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7 lutego br. Miasto i Gmina Szczawnica zakończyło realiza-
cję programu „Jeżdżę z głową”. Zajęciami objęci zostali ucznio-
wie szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Szczawnica. 
Kurs nauki jazdy na nartach i snowboardzie był realizowany na 
dwóch wyciągach znajdujących się na terenie Gminy Szczawnica. 
Każdy z uczestników odbył 16 godzin kursu nauki jazdy na nar-
tach/snowboardzie pod okiem wykwalifikowanych Instruktorów 
ze szkółki Szkoła Narciarska JAWORKI – Elżbieta Rychtarczyk  
oraz Szkoły Narciarskiej Szczawnica – Palenica Marcin Szczepa-
niak. Ostatniego dnia zajęć każdy z uczestników kursu otrzymał 

od Sekretarza Miasta i Gminy Szczawnica dyplom ukończenia 
kursu „Jeżdżę z głową”. 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Wojewódz-
twa Małopolskiego – wysokość otrzymanej dotacji 25.900,00 zł; 
wkład własny Miasta i Gminy 46.300,00 zł.

Realizacja projektu „Jeżdżę z głową” w Gminie Szczawnica 
miała na celu przede wszystkim, nabycie przez uczestników kur-
su, umiejętności oraz podstaw poprawnej techniki jazdy na nar-
tach/snowboardzie, wzrost bezpieczeństwa uczestników poprzez 
edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków 
narciarskich oraz nabycia nawyku jazdy w kasku, jak i poprawę 
kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów z 
Gminy Szczawnica.

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

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Rondo w Krościenku 
- przebudowane do końca czerwca

Niespełna rok temu koncepcja przebu-
dowy ronda w Krościenku n.D zakładała 
dobudowanie prawoskrętu o długości 85 
metrów i szerokości 3,5 metra. Obecnie 
planowane jest powiększenie i rozbudowa-
nie ronda o dwa pasy ruchu oraz dodat-
kowe przesunięcia przejść dla pieszych. 
Inwestycja nabrała nieoczekiwanego przy-
spieszenia i ma być zrealizowana do końca 
czerwca br.

Spotkanie robocze w Krakowie w Zarzą-
dzie Dróg Wojewódzkich miało miejsce 23 
stycznia br. i odbyło się przy udziale przed-
stawicieli zarządu ZDW, samorządu Gminy 
Krościenko n.D, Miasta i Gminy Szczawni-
ca, projektantów i innych instytucji uzgad-
niających projekt.

- Jest opracowana dokumentacja, która 
obejmuje trzy zakresy związane z rondem. 
Pierwszy najpoważniejszy zakres to przebu-
dowa ronda w Krościenku i budowa prawo-
skrętu w kierunku Nowego Sącza z dwoma 
wydzielonymi pasami ruchu na moście wy-
jazdowym ze Szczawnicy, jeden środkowy 

pas będzie kierował ruch w stronę Nowego 
Targu, drugi - prawy kierował w kierunku 
Nowego Sącza. Wjazd od Nowego Sącza bę-
dzie też dwujezdniowy - środkowy w kierun-
ku Szczawnicy, a prawy w kierunku Nowego 
Targu. Nie wymaga to pozwolenia na budowę 
w związku z czym nie ma zagrożenia odwo-
łania się od tego wniosku - mówił Grzegorz 
Niezgoda burmistrz Szczawnicy podczas 
ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Z kolei kolejny zakres robót obejmuje 
przeniesienie przejścia dla pieszych od strony 
Nowego Sącza aż naprzeciwko delikatesów, 
trzeci przeniesienie przejścia dla pieszych 
zlokalizowanego obecnie przy wyjeździe z 
mostu dalej w stronę Szczawnicy.

Złożenie dokumentacji zaplanowano na 
marzec, a realizacja przedsięwzięcia ma za-
kończyć się w czerwcu br. - Wydaje się być 
to trudne, ale trzymam kciuki - kwitował po-
mysł włodarz Szczawnicy.

Co na to władze Krościenka? 
Wydaje się jakby radni z Krościenka za-

snęli snem zimowym. Krótko o pomyśle 
przebudowy ronda oraz o tym, że gminie 
przekazane zostały propozycje obwodnic dla 
miejscowości nadmienił w swoim sprawoz-

daniu podczas sesji w dniu 6 lutego wójt Jan 
Dyda. 

- Podczas spotkania omawiana była spra-
wa ronda w Krościenku, jeśli wszystko będzie 
dobrze to będzie ono otwarte w nowej formie 
już do końca czerwca albo jeszcze wcześniej. 
Proszę zapoznać się z tymi dokumentami, 
musimy się spotkać i wypracować wspólne 
zdanie na ten temat, bo propozycje są ze stro-
ny ZDW. Moje zdanie jest takie - nie dajmy 
się wrobić w obwodnice, bo opasamy nimi 
całe Krościenko - podkreślał wójt.

W związku z przekazaną przez wójta in-
formacją o planowanym spotkaniu czekamy 
na stanowisko władz gminy Krościenko. 
Sprawa jest pilna z uwagi na to, że złożenie 
dokumentacji ma odbyć się już w marcu br.

mw
 
Dziękuję Dyrekcji Dróg Wojewódzkich, 

Gminie Krościenko i wszystkim zaangażo-
wanym w to przedsięwzięcie za sprawne i 
konstruktywne podejście w ostatnim cza-
sie do szukania stosownych rozwiązań.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
Grzegorz Niezgoda.

inf. za Pieninyinfo.pl - Dziękujemy
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Eliminacje Mistrzostw Polski 
PZN w Szczawnicy 2020

 
W niedzielę, 23 lutego br., na starcie 

Eliminacji Mistrzostw Polski Amatorów 
PZN w Slalomie Gigancie stanęło 44 za-
wodników.

