupa- 
Szkoła Podstawowa w Lasku

Miejsce II- Oliwia Żółtek- 
Szkoła Podstawowa w Lasku

Miejsce III- Łucja Tokarczyk- 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. 
prof. J. Tischnera w Szczawnicy

W tej kategorii jury zdecy-
dowało się przyznać dodatkowe 
wyróżnienie dla Fabiana Kurny-
ty ze Szkoły Podstawowej nr 1  
w Szczawnicy

Kategoria duety- klasy ósme i trzecie 
gimnazjum:

Miejsce I: Aleksandra Mastalska i Bar-
tłomiej Trzeszczoń- Szkoła Podstawowa nr 
2 im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy

Wyróżnienie: Beata Szew-
czyk i Urszula Szwab- Gimna-
zjum im. Jana Kasprowicza w 
Klikuszowej

Kategoria duety- klasy szóste 
i siódme:

Miejsce I: Magdalena Brzeź-
ny i Honorata Wąchała – Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Ochotnicy Dolnej

Nagrody laureatom wrę-
czył Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica pan Grzegorz Nie-
zgoda oraz Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Szczawnicy 
pani Alina Lelito.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy 
wszystkim za pomoc i zaangażowanie w 
organizację konkursu. Dziękujemy Panu 
Burmistrzowi za ufundowanie nagród, 
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury za udo-
stępnienie sali i profesjonalnego sprzętu. 
Dziękujemy naszemu szanownemu Jury, 
Radzie Rodziców przy Szkole Podstawo-
wej nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera za ufun-
dowanie poczęstunku dla uczestników 
konkursu, przedstawicielom prasy oraz na-
uczycielom, którzy przygotowali młodzież 
do występów. Mamy nadzieję, że kolejne 
edycje konkursu będą się cieszyły równie 
dużo popularnością.

27 Finał WOŚP

Kolejny rok działamy w Wielkiej Or-
kiestrze Świątecznej Pomocy. Uczniowie 
naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem 
zbierali pieniążki na sprzęt dla szpitali 
dziecięcych, dumnie nosząc identyfikatory 
oraz specjalnie przygotowane na ten szcze-
gólny cel kolorowe puszki. Kwesta mimo 
chłodu była dobrą zabawą, bo „pomaganie 
jest dziecinnie proste.”

W tym roku działający przy naszej 
szkole sztab WOŚP zebrał 14386,27 zł.

Jest to najwyższa kwota, jaką udało się 
dotychczas zebrać. Jesteśmy dumni z ta-
kiego wyniku.

Serdecznie dziękujemy naszym 
uczniom za serce i energię włożoną w tę 
piękną akcję, a ofiarodawcom za jej wspar-
cie i życzliwość! 



STRONA   19

Nr 317  -  LUTY 2019MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

JEST TAKA SZKOŁA
Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku

10 stycznia Fundacja Edukacyjna „Per-
spektywy” ogłosiła wyniki XXI Ogólno-
polskiego Rankingu Liceów i Techników 
Perspektywy 2019. Po raz kolejny nasze 
Technikum znalazło się w gronie naj-
lepiej ocenionych szkół w Polsce. Nasza 
szkoła została sklasyfikowana na 175. 
miejscu w Polsce i 21. miejscu w Mało-
polsce. Oznacza to, że szkoła znajduje się 
w grupie najlepszych szkół tego typu w 
Polsce i ma prawo posługiwać się przez 

cały kolejny rok zaszczytnym tytułem 
„Srebrnej Szkoły” oraz znakiem „Srebr-
nej Tarczy”. Warto wspomnieć, że w skali 
powiatu nowotarskiego nasze technikum 
zajmuje 2. miejsce i ustępuje jedynie tech-
nikum w ZSE w Nowym Targu.

Tę tak wysoką pozycję w ogólnopol-
skim rankingu zawdzięczamy przede 
wszystkim wysokiej zdawalności egzami-
nów maturalnych i zawodowych, którą na-
sza szkoła szczyci się od wielu lat. Wyniki 
te są efektem codziennej, wytężonej pracy 
nauczycieli i uczniów oraz zindywiduali-
zowanemu podejściu do każdego ucznia. 
Każdy uczeń w naszej szkole może liczyć 

na indywidualne traktowanie, zgodnie z 
własnymi możliwościami i potrzebami 
edukacyjnymi. Dzięki takiemu podejściu 
do nauczania szkoła osiąga wysokie wy-
niki w egzaminach zewnętrznych – ma-
turalnym i zawodowym, co umożliwia 
uczniom, którzy zdecydowali się na naukę 
w naszej szkole zdobycie wykształcenia 
średniego oraz dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje w wybranym zawodzie.

Więcej o rankingu Perspektyw można 
przeczytać tutaj: http://technika.perspek-
tywy.pl/2019/

(et)

XV Koncert Kolęd i Pastorałek
XV Koncert Kolęd i Pastorałek pt. „Boży Syn 

w sercu Twym rodzi się” odbył się 6.01.2019r. w 
kościele w Jaworkach, a 13.01.2019r. w kościele 

parafialnym w Szlachtowej. 
Podczas tegorocznego Koncertu Kolęd i Pastorałek główne 