Zawodnicy pokonując rozstawioną na 
stoku Palenica I trasę slalomu rywalizowa-
li o uzyskanie jak najlepszej sumy czasów 
z dwóch przejazdów w pięciu kategoriach 
wiekowych w przypadku mężczyzn oraz w 
czterech kategoriach wiekowych w przy-
padku kobiet.

Ceremonia nagrodzenia zwycięzców 
odbyła się pod dolną stacją Kolei Linowej 
Palenica w Szczawnicy.

Zwycięzcy od I do VI miejsca w po-
szczególnych kategoriach wiekowych 
otrzymali pamiątkowe dyplomy natomiast 
zawodnicy zajmujący lokaty od I do III 
otrzymali dodatkowo ufundowane przez 
Miasto i Gminę Szczawnica okolicznościo-
we puchary i medale, które wręczone zo-
stały przez Burmistrza – Pana Grzegorza 
Niezgodę oraz Sekretarza Miasta i Gminy 
Szczawnica – Pana Tomasza Ciesielkę.

Najlepszą zawodniczką tegorocznej 
edycji Mistrzostw została Magdalena Góra 
ze Szczyrku uzyskując czas sumy dwóch 
przejazdów 2:02,56, z kolei wśród męż-
czyzn najlepszy okazał się Grzegorz Kurek 
z Krakowa, który trasę slalomu pokonał w 
sumie dwóch przejazdów w czasie 1:50,64.

Pośród wszystkich startujących w za-
wodach uczestników rozlosowano dwa, 
dwuosobowe weekendowe pobyty w Ho-
telu Szczawnica Park, ufundowane przez 
Miasto i Gminę Szczawnica oraz właści-
cieli obiektu hotelarskiego Panią Renatę 
Gorecką oraz Pana Grzegorza Gacka.

Autorem trasy, był Pan Mariusz Staszel, 

były reprezentant Polski w narciarstwie al-
pejskim, niegdyś trener kadry narodowej.

Nad bezpieczeństwem zawodników 
czuwali przedstawiciele Sekcji Operacyj-
nej GOPR ze Szczawnicy oraz firma Inter-
med z Nowego Targu. Techniczną organi-
zacją zawodów zajmowała się firma FHU 
Mariusz Staszel z Nowego Targu. Całość 
zawodów poprowadził Pan Józef Dyda.

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

 
Wyniki

 
Grupa I – kobiet (56 lat i więcej) 
I miejsce – Małgorzata Sobolska
II miejsce – Jadwiga Gołda 
 
Grupa II – kobiet (46-55 lat) 
I miejsce – Jolanta Czechowicz
II miejsce – Małgorzata Dobrowolska
III miejsce – Magdalena Szepczyńska

Grupa III – kobiet (36-45 lat) 
I miejsce – Magdalena Góra 
II miejsce – Ewa Orlikowska
III – Anna Mianowska

Grupa IV – Kobiet (18-35 lat)
Bark uczestników
 
Grupa I – mężczyźni (66 lat i więcej) 
I miejsce – Tadeusz Dziubek 
II miejsce – Zbigniew Probulski
III miejsce – Krzysztof Czak

Grupa II – mężczyźni (56-65 lat) 
I miejsce – Jacek Sroczyński

II miejsce – Krzysztof Olszewski 
III miejsce – Piotr Lamers

Grupa III – mężczyźni (46-55 lat) 
I miejsce – Daniel Najdzionek 
II miejsce – Tomasz Miśniakiewicz 
III miejsce – Bartłomiej Pytel

Grupa IV – mężczyźni (36-45 lat) 
I miejsce – Grzegorz Kurek 
II miejsce – Maciej Wójtowicz 
III miejsce – Mirosław Lisowicz

Grupa V – mężczyźni (18-35 lat) 
I miejsce – Marek Toruński 
II miejsce – Mateusz Kozubal 
III miejsce – Tomasz Cieślar

 

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY !
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Nowe stawki za śmieci
Stawki na odbiór odpadów komunalnych zostały zaakcepto-

wane przez Radę Miasta na ostatniej Sesji Rady Miejskiej. Ko-
nieczność zmiany wysokości stawek podyktowana jest wzrostem 
kosztów w tym przede wszystkim stawek w tzw. Regionalnych 
Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz zwięk-
szeniem kosztów obsługi systemu. 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej po ogłoszeniu i roz-
strzygnięciu przetargu na zagospodarowanie odpadów wybrał 
ofertę najtańszą, której jednak oferowana kwota (1 420 222,00 zł 
brutto) jest kilkukrotnie wyższa od dotychczasowej co stwarza 
konieczność propozycji nowych stawek dla mieszkańców. Zgod-
nie z założeniami wynikającymi z Ustawy o utrzymaniu czystości 
system odbioru wymaga zbilansowania kosztów z przychodami 
uzyskiwanymi od gospodarstw domowych, a samorząd teryto-
rialny nie powinien dopłacać do odbioru śmieci od mieszkańca. 
Powyższa kwota stanowi koszt zagospodarowania odpadów po-
przez wywóz przez MZGK śmieci do Nowego Targu, bez kosztów 
własnych zakładu komunalnego. Rozwiązanie z zastosowaniem 
własnej jednostki komunalnej jest w dalszym ciągu rozwiązaniem 
tańszym aniżeli zlecanie wywozu firmie zewnętrznej. 

Od 01.04.2020 roku stawki za odbiór śmieci 
będą liczone na m3 zużytej wody, w przypadku 
gdy takie zużycie w budynku jest w całości opo-
miarowane lub jak dotychczas od ilości osób w 
gospodarstwie domowym i m2 w przypadku pro-
wadzonej działalności w budynkach mieszkalnych 
gdy nie ma obecnie opomiarowania wszystkich 
źródeł zaopatrzenia w wodę. Zgodnie z Ustawą 
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 
z dnia 13 września 1996 Art.6j.pkt.1. samorząd 
może podjąć decyzję o naliczaniu stawek od ilości 
mieszkańców, powierzchni budynków lub ilości 
zużytej wody – natomiast nie ma możliwości od 
ilości dostarczanych śmieci. Ten zapis wynika z 
obowiązku odbioru wszystkich śmieci z budynków 
mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych, w 
których prowadzona jest działalność gospodarcza 
a w przypadku ilości śmieci ustawodawca zakłada, 
że mogłoby pojawić się „zjawisko dzikich wysy-
pisk” celem zmniejszenia ilości.