role objęli pierwszoklasiści. Jako Maria wystąpiła Patrycja Ma-
linowska, a w rolę Józefa wcielił się Krzysztof Biel. Owieczkami 
zostały dzieci z klasy „0”: Filip Zając, Milena Michałczak, Zuzia 
Lasyk, Mikołaj Malinowski, Kamila Pietrzak, jako piesek wystą-
pił Kamil Proński. Pastuszków zagrali: Patryk Surowiak, Kacper 
Węglarz, Wojtek Jurzec, Jan Surowiec, Dawid Lasyk, Mikołaj 
Fryźlewicz. Aniołki: Lena Hurkała, Karolina Klag, Julia Gałysa, 
Zosia Cześniakowska. Gwiazdeczkę zagrała Daria Szczepaniak, 
Trzech Króli: Wiktor Dulak, Piotr Kozłecki i Wojtuś Sobierski. 
Poloneza do kolędy „Bóg się rodzi” zatańczyły: Zuzia Kielak, 
Alicja Mastalska, Martyna Ciesielka, Paulina i Ola Feleńczak, 
Natalia Maślanka, Amelia Bieniek, Oliwia Dłubacz, Sandra Sta-
wiarska, Aleksandra Szołtysik. W chórze aniołów śpiewały: Oli-
wia Hurkała, Sara i Amelia Kaczorowskie, Patrycja Szczepaniak, 
Wiktoria Tomczyk, Ola Mastalska, Monika Błażusiak, Iza Kli-
mek, Kasia Biel, Kamila Dulak, Marta Wyrostek. Nad całością 
czuwały: Pani Magdalena Majerczak, Pani Teresa Topolska, Beata 
Wyrostek, Beata Niewiadomska-Bochnak i Ewa Walkowska. 

Dziękujemy rodzicom za pomoc w organizacji koncertu i 
przede wszystkim uczniom za tak piękny występ. Dzięki nim po 
raz kolejny, mogliśmy posłuchać najpiękniejszych kolęd i pasto-
rałek W Szlachtowej, już podczas Mszy Świętej rozbrzmiewały 
piękne głosy uczniów naszej szkoły. Liturgię uświetniła również 

kolęda „Mizerna Cicha” w wykonaniu Pani Ewy Walkowskiej 
oraz utwór „Mario czy Ty wiesz” w wykonaniu Amelki i Sary 
Kaczorowskich, Marty Wyrostek, Pani Ewy Walkowskiej i Karo-
liny Topolskiej-Hałgas. 

Dziękujemy także wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją 
obecnością i wysłuchali naszego programu. Dziękujemy również 
za wsparcie. Podczas tegorocznego koncertu staraliśmy się pomóc 
Wojtusiowi Sobierskiemu. Pieniądze ze zbiórek w kościołach w 
Szlachtowej i Jaworkach będą przekazane na jego leczenie i re-
habilitację.

Wanda Zachwieja

Hej kolęda, 
kolęda…

31 stycznia br. na wspólne kolędowanie, wieńczące okres śpie-
wania tych tak lubianych pieśni związanych z okresem Bożego 
Narodzenia, zaprosiła Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawnicy. 
Tegoroczne kolędowanie było przeglądem wystąpień wszystkich 
klas w repertuarze tradycyjnych kolęd i pastorałek. Zaproszeni 
Goście również zaśpiewali kolędy, a ich wykonania zostały gorą-
co przyjęte przez publiczność. Zachwyt wzbudzała różnorodność 
prezentacji, z użyciem wielu instrumentów, barwność strojów, re-
gionalnych, pasterskich, anielskich i stylizowanych oraz ogromna 
radość z występowania na scenie

Śpiewali: Chór Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
Członkowie Związku Podhalan, Rodzice uczniów naszej szkoły, 
nauczyciele, zagrała Orkiestra Dęta przy OSP w Szczawnicy.

Przegląd zaszczycili swoją obecnością: ks. proboszcz dr To-
masz Kudroń, Prezes Związku Podhalan Elżbieta Wiercioch, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda, Sekretarz 
MiG Szczawnica Tomasz Ciesielka, dyr MOK Alina Lelito, dy-
rektorzy szkół i przedszkoli - s. Anna Klisiewicz, p. Beata Kowal-

ska, p. Anna Szczepaniak, p. Robert Dębski, a także p. Bożena 
Nowak i p. Ewa Zachwieja (PUTW)

Zaangażowanie uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników 
szkoły oraz pomoc przyjaciół dały dobry owoc w postaci kolędo-
wego spotkania. 

Wg inf. ze szkolnej strony i fb – A.L.
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Pisz¹ do nas...

„WOLNOŚĆ ODERWANA 
OD PRAWDY O CZŁO-
WIEKU WYRADZA SIĘ 

W SAMOWOLĘ” 1

Wolność człowieka zależy od niego samego, a nie od nazwy 
państwa, ustroju, stanu pokoju czy wojny. Od ww. okoliczności 
zależy zakres i sposób realizowania wolności, np. jawnie czy w 
podziemiu. Jednak samo poczucie wolnego ducha i jego działanie 
zależy od odwagi człowieka. Właśnie wyzwoleniem do odwagi i 
do działania filozofowie nazywają wolność. Nadużyciem wolno-
ści jest manipulowanie świadomością ludzi poprzez ignorowanie 
prawdy lub wręcz jej zakłamywanie. Wtedy – zgodnie z myślą 
przywołaną w tytule – rodzi się samowola realizowana przez 
fałszujących i tych, którzy im zawierzyli. Te słowa tytułu nie są 
naukową teorią, lecz właśnie prawdą wynikającą z życia pojedyn-
czego człowieka, jak i z historii świata.

W związku z ogromnym znaczeniem prawdy i z zamiarem, aby 
nie dopuścić do wspomnianej w tytule samowoli wypada zapy-
tać o prawdę dotyczącą wydarzeń w latach 50. ubiegłego wieku w 
Krzemieninach. Oto konkretne pytania:

Proszę o opublikowanie dowodów przekonujących, że miesz-
kańcy bunkra byli bohaterami i mówiących na czym polegało ich 
bohaterstwo.

Proszę ogłosić publicznie, dlaczego każdy z mieszkańców 
bunkra przerwał ok. pięcioletnie, bez walki z ustrojem, życie na 
wolności w PRL, po legalnym ujawnieniu się powojennym i po-
siadając wtedy pełnię praw obywatelskich (a dwóch z nich pracę 
w państwowym przedsiębiorstwie) zaczął ukrywać się w bunkrze.