W przypadku Miasta i Gminy Szczawnica zo-
stała wybrana metoda mieszana z przyczyn, o 
których była mowa wcześniej, ale również wpływ 
na taką decyzję ma możliwość rozliczania według 
zużycia wody 90 % budynków, o których mowa 
wyżej. W przypadku takiego stopnia zwodociągo-
wania oraz miejscowości turystycznych ten system 
jest najbardziej efektywny, oraz jest systemem naj-

szczelniejszym. Wszystkie osoby przebywające na terenie takiej 
miejscowości w sezonie turystycznym oraz korzystające z różnych 
przyczyn z zamieszkania sporadycznego na terenie naszych miej-
scowości podlegają w takim przypadku opomiarowaniu.

Zmianie, zgodnie z aktualnymi wytycznymi w znowelizowa-
nej Ustawie o utrzymaniu czystości, uległy również kwestie zwią-
zane z „odpadami zielonymi” i ich kompostowaniem. Zgodnie z 
ustawą Miasto i Gmina ma obowiązek zastosować preferencyjne 
stawki w przypadku gospodarstw decydujących się na zagospo-
darowanie bio- odpadów we własnym zakresie w indywidulanych 
kompostownikach. Wariant ten jest możliwy dla budynków jedno-
rodzinnych i budynków jednorodzinnych, w których prowadzona 
jest działalność gospodarcza i wynika z uregulowań Unii Euro-
pejskiej związanych z ograniczaniem odpadów i ich redukcją w 
najbliższym okresie czasu. 

Stawki przedstawiono w tabeli poniżej. Mieszkańcy w deklara-
cjach będą deklarować ilość zużytej wody z roku poprzedniego, a 
rozliczenie odbywać się będzie po jego upływie.

Warunki, jakie powinien spełniać kompostownik, będą okre-
ślone w najbliższym czasie (w miesiącu marcu) w Regulaminie 
utrzymania czystości dla Miasta i Gminy Szczawnica, a zasady 
segregowania pozostaną jak dotychczas i również zapisy dotyczą-
ce segregacji będą określone w regulaminie.

Wymiana młodzieży 
- wniosek o przyznanie środków

Miasto i Gmina Szczawnica w dniu 19 
lutego 2020 r. złożyła wniosek o przyzna-
nie dofinansowania ze środków Narodowej 
Instytucji Zarządzającej - Fundacja Roz-
woju Systemu Edukacji w ramach konkur-
su ogłoszonego przez Polsko - Ukraińską 
Radę Wymiany Młodzieży.

Wniosek dotyczy wymiany młodzie-

ży z miastem partnerskim na Ukrainie - 
miasto Chmielnik obw. Winnicki. Celem 
spotkania z ukraińską grupą partnerską 
jest wymiana myśli, idei, zainteresowań, 
realizowanie poprzez różnorodne, spójne 
i logiczne metody edukacji poza formal-
nej, a przede wszystkim integracja i utrzy-
mywanie dobrych  stosunków z miastem 
partnerskim. Projekt w przypadku oceny 
pozytywnej realizowany będzie na terenie 
Polski. Wnioskowana kwota to 34.916,09 
zł. Priorytetem złożonego wniosku było 

wzmacnianie inicjatyw młodzieży z tere-
nów wiejskich i małych miast.

Zaplanowany termin rozstrzygnięcia 
konkursu to druga połowa kwietnia.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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1. Nadal nie została rozwiązana kwestia 
wywozu raz na jakiś czas starszych sprzę-
tów agd, starych mebli. Dlaczego w miej-
scowościach obok mimo wszechobecnych 
zmian takie rozwiązanie było i jest nadal, 
a u nas tego nie ma mimo znacznie wyż-
szych stawek. Skoro nurtuje was problem 
nielegalnych wysypisk śmieci może warto 
byłoby na to zwrócić uwagę.

Zużyte sprzęty AGD, odpady wielkoga-
barytowe można oddać w Punkcie Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
Jaworkach. Jeśli ktoś nie ma możliwości 
przetransportowania tam odpadów można 
to zlecić MZGK. Tak naprawdę każdy ro-
dzaj odpadów można tam odwieźć w dni 
robocze.

2. Mam to rozumieć, że za śmieci z w 
tym roku , będę płacił z rozliczenia za z zu-
życie wody w tamtym roku ..???

Wedle obowiązujących przepisów pra-
wa każdy mieszkaniec będzie musiał zło-
żyć deklarację, w której zadeklaruje sza-
cunkowe zużycie wody – rok poprzedni 
pozwala określić zużycie. Na koniec roku 
ilość wody rozliczana będzie w oparciu o 
faktyczny pobór. Wówczas uzyskamy bi-
lans zerowy, nadpłatę lub niedopłatę.

3. A ja się zastanawiam, po co w takim 
razie te naklejki z kodami na śmieci. Nie 
można po prostu naliczać za konkretną 
ilość worków? Widzę że napełnianie dzie-
ciom basenów w lecie idzie w zapomnienie 
bo się człowiek za śmieci nie wypłaci. Co 
ma piernik do wiatraka?

Ustawa o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach z dnia 13 września 1996 
roku zobowiązuje gminy do osiągnięcia 
odpowiednich poziomów recyklingu w po-
szczególnych latach, a także nakłada obo-
wiązek ograniczenia masy odpadów ulega-
jących biodegradacji. Kody kreskowe na 
workach pozwalają tworzyć bazę danych, 
ile jakich odpadów trafia do systemu, do-
datkowo można zweryfikować poszczegól-
ne domostwa jeśli chodzi o stopień i pra-
widłowość segregacji. W związku z tym 
czasem błędnie naklejony kod kreskowy 
na worek spotyka się z niezabraniem przez 
MZGK.

4. Gdzie my na blokach sobie kompo-
stowniki utworzymy? I skąd te przewidy-
wane przeliczniki, przeciętnie to ja mogę 
przyjść spać do domu i się tylko umyć i 
wyskoczą mi z tego śmieci.

Przepisy zawarte w tzw potocznie usta-
wie śmieciowej mówią wyraźnie o kompo-
stownikach przydomowych przy domach 
jednorodzinnych. Zorganizowanie jednego 

kompostownika dla całego osiedla mo-
głoby się wiązać z utrudnieniem funkcjo-
nowania na osiedlu jeśli wylądowałoby w 
takim kompostowniku np. 15 ton odpadów 
bio w ciągu roku (jest to ilość prawdopo-
dobna chociaż podana przykładowo). 

5. Rozliczenie z działalności to całkiem 
inny sposób naliczania - biznesmeni płacą 
od metra kw. prowadzonej działalności - to 
w wielu przypadkach też nie jest sprawie-
dliwe…

System gminny rozliczania opłaty za 
zagospodarowanie odpadów na nierucho-
mościach, które obejmuje. Jeśli chodzi o 
działalność gospodarczą to dotyczy on 
tylko działalności gdzie jest jednocześnie 
prowadzona i zamieszkiwana z wyłącze-
niem działalności handlowej (sklepów). Je-
żeli budynek jest opomiarowany to całość 
rozliczenia jest prowadzona wedle poboru 
wody.

6. W zeszłym roku kończyliśmy elewa-
cje, teraz wykańczamy środek: kleje, tynk 
itp. schodzi mnóstwo wody, podlicznika 
jeszcze nie mamy... Już zapłaciliśmy gi-
gantyczny niesprawiedliwy rachunek za 
ścieki... Ciekawe ile jeszcze przyjdzie nam 
zapłacić...

Gmina obejmuje systemem rozliczenia 
opłat za odpady budynki zamieszkałe i za-
mieszkałe sezonowo, jeśli jest to budowa to 
odbiór odpadów należy uzgodnić i zapłacić 
w MZGK – wówczas rozliczenie jest ilo-
ściowe, bo to będą śmieci z budowy a nie 
z budynku zamieszkałego. Jeśli budynek 
jest zamieszkały i prowadzony jest remont 
to podczas niego również oprócz zużycia 
wody produkowane są dodatkowo odpady 
(worki, opakowania, wiadra po chemii bu-
dowlanej itp.)

7. A co z tymi, co płacą ryczałtem za 
wodę? A z tymi co mają swoją wodę? To 
co zadeklarują np. 4 osoby a do nich cią-
gle ktoś może przyjeżdżać i co nie muszą 
więcej płacić?

Jeżeli budynek jest opomiarowany to 
mieszkaniec deklaruje szacowaną ilość 
pobieranej wody, jeśli nie ma możliwości 
jej zadeklarować ( nie ma wodomierza) to 
mieszkaniec deklaruje ilość osób zamiesz-
kałych w budynku – jeśli się ona zmienia 
obowiązkiem jest zmienić deklarację. De-
klarację „od zużycia wody” zmieniamy 
tylko na przełomie roku, deklarację „od 
osoby” jeśli zmienia się liczba mieszkań-
ców.

8. I mam rozumieć, że to wszystko bę-
dzie na jednej fakturze?

Nie będzie to na jednym rachunku, po-

nieważ opłatę za wodę rozliczają wodo-
ciągi (w przypadku Szczawnicy MZGK), 
a opłata za zagospodarowanie odpadów 
zgodnie z przepisami to obowiązek gmi-
ny – w naszym przypadku Miasta i Gminy 
Szczawnica. 

9. A co jak ja wynajmuje pod działalność 
/sklep/ wodą nie ma osobnego licznika A 
najemca rozlicza się za swoje śmieci jak?

Jeśli w nieruchomości zamieszkałej 
prowadzona jest działalność gospodarcza 
handlowa, to w myśl podjętej przez Radę 
Miasta uchwały, takiej nieruchomości nie 
obejmuje się systemem gminnym. Czyli 
każdy rozlicza się za swoje odpady z od-
biorcą wybranym przez siebie – nie jest 
składana deklaracja.

10. Nowe stawki wyliczone są na pod-
stawie pewnej symulacji. Czy przewiduje-
cie, jako władze miasta, korektę stawek w 
drugiej połowie roku lub na rok kolejny? 
Czy możemy liczyć na upublicznienie fak-
tycznego poziomu wydatków i rozchodów 
w gospodarce śmieciowej gdy samorząd 
będzie już dysponował twardymi danymi?

Najbardziej miarodajny do rozliczeń jest 
okres pełnego roku z uwagi na to, że miej-
scowość nasza ma charakter turystyczny. 
Co roku przeliczane są stawki – niestety 
z powodu wzrostu kosztów, które nie są 
zależne od Urzędu Miasta ani od MZGK, 
mało tego, stosowany jest szereg czynno-
ści mający na celu ich zmniejszenie. Jeżeli 
na koniec roku bilans wyjdzie na zero to 
stawki pozostaną na dotychczasowym po-
ziomie. Nie ma możliwości, aby gmina za-
rabiała na odpadach.

11. Proszę o informacje czy wodomierze 
będą odczytywane aby od 1 kwietnia kie-
dy zacznie obowiązywać rozliczenie za m3 

wody było wiadomo jaki był stan licznika 
na start? Czy rozliczenie roczne tj. ewen-
tualna nadpłata lub niedopłata będzie 
liczona od 1 kwietnia 2020 r.? Śmieci za 
3 miesiące roku 2020 mamy opłacone na 
starych zasadach. Czy opłata śmieciowa 
za 2020 r. będzie rozliczona za 9 miesięcy 
wg stawki za m3 wody?