Proszę udowodnić, że dwaj mieszkańcy bunkra w czasie obła-
wy zginęli bezpośrednio „z rąk UB”. Co stanowi podstawę do ta-
kiego twierdzenia?

Proszę udowodnić publicznie, że mieszkańcy bunkra przeciw-
stawiali się sowieckiej agresji. Na czym to przeciwstawianie się 
polegało i kiedy było realizowane?

Proszę udowodnić publicznie, że po II wojnie światowej prze-
ciwstawiali się reżimowi komunistycznemu i na czym to polegało?

Proszę udowodnić, że kradzieże popełniane przez ludzi z bun-
kra uderzały bezpośrednio w komunistyczny rząd w Warszawie, a 
nie w miejscową ludność.

Cechy wymaganych dowodów podano pod tekstem w przypi-
sach2. Pytania powyższe są adresowane do każdego czytelnika. 
Brak odpowiedzi i udowodnienia w sprawie któregoś z ww. pro-
blemów będzie oznaczał słuszność jego zakwestionowania. Szcze-
gólnie ważne tu są punkty: 1, 4 i 5. Brak dowodów w tych tematach 
będzie oznaczać, że w kontekście obchodów ku czci Żołnierzy 
Wyklętych nie należy wspominać mieszkańców bunkra. Bowiem 
tę sprawę reguluje obowiązująca dziś ustawa z dnia 3.02.2011 r. 
podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. W jej 
preambule zamieszczono następujące określenia pojęcia „żołnierz 
wyklęty”: Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycz-
nego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa 
Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywist-
nienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego z bronią 
w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji 
i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. W tym określe-
niu nie chodzi o to, że się ktoś ukrywał lub zginął, tylko o to, że 
kto nie walczył po bohatersku z agresją sowiecką i/lub reżimem 
komunistycznym, nie jest Żołnierzem Wyklętym. Wspomniana 
ustawa dedykuje ustanowiony wtedy Narodowy Dzień Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych” tylko takim żołnierzom, którzy walczyli 
z komunizmem. Również tylko takim należy się tytuł „Żołnierz 
Niezłomny”. Wyjaśnił to publicznie dr Adam Buława, dyrektor 
Muzeum Wojska Polskiego: W określeniu „niezłomni” położony 
jest nacisk na wytrwałość, aktywność, przeciwstawianie się ustro-
jowi komunistycznemu narzuconemu siłą.

Nie należy o każdym mieszkańcu bunkra myśleć jednakowo, 
bo każdy z nich miał inną przeszłość. Módlmy się za nich. Może 
dlatego Pan Bóg pozwolił przypomnieć po latach ich historię, aby 
się za nich modlić? Dla nas to może rodzić łaski duchowe, a dla 
nich może oznaczać zbawienia. Zaś ich rodziny, jeszcze żyjące, 
winniśmy otaczać szacunkiem, życzliwością i wyrozumiałością, 
tym bardziej, że te rodziny nie miały wtedy żadnego wpływu na 
działania swoich ojców i dziadków, którzy znaleźli się w trud-
nej sytuacji. Ta wyrozumiałość może owocować dobrem. Jednym 
z rodzajów tego dobra może być narodzenie się pokory w tych, 
którzy są skorzy do krytyki. Rozważanie tego, jak byśmy się za-
chowali w tamtych czasach, będąc w sytuacji mieszkańców bun-
kra, jest bardzo ważne, wskazane i potrzebne, ponieważ ono może 
zrodzić pokorę jako skutek wniosku, że może postąpilibyśmy tak 
samo jak oni albo gorzej. Więc bądźmy wyrozumiali i nie kry-
tykujmy! Kto z nas jest bez grzechu niech pierwszy krytykuje…

Jednak oprócz dobra, ze sprawy Krzemienin może wyniknąć 
zło społeczne. Chodzi o to, że wszyscy szczawniczanie dziś sie-
demdziesięcioletni mieli w roku obławy po siedem lat, zaś starsi 
pamiętają te czasy z osobistych doświadczeń. Żyje jeszcze urzęd-
niczka, która w szczawnickim Urzędzie Gminy wypisała akt 
zgonu porucznika Solarskiego z UB, zabitego w czasie obławy. 
Żyje w Szczawnicy kilka osób, które znały osobiście przywódcę 
bunkra, rozmawiały z nim niejeden raz i wiedzą, co o nim sądzić. 
Żyje wiele osób, które rozmawiały ze świadkami obławy: dwoma 
uciekinierami, milicjantem z Łącka, ormowcem z Krościenka i 
rolnikiem z Obidzy. Oni, być może, będą czytać niniejszy tekst. 
Dla tych ludzi sprawa Krzemieni jest jasna, znana i jednoznaczna 
– nie kontrowersyjna. Kontrowersję (czyli wersję zdarzeń sprzecz-
ną ze znaną, „kontra prawdzie”) wprowadza ktoś, kto się swoją 
złą robotą ośmiesza. I to jest jedno zło społeczne – aktualne. A w 
przyszłości, zderzenie znanej i przekazywanej potomnym prawdy 
z nową dziś wersją „kontra” może mieć nieprzewidywalne dziś złe 
skutki. Dobre na pewno nie. 

W powyższym tekście nie chodzi o dzielenie włosa na czworo, 
wspominając przeszłość. Tu chodzi o przyszłość! Ale, żeby dbać 
o niezakłamanie historii w przyszłości, musi się sięgnąć do prze-
szłości, choćby to kogoś bolało. Tekst powyższy powstał nie po to, 
żeby kogoś urazić, ale po to, aby postawić mocną tamę zaciemnia-
niu wiedzy o przeszłości wbrew znanej prawdzie.