Rozliczenie rozpoczynamy od zmiany 
deklaracji. Deklarujemy średnie miesięcz-
ne zużycie wody na podstawie zużycie 
2019 roku. Przykładowo w 2019 roku zu-
żyliśmy 210 m3 , dzielimy je przez 12 (mie-
sięcy) wynik to 17,5 m3. Na podstawie tego 
wyliczenia w deklaracji wpisujemy 17,5m3. 
Opłata jeśli mamy kompostownik to 17,5 x 
6,2 = 108,5 zł na miesiąc. Na koniec roku 
rozliczamy zużycie za rok 2020 - w tedy 
już wiemy że zużyliśmy w roku 2020 i jeśli 
było to na przykład 150m3. Taka sytuacja 
powoduje powstanie nadpłaty za 60 m3 (bo 
210-150 = 60m3). Kwota nadpłaty przecho-
dzi na poczet kolejnych płatności, a my 
zmniejszamy ilość deklarowanych metrów.

Informacja dodatkowa dotycząca nowego naliczania opłat za 
odbiór odpadów komunalnych - przygotowana jako wyjaśnienia 

do pytań z komentarzy do informacji z dnia 28 lutego 2020 r.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I prze-

targ ustny nieograniczony na najem na okres  3 lat  nie-
ruchomości stanowiącej część działki ewid. zmod. nr 
1151/2 o powierzchni  0.0460 ha położonej w Szczawni-
cy przy ul. Parkowej z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności parkingowej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 
przedmiotowej nieruchomości wynosi 15 550,00 zł +  
Vat.

Wadium wynosi  3 110,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2020 r. o go-

dzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczaw-
nica ul. Szalaya 103 – sala posiedzeń

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie 
wadium , które należy wpłacić 

na konto Urzędu Miasta Szczawnica PKO Bank 
Polski SA z siedziba 34-460 Szczawnica ul. Park Dol-
ny 17  Nr   54  1020  2892  0000  5802  0646  9961  do  
dnia  12  marca 2020 r. z odpowiednim wyprzedzeniem 
tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta i 
Gminy Szczawnica najpóźniej w dniu  18 marca 2020 r.  

Brak środków na podanym powyżej koncie w usta-
lonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium. 

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okaza-
nie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

oryginał wpłaty wadium
dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych
w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z reje-

stru sądowego lub ewidencji gospodarczej oraz właści-
wych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmio-
ty, dowodów tożsamości.

małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub 
okazując pełnomocnictwo współmałżonka

uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub 
przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy 
pisemnej / notarialnej /

oświadczenia, iż oferent nie zalega z płatnościami na 
rzecz Gminy Szczawnica i nie pozostaje w sporze z Gmi-
ną Szczawnica

Wadium w pieniądzu wpłacone przez osobę, która 
wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu 
najmu nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez 
tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz 
wynajmującego. Wadium wpłacone przez pozostałych 
uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu 
przetargu nie później niż 3 dni po odwołaniu, zamknię-
ciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem 
negatywnym.

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

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia 
od przetargu i prawo unieważnienia przetargu bez poda-
nia przyczyn.

Z warunkami przetargu oraz projektem umowy i za-
sadami prowadzenia parkingu można zapoznać się w 
Referacie  Gospodarki Nieruchomościami i Planowa-
nia Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 
Urzędzie Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 
207, tel.18 262-22-03 wew.29

Szczawnica,  03 marca 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica  podaje do publicznej 
wiadomości, iż na tablicach ogło-
szeń w budynku Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 
103 oraz na stronie internetowej 
www.szczawnica.pl w terminie od 
03 marca  2020 r. do  24 marca 2020 
r. wywieszono wykaz nieruchomo-
ści stanowiących własność Miasta i 
Gminy Szczawnica przeznaczonej 
do :

I. Oddania w dzierżawę w try-
bie bezprzetargowym :

- działkę ewid. nr 1917/231 o po-
wierzchni 0.0464 ha położoną w 
Szczawnicy przy ul. Św. Krzyża z 
przeznaczeniem na zieleniec przy-
domowy na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 530/22 o 
powierzchni 0.0009 ha położonej w 
Szczawnicy przy ul. Pienińskiej z 
przeznaczeniem na cele handlowe 
na okres 3 lat

- działkę ewid. nr 528/31 oraz 
część działki ewid. nr 528/30 o 
powierzchni 0.0141 ha położone w 
Szczawnicy przy ul. Flisackiej z 
przeznaczeniem na zieleniec przy-
domowy oraz dojazd do budynku 
na okres 3 lat

- działki 91 i cz. 92 o powierzch-
ni 7.4803 ha położone w Jaworkach 
przy ul. Czarna Woda z przeznacze-
niem na cele rolnicze na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 252 o 
powierzchni 0.8715 ha położonej 
w Jaworkach przy ul. Biała Woda 
z przeznaczeniem na cele rolnicze 
oraz dojazd na okres 3 lat

- działki ewid. nr 26 i 27 o po-
wierzchni 3.2695 ha położone w 
Szlachtowej przy ul. Słona Młaka z 
przeznaczeniem na cele rolnicze na 
okres 3 lat

- działkę ewid. nr 2569 o po-
wierzchni 0.1148 położoną w 
Szczawnicy przy ul. Sopotnickiej z 
przeznaczeniem na cele rolnicze na 
okres 3 lat

- działke ewid. nr 84 oraz cz. dz. 
93 o powierzchni 5.6093 ha poło-
żone w Jaworkach przy ul. Czarna 
Woda z przeznaczeniem na cele rol-
nicze na okres 3 lat

II. Najmu w trybie bezprzetar-
gowym na rzecz dotychczasowego 
najemcy  :

- lokal o powierzchni użytkowej 
45,50 m2 znajdujący się w budynku 
komunalnym w Szczawnicy przy 
ul. Główna 66 z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności gospodar-
czej na okres 3 lat

- lokal o powierzchni użytkowej 
12,36 m2 znajdujący się w budynku 
komunalnym w Szczawnicy przy 
ul. Zdrojowej 2 z przeznaczeniem a 
prowadzenie działalności gospodar-
czej na okres 3 lat.