W ocenie wydarzeń w Krzemieninach trzeba miłości, wyro-
zumiałości, ale przede wszystkim uczciwości. Nie uczciwości w 
miarę (w miarę czego?), ale stuprocentowej uczciwości. Uczci-
wość, podobnie jak prawda, jest jedna. A wszelkie ich odmiany 
w miarę, nie są ani uczciwością, ani prawdą. Zatem bądźmy nie 
samowolni bez prawdy, ale całkowicie bezstronni, prawi i spra-
wiedliwi duchowo.

Kazimierz Majerczak

Przypisy

1 Z przemówienia św. Jana Pawła II w ONZ w dniu 5.10.1995r.
2 Za dowody można uznać wiarygodne dokumenty precyzyj-

nie i jednoznacznie informujące w danej sprawie. Proszę podać 
nazwę dokumentu i jego cechy: autora, nadawcę, datę powstania, 
numery, sygnatury itp. oraz miejsce przechowywania lub udostęp-
niania: nazwę instytucji, adres.
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Anna Kondracka - Wiercioch

Zimowy Karnawał 
w stolicy śniegu

Mieszkańcy Kanady umieją się cieszyć z zimy 
jak dzieci, rodzice wychodzą z dziećmi w mroźny dzień, aby jeź-
dzić na sankach lub na łyżwach. Ja wyjmuję swoje buty śnieżne 
lub narty biegówki i spacerkiem jadę naokoło naszej posiadłości. 
Jedna rundka to 500 metrów, dokładnie wyliczona przez mojego 
męża Janusza. Minusowe temperatury rzadko tu kogoś przerażają, 
a luty to miesiąc najbardziej bogaty w różne zimowe imprezy i 
festiwale na wolnym powietrzu. 

Jedną z najsłynniejszych w całej Kanadzie imprez zimowych 
jest Festiwal Zimowy, zwany również Karnawałem Zimowym, w 
mieście Quebec City, w prowincji Quebec, którego tradycja sięga 
1894 roku. Quebec City to śniegowa stolica świata. Mieszkańcy 
tego miasta przywykli do rygorów zimy, a zimowy festiwal orga-
nizowany jest, aby ogrzać ich serca. Na początku, Zimowy Festi-
wal ze względu na dwie wojny światowe 
oraz kryzysy gospodarcze, organizowa-
ny był sporadycznie aż do drugiej poło-
wy XX wieku. W 1954 roku, z myślą o 
ekonomicznym rozwoju historycznego 
miasta Quebec City, grupa ludzi biznesu 
ożywiła pomysł festiwalu zimowego oraz 
wybrała tzw. Bonhomme czyli Bałwanka 
jako maskotkę, ambasadora tego festiwa-
lu. Tak też od 1955 roku Karnawał Zi-
mowy organizowany jest każdego roku. 
Jest on wielkim wydarzeniem dla miesz-
kańców Quebec City, a także siłą napę-
dową zimowej turystyki w tym mieście. 
Każdego roku w Karnawale Zimowym 
uczestniczy ponad million osób.  

Organizatorzy tegorocznego festi-
walu, który trwać będzie 10 dni, od 8 
lutego do 17 lutego, zapowiadają wiele 
tradycyjnych, jak i nowych, innych niż 
w poprzednich latach atrakcji oraz wie-
le różnych zajęć dla wszystkich grup 
wiekowych. Centralnym punktem festiwalu jest zawsze Dwór 
Królewski, czyli pałac lodowy tzw. Royal Court. W nim można 
zapoznać się z Bonhomme czyli Panem Bałwankiem (dosłowne 
tłumaczenie z języka francuskiego to „Dobry gość”). Na jego 
królewskim dworze czeka uczestników pokaz świateł, wiele inte-
gracyjnych gier i zabaw dla indywidualnych uczestników oraz dla 
całych rodzin. Skoro jest zabawa, to musi być też i uczta. W czasie 
trwania festiwalu odbywają się tu bezpłatne, całodniowe bankiety 
na świeżym powietrzu, w formie bufetu. Oprócz wyśmienitych lo-
kalnych i międzynarodowych potraw, można spróbować specjal-
nego napoju o nazwie Caribou; jest to tradycyjny napój alkoholo-
wy z czerwonego wina, brandy anyżowej, cynamonu, goździków, 
syropu klonowego, który może być podawany na gorąco lub na 
zimno. Prawdziwym przysmakiem festiwalu jest też klonowy taf-
fy, czyli lizak przygotowany z syropu klonowego, skąpany w śnie-
gu, podany na drewnianym patyczku. 

Jedną z największych atrakcji festiwalu jest konkurs rzeźb 
lodowych, odbywający się pod patronatem utalentowanej grupy 
rzeźbiarzy lodowych, którzy przez lata budowali liczne lodowe 
pałace. Każdy może spróbować swoich sił w budowaniu konstruk-
cji przy użyciu bloków lodu. Można tu stworzyć własne arcydzieła 
i z dumą je prezentować licznym przechodniom. Rzeźbiarze wy-
kazują się niezwykłą wyobraźnią, tematyka rzeźb jest bardzo róż-
norodna, dlatego oprócz lodowych zwierząt i pałaców, można też 
podziwiać w lodowej galerii postacie z różnych bajek, jak i znane 
osoby z życia kulturalnego i politycznego Kanady.  Dla przyjezd-
nych gości Karnawału Zimowego przygotowany jest luksusowy 
hotel, zbudowany w całości z brył lodu. 

Parada karnawałowa jest również jednym z centralnych punk-
tów Zimowego Festiwalu. Na trasie parady ustawione są liczne 
sceny z muzyką i tańcami, przeplatającymi się z imponującymi 
występami artystów wędrownych. Będą zatem popisy sztuki cyr-
kowej, liczne zespoły muzyczne, pirotechnika, pokaz mrożonych 

plemiennych krajobrazów. Widzowie oraz uczestnicy parady, 
mogą spodziewać się zaskakujących i spektakularnych wrażeń! 
W paradzie biorą udział także słynne północne zwierzęta, między 
innymi renifery. Zwieńczeniem parady jest wielkie zgromadze-
nie mieszkańców miasta oraz turystów, aby wspólnie świętować 
zimę. Wieczorem natomiast, w pałacu Frontenac w Quebec City, 
odbywa się bal maskowy, na który wszyscy uczestnicy ubierają 
się na biało. 

Do celebracji zimy należy kilka imprez sportowych zorgani-
zowanych specjalnie na czas festiwalu. Na rzece Świętego Waw-
rzyńca odbywają się lodowe wyścigi kajakowe oraz wyścigi na 
kanadyjskich kanoe po zamarzniętych wodach rzeki. Drużyny 
biorące udział w wyścigach, rywalizują ze sobą w różnych gru-
pach w zależności od umiejętności i grupy wiekowej. Zawodnicy 
muszą pokonać dwukrotnie wyznaczony odcinek rzeki, a drużyny 
elitarne przemierzają rzekę trzykrotnie. Taki wyczyn może trwać 
do około godziny i 30 minut w zależności od pogody i przypływu. 

Hokej to narodowy sport Kanady, a zatem nie mogłoby być fe-
stiwalu zimowego bez tego sportu. Na zamarzniętej tafli jeziora 
Beauport, rozgrywany jest turniej hokejowy, organizowany spe-
cjalnie w dni weekendowe, aby umożliwić całym rodzinom udział 

w tym wydarzeniu. Emocjom sportowym 
podczas turnieju hokejowego towarzyszą 
liczne koncerty i imprezy taneczne. Na-
tomiast w przeręblach jeziora, wędkarze 
mogą spróbować łowienia ryb, których w 
kanadyjskich jeziorach nie brakuje. 

Wszystko co dzieje się podczas zi-
mowego festiwalu, dzieje się w śniegu i 
na lodzie. Zatem jedną z tegorocznych 
nowych atrakcji będą zapasy na lodzie. 
W tych zawodach wezmą udział zawod-
nicy z całego świata, członkowie Mię-
dzynarodowej Federacji Zapaśniczej. 
Nieustraszeni zapaśnicy będą zmagać 
się na lodzie i śniegu, demonstrując swą 
moc oraz zdolności akrobatyczne. Im-
prezą towarzyszącą zapasom na lodzie, 
będą popisy gladiatorów, drwali, rzuty 
toporem oraz bitwy maskotek, które na 
pewno ucieszą dzieci. Będzie też wielki 
tradycyjny kulig, z dużymi saniami cią-
gniętymi przez konie, całkiem jak nasz 

szczawnicki kulig.
Kanadyjski zimowy festiwal zapowiada się bardzo atrakcyjnie, 

a w Quebec City śniegu i lodu zimą nie brakuje – jest to zawsze 
gwarantowane. Z doniesień od moich przyjaciół oraz z licznych 
fotografii zamieszczonych w mediach społecznościowych widzę, 
że i w Szczawnicy zima dopisuje w tym roku, a stoki górskie są 
pełne śniegu. Z zaciekawieniem śledzę też różnorodność imprez 
oraz zawodów narciarskich organizowanych w naszym mieście, 
czego serdecznie gratuluję ich organizatorom oraz uczestnikom. 
Może któraś z zimowych atrakcji, które opisałam powyżej, spodo-
ba się też szczawnickim organizatorom? 

Tymczasem, życzę wszystkim, aby zima, mimo mrozów, przy-
niosła wiele piękna i radosnych zdarzeń. 

      
  Anna Kondracka Wiercioch
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Anna Malinowska TPSP

Nowy rok 
w działalności 

TPSP

Kolejny rok działal-
ności szczawnickiego 
oddziału Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięk-

nych rozpoczynamy zbiorową wystawa 
członków Towarzystwa. Styczniową wy-
stawę można było oglądać w Małej Gale-
rii w  Eglander Caffe. Nasze stałe miejsce 
wystawowe działa już osiem lat dzięki go-
ścinności właściciela kawiarni Bogdana 
Szewczyka, który daje schronienie arty-
stom pienińskim. Możliwość zaprezento-
wania kilku własnych prac wykorzystali 
nieliczni, ale najbardziej aktywni człon-
kowie oddziału: Anna Madeja, Joanna 
Dziubińska, Jadwiga Łuczak, Maria Li-
zoń-Śliwa, Irena Aksamit, Marek Dzie-
dzina, Adam Michałczak, Krzysztof 
Błażusiak, Anna Spodnik i Anna Mali-
nowska. Przegląd twórczości artystów pie-
nińskich daje obraz różnorodności technik 
i zamiłowań twórczych autorów zaprezen-
towanych prac. Najbardziej utytułowana  
Anna Madeja, słynąca z sakralno - ludo-
wej tematyki swoich obrazów malowanych 
na szkle, zaprezentowała ulubione tematy 
w ciekawych tryptykach oprawionych w 
stylowe ramy.

Joanna Dziubińska podąża śladami 
swojej cioci i też maluje na szkle, ale w 
nieco innym stylu, chociaż podobnej te-

matyce sakralnej. Kolejną artystką, która 
pokochała szkło jest Maria Lizoń-Śliwa, 
znana witrażystka, którą pasjonują anioły 
i ta tematyka dominowała w jej dziełach. 
Anna Spodnik wymalowała pędzlem sty-
lowe portrety i bukiety. Podobnie Irena a 
Aksamit od lat malująca obrazy olejne i 
akrylowe o bardzo różnorodnej tematyce, 
tym razem jako jedyna zaprezentowała na 
swoim obrazie uroki zimy. Anna Malinow-
ska szpachlą odmalowała bukiety kwiatów 
i  kolorowe greckie widoki morza. Krzysz-
tof Błażusiak z kolei przeniósł widza w je-
sienne, pastelowe pejzaże. Adam Michał-
czak i Marek Dziedzina to autorzy prac 
wykonanych w drewnie. Jadwiga Łuczak 
wydziergała koronkowe serwetkowe obra-
zy, które dekoracyjnie ozdabiały ściany ka-
wiarni. Całość wystawy charakteryzowała 
ogromna różnorodność , dlatego każdy 
mógł odnaleźć coś dla siebie.