III. Sprzedaży w trybie bez-
przetargowym na poprawę wa-
runków zagospodarowania nieru-
chomości przyległej :

- działki ewid. zmod. Nr 1647/2 
i 1648/4 o powierzchni 0.0110 ha 
położone w Szczawnicy przy ul. 
Szalaya

- działka ewid. nr 1650/2 o po-
wierzchni 0.0093 ha położona w 
Szczawnicy przy ul. Szalaya

Akcja „Palmy czysto” w Szczawnicy

W piątek 7 lutego w Szczawnicy miał miejsce happening ekologiczny - 
pokaz „palenia od góry” w ramach akcji „Palmy czysto”. - Dzięki temu 
sposobowi możemy zaoszczędzić do 30% na kosztach ogrzewania oraz zna-
cząco zmniejszyć emisję zanieczyszczeń ze zwykłych kopciuchów - przeko-
nuje Stowarzyszenie „Otwarta Nowotarska Inicjatywa”- główny organiza-
tor wydarzenia.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prelekcji na temat palenia „od góry”. Or-
ganizatorzy mówili przede wszystkim o zaletach tej metody, zachęcając do jej sto-
sowania licznie zgromadzonych mieszkańców Szczawnicy. Został zorganizowany 
praktyczny pokaz.  W dwóch piecach umieszczono taki sam rodzaj opału. W jed-
nym z nich rozpalono w sposób tradycyjny, a w drugim metodą „od góry”. Dzięki 
tej metodzie zmienia się efektywność ekonomiczna  i ekologiczna palenia w piecu.

-  Węgiel zawiera substancje lotne ( 30- 40%), które uwalniają się pod wpły-
wem temperatury. Jeśli nie zostaną spalone w żarze, pojawia się gęsty, gryzący 
dym. Rozpalanie „od góry” powoduje, że proces spalania jest trochę wolniejszy, 
ale za to bardziej efektywny i mniej szkodliwy dla środowiska - informują orga-
nizatorzy spotkania. W pokazie brał również udział kominiarz z Międzywoje-
wódzkiego Cechu Kominiarzy, który opowiedział o tym, jak ważne są przeglą-
dy kominiarskie. Powinny się one odbywać przynajmniej raz na trzy miesiące. 
Strażak z OSP Szczawnica poinformował natomiast, jak się ustrzec przed po-
żarem sadz w kominie oraz o sposobie jego gaszenia. W sytuacji wystąpienia 
pożaru należy niezwłocznie wezwać straż pożarną.

Na zakończenie spotkania organizatorzy podziękowali Miastu i Gminie Szczaw-
nica oraz Ochotniczej Straży Pożarnej za pomoc w organizacji wydarzenia.

wb
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Uchwały podjęte podczas XVIII zwyczajnej 

sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy.

Uchwała Nr XVIII/111/2020 w sprawie zbycia w trybie bezprze-
targowym działki stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica,

Uchwała Nr XVIII/112/2020 w sprawie wyrażenia zgody na od-
danie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i 
Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

Uchwała Nr XVIII/113/2020 w sprawie wyrażenia zgody na od-
danie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i 
Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

Uchwała Nr XVIII/114/2020 w sprawie wyrażenia zgody na od-
danie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica  w trybie bezprzetargowym,

Uchwała Nr XVIII/115/2020 w sprawie uzgodnienia projektu 
uchwały w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu,

Uchwała Nr XVIII/116/2020 w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Szczawnica „Szczawnica – działka  4820”, 

Uchwała Nr XVIII/117/2020 w sprawie zmian w Uchwale Nr 
XVII/107/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradza-
nia nauczycieli, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad-

wymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz kryteria i tryb przy-
znawania nagród,

Uchwała Nr XVIII/118/2020 w sprawie przyjęcia Programu Wspie-
rania Rodziny dla Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2020- 2022,

Uchwała Nr XVIII/119/2020 w sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty,

Uchwała Nr XVIII/120/2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwała Nr XVIII/121/2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta 
i Gminy Szczawnica na rok 2020,

Uchwała Nr XVIII/122/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Miasta  i Gminy Szczawnica,

Uchwała Nr XVIII/123/2020 w sprawie przekazania skargi do 
rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.   

Uchwałą podjęta podczas XIX, nadzwyczajnej 
sesji rady Miejskiej w dniu 2 marca 2020 roku:

Uchwała Nr XIX/124/2020 w sprawie wniesienia zażalenia do 
Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Małopolskiego Ku-
ratora Oświaty w Krakowie w sprawie negatywnej opinii dotyczącej 
zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Szlachtowej z oddziałem przedszkolnym poprzez obniżenie struktu-
ry organizacyjnej do struktury I-III z oddziałem przedszkolnym.

Młodzież Zapobiega Pożarom
W dniu 24 lutego 2020 w remizie OSP w Szczawnicy odbył się 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapo-
biega Pożarom”, w którym udział wzięła grupa młodych straża-
ków z terenu naszej gminy. Oceniani byli przez czteroosobową 
komisje w skład, której wchodzili: Komendant Miejsko-Gmin-
nego ZOSP Pan Wojciech Mastalski, Prezes Oddziału Miejsko 
- Gminnego ZOSP - Pani Łucja Rak, st. asp. Szczepan Barnaś 
- przewodniczący komisji, oraz mł. asp. Piotr Molitorys - członek 
komisji, obydwaj Panowie są przedstawicielami Państwowej Stra-
ży Pożarnej z Nowego Targu.

Nagrody i Dyplomy wręczył Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica Pan Grzegorz Niezgoda.