Mamy nadzieję, że kolejny rok działal-
ności przyniesie Towarzystwu wiele cie-
kawych wydarzeń, które wzbogacą naszą 
działalność i uatrakcyjnią ofertę kultural-
ną Szczawnicy.

Podróże małe i duże

Fort Ovech w Bułgarii
Późnym popołudniem przybywamy do miasteczka Provadia, 

znajdującego się jakieś 54 km na zachód od Warny. Zapuszczamy 
się na te tereny ze względu na wznoszący się tu na pionowych 
skałach bizantyjski fort wojenny Ovech.

Znowu dojeżdżając do naszego nowego celu, czujemy się trochę 
zdezorientowani, czy aby na pewno jedziemy w dobrym kierunku. 
Dopiero niespełna parę kilometrów przed fortem ukazują nam się 
znaki z informacją o rzekomej atrakcji. Hura nie zabłądziliśmy!

Cała fortyfikacja, jak już wcześniej wspomniałam, wznosi się 
na ogromnym skalnym płaskowyżu, wyrastającym wprost spod 
miasteczka Provadia. Fort Ovech pochodzi z IV wieku i był bu-
dowlą należącą do części obronnych królestwa Bizancjum. Jednak 
swoje złote czasy fort ten przeżywał dopiero między XII a XIV 
wiekiem.

Tu z dołu całość wygląda dość obiecująco. A zwłaszcza obie-
cujące wydają się być widoki, gdy już znajdziemy się na górze. 
Zaczynamy więc spacer po jego pozostałościach. Z małego par-
kingu u jego podnóży, po uiszczeniu drobnej opłaty, wspinamy 
się licznymi schodami na szczyt płaskowyżu. Wszystkie schody 
wykute są z kamienia a przede wszystkim ostatni odcinek ścieżki 
zabezpieczony jest już metalowymi poręczami, aby ułatwić nam 
wejście po dość śliskich i już nieco zdeformowanych schodach. 
W końcu ukazuje nam się ogromna równa przestrzeń i ruiny for-
tyfikacji.

Tu naprawdę mocno wieje!
Choć dziś nie zostało tu już zbyt wiele do oglądania, może-

my sobie wyobrazić jak wyglądało to całe fortowe miasteczko na 
podstawie licznych rysunków i tablic informacyjnych. Kamienne 
pozostałości po dawnych budowlach są tu dość dobrze opisane, 
szkoda tylko, że w większości po bułgarsku... Pełen podziw wzbu-
dza w nas studnia, głęboka na 79 metrów, która była tu dawniej 
jedynym źródłem wody, oprócz tanków na wodę-deszczówkę! 
Dodatkową atrakcją jest tutaj most o długości 150 metrów łączący 
dawny fort z płaskowyżem Tabilite. I chyba właśnie ten most na-
daje temu miejscu charakter i sprawia, że ten punkt podróży staje 
się jeszcze ciekawszy i warty odwiedzenia w czasie włóczęgi po 
bułgarskim kraju.

Tekst i zdjęcia Joanna i Mariusz Kluska
Czytaj więcej na caravaningworld.pl
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Z notatnika botanika
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In vino veritas
Czas karnawału! 

Czas zabaw i swawoli, 
kiedy pozwalamy sobie 
na pewne rozluźnienie 
zasad, jakie obowiązują 

w pozostałych okresach roku kalendarzo-
wego. W karnawale nieco więcej jemy i 
pijemy, także napojów o różnej zawarto-
ści procentowej alkoholu. Trzeba jednak 
uważać, co i jak pijemy! Ważne, aby na-
pitek był odpowiedni i abyśmy nie przyj-
mowali go w nadmiarze.

Bez wątpienia odpowiednim trunkiem 
na czas karnawału jest wino. Oczywiście, 
szlachetne, które nie zaszkodzi, a może 
nawet wspomoże nasz organizm! Według 
opinii Ludwika Pasteura (1822-1895), 
chemika, prekursora mikrobiologii, wino 
jest najzdrowszym i najbardziej higie-
nicznym napojem spośród napojów alko-
holowych. Echa tego stwierdzenia może-
my się dopatrzyć w powiedzeniu z rejonu Małych Karpat, gdzie 
jest dużo winnic. Mawiają tam: „Pre mladého mlieko liekom, pre 
staršieho vino mliekom” (Dla młodego mleko lekiem, dla star-
szego wino mlekiem), co sprawdza się w przysłowiu łacińskim: 
Vinum lac senum (wino to mleko starców). 

Jak zapewne wszyscy wiedzą, wino otrzymujemy z winoro-
śli właściwej (Vitis vinifera, rodzina winoroślowate – Vitaceae), 
która wchodzi w skład rodzaju Vitis z ok. 60 innymi gatunkami, 
pochodzącymi ze stref: umiarkowanej, subtropikalnej, a rzadziej 
tropikalnej.

Jest to pnącze o pędach drewniejących, długowiecznych, osią-
gających nawet do 50 m długości. Z tego powodu muszą one opie-
rać się na podporach za pomocą czepnych wąsów. Ale to, co nas 
najbardziej interesuje, to owoce typu jagody (z 2-4 nasionami), 
zebrane w groniasty owocostan zwany wiechą. Z nich przecież 
otrzymujemy wino.

Winorośl właściwa obejmuje 3 podgatunki, z których jeden 
(sativa), nieznany w stanie dzikim, jest uprawny.  Winorośl była 
uprawiana od blisko 6000 lat. Początkowo w Azji Mniejszej,  
stamtąd jej uprawa rozprzestrzeniła się na obszar północnej Afry-
ki i Chin, a w VI w. przed Chr., za pośrednictwem Fenicjan, dotar-
ła do Europy, m.in. do Grecji. Od Greków winorośl i wino przejęli 
Rzymianie, potem mieszkańcy obszaru dawnej Galii. Następnie 
zasięg uprawy winorośli przesuwał się coraz bardziej ku półno-
cy, co ciekawe, w miarę rozprzestrzeniania się... chrześcijaństwa. 
Wszędzie tam, gdzie pojawiali się zakonnicy, np. benedyktyni, 
zakładano winnice. Już w I w. po Chr. winnice pojawiły się na 
nadreńskich terenach Germanii, a niedługo potem zaczęto je za-
kładać na Wyspach Brytyjskich. 

Winorośl właściwa pochodzi od dzikiej winorośli. Była to 
roślina rozdzielnopłciowa, dwupienna, a więc tworzącą kwiaty 
męskie i żeńskie na oddzielnych osobnikach. Dzięki zabiegom 
kulturowym i wytworzenia wielu odmian, stopniowo przekształ-

cono ją w roślinę dwupłciową - winorośl właściwą (wspomniany 
podgatunek sativa)!

Winny krzew dostarcza przede wszystkim winogron, owoców, 
które można spożywać na surowo, suszyć lub przetwarzać na 
różnego rodzaju wina. Tylko w niewielkim stopniu wykorzystuje 
się też liście i nasiona. Wiedza na temat winorośli zawiera się w 

nauce zwanej ampelografią. Zajmuje się 
ona opisywaniem i klasyfikowaniem tych 
roślin. Wieloletnie badania dowiodły, że 
wino gronowe i winogrona zawierają ok. 
320 składników sprzyjających prawidło-
wemu funkcjonowaniu organizmu ludz-
kiego. Znajdziemy w nich m.in. kwasy 
organiczne, białko, tłuszcz, niemało wę-
glowodanów (głównie cukrów), garbniki, 
nieco błonnika i substancji mineralnych, 
jak też witaminy B

1
, B

2
, PP oraz dość 

dużo witaminy C. 
Winne grona mogą być konsumowa-

ne bezpośrednio jako świeże owoce. W 
zamieszchłych czasach, w krajach biblij-
nych, jadano je razem z chlebem. Dodaj-
my, jako ciekawostkę, że Prawo Mojże-
szowe dopuszczało jedzenie winogron z 
obcej winnicy, jednakże z zakazem ich 
wynoszenia. Podobno zwyczaj ten pozo-
stał do dzisiaj w arabskich wsiach w Zie-

mi Świętej. 
Jednakże  winne grona znajdują zastosowanie przede wszyst-

kim jako surowiec do produkcji win i produktów winopochod-
nych. Jak wspomniano na wstępie, wina należy używać w sposób 
rozumny. Przed nieumiarkowanym jego piciem przestrzega już 
Biblia, o czym przeczytamy w Mądrościach Syracha: „Wino dla 
ludzi jest życiem,/ jeśli pić je będziesz w miarę./ Jakież ma życie 
ten, który jest pozbawiony wina?/ (…) Zadowolenie serca i radość 
duszy/ daje wino pite w swoim czasie i z umiarkowaniem”. Zresz-
tą w Piśmie Świętym znajdziemy wiele historii, w których jest 
mowa o winorośli i winie oraz skutkach ich (nad)używania, jak 
np. historia Noego (Rdz 9,9) i Abrahama (Rdz 14,18-19), występek 
córek Lota (Rdz 19,32) lub dzieje Izaaka, Ezawa i Jakuba (Rdz 27, 
22-25). Z Biblii dowiadujemy się też o wyznaczeniu przez kró-
la Dawida urzędników czuwających nad uprawą winorośli i do-
stawcami wina (1 Krn 27,27). Natomiast według Talmudu oraz 
apokryfu zwanego Apokalipsą Abrahama, w raju owocem zaka-
zanym, który spożyli pierwsi rodzice, miało być… winne grono.

Warto dodać, że podobnie jak wina, również owoców winnych 
nie należy spożywać w nadmiarze, ponieważ objadanie się nimi 
może dać niespodziewane skutki! Oto w  egipskim micie znaj-
dziemy wzmniankę, że jedno z bóstw Egiptu, Horus, przyszedł na 
świat wskutek... nadmiernego objedzenia się winogronami bogini 
Izydy. 

Mając na uwadze wszystkie te przestrogi i mądre wskazówki, 
pamiętajmy, że stosowanie się do nich pozwoli nam znaleźć ową 
prawdę zawartą w winie, zgodnie z zacytowanymi w tytule sło-
wami powiedzenia in vino veritas, powiedzenia ponoć ulubionego 
przez starożytnych filozofów greckich z II w. przed Chr., Zeno-
biusza i Diogeniana. Pilnujmy się jednak, aby nie zmienić niepo-
zornej, a jakże ważnej literki w słowie veritas na feritas. Wtedy 
bowiem znajdziemy w winie zamiast prawdy... dzikość! 

Ludwik Frey
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Pójdźmy wszyscy do stajenki…
Tuż przed świętem Trzech Króli, w sobotni wieczór, w Koście-

le p.w. św. Wojciecha spotkali się przedstawicieli szczawnickich 
środowisk twórczych, by wspólnie pokolędować. 

Jako pierwsi, góralskie pastorałki zagrali i zaśpiewali mu-
zykanci kapeli „Biołopotocanie”. Następnie zaprezentowali się 
młodzi artyści z Muzycznego Przystanku prowadzonego przez p. 
Ewę Walkowską, Zespół „Juhasy” i młodzieżowy zespół Kanta-
bile oraz młody duchem i werwą chór Pienińskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku pod dyrekcją i z akompaniamentem p. Ewy 
Zachwiei. Pieśni bożonarodzeniowe wykonała także swym aniel-
skim mezzosopranem p. Ewa Walkowska.