Po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowano do fina-
łu niżej wymienionych uczestników eliminacji gminnych:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
Brak uczestników

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy VII-VIII)
1. Paweł Poremba – Szczawnica – 17 pkt

2. Marek Ciesielka – Szczawnica – 17 pkt
3. Wiktoria Mikołajczak – Szczawnica – 11 pkt
4. Natalia Ciesielka – Szczawnica –  14 pkt
5. Tymoteusz Słabiak – Szczawnica – 11 pkt

III grupa wiekowa – (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Kamil Rekowski  - Szlachtowa – 10 pkt
2. Dawid Rychtarczyk – Jaworki – 11 pkt
3. Kamil Dulak  - Jaworki - 10 pkt
4. Joanna Surowiec – Szlachtowa – 10 pkt
5. Filip Węglarz - Jaworki - 8 pkt.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc 
przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa
Brak uczestników 

II grupa wiekowa
1. Paweł Poremba – Szczawnica – 17 pkt (+4 pkt - dogrywka)
2. Marek Ciesielka – Szczawnica -  17 pkt (+ 1 pkt - dogrywka)

III grupa wiekowa
1.Dawid Rychtarczyk – Jaworki – 11 pkt
2. Kamil Rekowski - Szlachtowa – 10  pkt (+ 3 pkt - dogrywka)

Zwycięzcom gratulujemy! 
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Małopolski Kurator Oświaty
NP.542.2.50.2020.LM 
Kraków 2 lutego 2020 r.

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 89 ust. 3, 4, 5 w zw. z 

ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Pra-
wo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 
ze zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Bur-
mistrza Miasta i Gminy Szczawnica znak: 
O-440.4.2020.MB z dnia 10 lutego 2020 r. 
(data wpływu: 20 lutego 2020 r.) o wyda-
nie opinii w sprawie zamiaru przekształ-
cenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Szlachtowej poprzez obniżenie struk-
tury organizacyjnej do I-III z oddziałem 
przedszkolnym z dniem 31 sierpnia 2020 
r. postanawiam negatywnie zaopiniować 
zamiar przekształcenia z dniem 31 sierp-
nia 2020r. Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Szlachtowej o strukturze orga-
nizacyjnej I-VIII z oddziałem przedszkol-
nym w Szkołę Podstawową im. Jana Paw-
ła II o strukturze organizacyjnej klas I-III 
z oddziałem przedszkolnym z siedzibą w 
Szlachtowej przy ul. Jana Pawła II 25; 34-
460 Szczawnica.

UZASADNIENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawni-

ca pismem z dnia 10 lutego 2020 r. (data 
wpływu: 20 lutego 2020 r.) przesłał do Ku-
ratorium Oświaty w Krakowie uchwałę Nr 
XVII/106/2020 Rady Miejskiej w Szczaw-
nicy z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie za-
miaru przekształcenia Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Szlachtowej z oddziałem 
przedszkolnym poprzez obniżenie struktury 
organizacyjnej do I-III z oddziałem przed-
szkolnym. Z ww. uchwały wynika, że po-
dejmuje się zamiar przekształcenia z dniem 
31 sierpnia 2020 r. Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Szlachtowej o struktu-
rze organizacyjnej klas I-VIII z oddziałem 
przedszkolnym w Szkołę Podstawową im. 
Jana Pawła II w Szlachtowej o strukturze 
organizacyjnej obejmującej klasy I-III z od-
działem przedszkolnym. Począwszy od dnia 
1 września 2020 r. uczniowie od klasy IV 
z obwodu przekształconej Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła I w Szlachtowej dalszą 
naukę kontynuować będą w Szkole Podsta-
wowej Nr 2 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w 
Szczawnicy, z siedzibą przy ul. Głównej 116.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nicy podnosi, że przekształcenie Szkoły 
Podstawowej w Szlachtowej podyktowane 
jest dbałością o dobro dzieci uczących się 
obecnie w szkole. Poinformował, że Szko-
ła Podstawowa w Szlachtowej mieści się w 
starym drewnianym budynku o powierzch-
ni użytkowej 338,26 m2 . Jest to budynek 
dwupoziomowy częściowo podpiwniczony. 
Na parterze znajdują się toalety, 3 nieduże 
sale lekcyjne, szatnia, która stanowi część 
korytarza, korytarz, który częściowo pełni 

funkcję sali do zajęć z wychowania fizycz-
nego oraz małe pomieszczenie na zbiory 
biblioteczne. Na pierwszym piętrze znajdu-
ją się 3 sale lekcyjne i pokój dyrektora. W 
otoczeniu szkoły znajduje się mały budy-
nek, w którym uczą się dzieci z oddziału 
przedszkolnego oraz plac zabaw. Szkoła nie 
posiada sali gimnastycznej, pokoju nauczy-
cielskiego (zaadoptowany na salę lekcyjną), 
nie posiada wystarczającej liczby sali lek-
cyjnych. Szkoła w bardzo niskim stopniu 
dostosowana jest do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Z uwagi na fakt, iż konstrukcja 
budynku jest drewniana problematyczne 
staje się dokonywanie jej przebudowy i roz-
budowy. Jego zdaniem w tak niewielkim 
budynku brak jest przyzwoitych warunków 
dla funkcjonowania ośmioklasowej szkoły 
podstawowej z dostępem do wystarczającej 
ilości sali lekcyjnych, pracowni, sali gimna-
stycznej, biblioteki, świetlicy, stołówki czy 
pokoju nauczycielskiego, nie mówiąc już o 
potrzebach dzieci niepełnosprawnych jest 
po prostu niemożliwe. Wykluczone jest do-
budowanie nowych pomieszczeń w ramach 
istniejącego budynku, a nawet przebudowa 
istniejącego w niewielkim zakresie, ponie-
waż obecny budynek jak i inne budowane 
przed rokiem 1970 nie spełniają wymagań 
projektowych określonych w rozporządze-
niu Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
i po przebudowie, rozbudowie nie zostałby 
w całości dopuszczony do użytkowania. 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica po-
informował, że Miasto i Gmina Szczawnica 
na przeprowadzenie bieżących remontów 
celem poprawy infrastruktury oraz dopo-
sażenia szkoły w pomoce dydaktyczne w 
okresie ostatnich 10 lat przeznaczyło kwotę 
ponad 1 miliona złotych. Obecnie szkoła nie 
ma miejsca na przechowywanie kolejnych 
nowoczesnych pomocy dydaktycznych czy 
sprzętu TIK.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawni-
ca podkreślił, że trudną sytuację lokalową 
Szkoły Podstawowej w Szlachtowej do-
strzegają także rodzice dzieci tam uczęsz-
czających. Poinformował, że na początku 
2018 r., Rada Rodziców skierowała pismo 
do Burmistrza i Radnych Miasta i Gminy 
Szczawnica, w którym zaapelowała o środki 
na rozbudowę istniejącej szkoły. W związ-
ku z powyższym Samorząd Miasta i Gminy 
Szczawnica dogłębnie przeanalizował pro-
blemy Szkoły, zasięgnął opinii specjalistów 
z dziedziny budowlano architektonicznej, 
ppoż., BHP, a także przeanalizował możli-
wości finansowe Miasta i Gminy Szczaw-
nica. Wynikiem powyższych konsultacji 
była informacja, że rozwiązania ingerujące 
w konstrukcje budynku czy też związane 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenie prac do nadzoru budowlanego w 
konsekwencji mogłoby doprowadzić do cał-
kowitego zamknięcia szkoły. Burmistrz pod-
kreśla, że sytuacja finansowa Miasta i Gminy 