Koncert zakończył się mocnym akcentem – klasycznymi pol-
skimi kolędami zagranymi przez naszą orkiestrę dętą OSP pod 
kierownictwem dyrektora Szkoły Muzycznej p. Józefa Pańszczy-
ka. Do wspólnego śpiewania przyłączyli się zarówno występujący 
Artyści jak i przybyli do kościoła słuchacze. Nie obyło się bez 
bisu!

Koncert zaszczycił swoją obecnością p. burmistrz Grzegorz 
Niezgoda i sekretarz miasta p. Tomasz Ciesielka z Małżonką oraz 
dyrektorzy szkół. Mimo trudnej pogody i rekordowych opadów 
śniegu przybyło także wielu mieszkańców Szczawnicy i gości na-
szego  miasta.

Jak dobrze, że Boże Narodzenie można przedłużyć dzięki tak 
miłym, jednoczącym ludzi spotkaniom przy muzyce, pięknych 
polskich kolędach i bliskich sercu góralskich pastorałkach.

Bardzo dziękujemy wszystkim Artystom, którzy odpowiedzie-
li na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Kultury i dali wspaniały 
występ, nagradzany brawami i owacją na stojąco; bardzo dzięku-
jemy wszystkim Widzom, którzy dotarli do kościoła p.w. św. Woj-
ciecha, by razem przeżyć świąteczny czas z chwilą muzycznych 
wrażeń  i duchowych wzruszeń. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do Księdza Proboszcza 
Tomasza Kudronia, któremu obowiązki związane z wizytą po ko-
lędzie uniemożliwiły pozostanie na koncercie, ale który obdarzył 
nas swoją życzliwością i gościnnością w szczawnickiej świątyni.

Wszystkim Państwu jeszcze raz życzymy dobrego i błogosła-
wionego Nowego Roku!

Alina Lelito

Tajemniczo i anielsko
Na zakończenie ferii małopolskich, 27 stycznia  w kinoteatrze 

„Pieniny”, w Koncercie Świątecznym wystąpiła młodzież i dzieci 
z Centrum Artystycznego i Terapeutycznego „Muzyczny Przysta-
nek”, prowadzonego przez Ewę Walkowską. Choć młodzi artyści 
wspólnie spotykają się dopiero od października zeszłego roku, 
widać ogrom włożonej pracy i nabyte umiejętności muzyczne. W 
urokliwej scenografii zabrzmiały piękne piosenki o tematyce bo-
żonarodzeniowej, gra na gitarach akustycznych i elektrycznych, 
fortepianowy akompaniament i dzwonki. Podziw wzbudzały 
gwiazda i szpagat w wykonaniu jednej z najmłodszych uczestni-
czek, a za serce chwytał niepowtarzalny, tajemniczy nastrój świąt, 
który stworzyli swym śpiewem wszyscy uczestnicy. Z ciemności 
na świat wyszły anioły, a  z nimi spłynęły na publiczność - dobro, 
radość i pokój. Ten przemiły wieczór dostarczył przybyłym wiele 
okazji do wzruszeń i zadumy.

A.L.

Kolędowanie chóru Pienińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W grudniu 2018r. i styczniu 2019r. senioralni chórzyści wie-
lokrotnie uczestniczyli w imprezach i spotkaniach z prezentacją 
kolęd i pastorałek, m.in.: 

- 29 grudnia ub. r. wzięliśmy udział w koncercie kolęd pt. 
Pójdźmy wszyscy do stajenki,  w Kościele Św. Wojciecha w 
Szczawnicy wraz z innymi grupami wykonawców. Cieszyliśmy 
się pozytywnym odbiorem ze strony mieszkańców.

- 14 stycznia br. kolędowaliśmy w Domu Dziennego Pobytu 
Seniora w Jaworkach, na zaproszenie kierownictwa tamtejszej 
placówki. Najbardziej emocjonujące były momenty wspólnego 
śpiewania – w końcowym wystąpieniu chóru, kiedy to pojawiły 
się łzy wzruszenia – z obu stron. Dla takich i podobnych mo-
mentów warto „to robić”.

- 20 stycznia br. koncertowaliśmy dla swojego grona i gości 
ze Słowacji na Spotkaniu Integracyjnym Polsko – Słowackim, 
realizowanym w ramach tzw. Projektu Marszałkowskiego w sali 
konferencyjnej DT. Halka. Z przyjemnością odbieraliśmy okla-
ski i miłe słowa od gości dodające zachęty do dalszego aktyw-
nego działania. Również – i tym razem – udało nam się zachęcić 
zebranych do wspólnego kolędowania.

- 31 stycznia br. zostaliśmy zaproszeni przez Dyrekcję Szkoły 
Podstawowej nr 1 do udziału w Przeglądzie Kolęd. To dla nas 
duże wyróżnienie, gdyż funkcjonujemy dopiero od niespełna 
roku. Udział w Przeglądzie jest też zachętą do dalszego śpiewa-
nia. Planujemy bowiem, różnorodne formy i zakres tematyczny 
owego śpiewania. W najbliższym czasie – po okresie karnawało-
wym – chcemy poświęcić czas i naukę na pieśni okresu postnego 
i wyrażamy chęć uczestnictwa w uroczystościach (np. adoracje) 
o takim charakterze. 

Ponadto – w ramach współpracy i „przenikania” kulturowego 
z grupami senioralnymi ze Słowacji chcielibyśmy poznać i na-
uczyć się ich pieśni, aby móc wzajemnie koncertować. 

To dla nas duża przyjemność dzielić się z innymi muzyką i 
śpiewem, przy okazji daje nam to radość i satysfakcję. Zachęca-
my innych – o podobnym odczuwaniu i celu – do naszego grona.

M.M.