Szczawnica po wykonaniu wielu kosztow-
nych, ale niezbędnych inwestycji nie pozwala 
w najbliższych latach na wygospodarowanie 
środków finansowych potrzebnych na wybu-
dowanie nowego budynku szkoły.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
poinformował, że w bieżącym roku szkol-
nym 2019/2020 do 3 szkół podstawowych 
znajdujących się na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica uczęszcza 570 uczniów z tego 92 
uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Szlachtowej. Burmistrz podnosi, 
że liczba urodzonych dzieci jest znacznie 
wyższa niż uczęszczających do poszczegól-
nych klas. I tak urodzonych w 2012 r. było 
14 dzieci, a uczęszczających do klasy I - 8 
uczniów, urodzonych w 2011 r. - 21 dzieci, 
uczęszczających do klasy 11-13 uczniów, 
urodzonych w 2010 r. - 21 dzieci, uczęszcza-
jących do klasy III - 7 uczniów, urodzonych 
w 2009 r. 25 dzieci, uczęszczających kla-
sy IV - 7; urodzonych w 2008 r. 19 dzieci, 
uczęszczających do klasy V - 13 uczniów, 
urodzonych w 2007 r. 15 dzieci, uczęsz-
czających do klasy VI -10 uczniów, urodzo-
nych w 2006 r. 25 dzieci, uczęszczających 
do klasy VII - 17 uczniów, urodzonych w 
2005 r, 19 dzieci, uczęszczających do klasy 
VIII -17 uczniów. Szczegółowa analiza uro-
dzeń i liczebności klas szkoły oraz przepro-
wadzony wywiad środowiskowy pozwala 
stwierdzić, iż część z urodzonych na tere-
nie Szlachtowej i Jaworek dzieci nie prze-
bywa w tych miejscowościach, a część już 
uczęszcza do innych szkół na terenie Miasta 
i Gminy Szczawnica. Dane demograficzne 
z kolejnych lat wskazują, iż liczba uczniów 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Szlachtowej będzie kształtowała się na tym 
samym, podobnym lub niższym poziomie. 
Z danych z ewidencji ludności wynika, że 
w 2014 roku w Jaworkach i Szlachtowej 
urodzonych jest 18 dzieci (6 łatki), w 2015 
r. 26 dzieci (pięciolatki), w 2016 r. 14 dzie-
ci (4 łatki), w 2017 r. 12 dzieci (3 łatki), w 
2018r. 18 dzieci (2 łatki), w 2019 r. 18 dzieci. 
Poinformował także, że od września 2018 r. 
na dowóz swoich dzieci do innych szkół na 
terenie Szczawnicy, zdecydowała się część 
rodziców z obwodu Szkoły Podstawowej w 
Szlachtowej, w głównej mierze ze względu 
na bardzo trudne warunki, w jakich mu-
siałyby uczyć się ich dzieci. Rodzice dzieci 
dowożonych wystosowali prośbę do Burmi-
strza Miasta i Gminy Szczawnica o zorgani-
zowanie darmowego dojazdu. Po konsultacji 
z Radą Miasta i Gminy Szczawnica ustalo-
no, iż niesprawiedliwe i nieuzasadnione 
ekonomicznie jest finansowanie dowozu 
niektórym uczniom (wybranym) i dzieciom 
z terenu Jaworek i Szlachtowej skoro istnie-
je szkoła o pełnej strukturze organizacyjnej 
w ich obwodzie. Mieszkańcom tych miej-
scowości zaproponowano po raz kolejny 
przekształcenie istniejącej szkoły poprzez 
obniżenie struktury organizacyjnej do I-III 
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i zorganizowanie dowozu dla wszystkich 
dzieci z klas IV-VIII. Temat przekształce-
nia szkoły powrócił we wrześniu 2019 r., 
kiedy okazało się, iż brak sali lekcyjnych 
wymusza na Dyrektorze Szkoły organizację 
zajęć poza miejscem jednostki (lekcje reli-
gii prowadzone w salce katechetycznej przy 
kościele), rodzice anonimowo skarżą się 
na prowadzenie zajęć logopedycznych czy 
wyrównawczych na korytarzu, natomiast 
nauczyciele na brak pokoju nauczycielskie-
go i godnych warunków do przebywania w 
miejscu pracy. Zdaniem Burmistrza Miasta 
i Gminy Szczawnica odzwierciedleniem 
trudnej sytuacji, stały się także słabsze 
wyniki osiągnięte przez uczniów, a tym 
samym nauczycieli na egzaminie ósmokla-
sisty. Wynik z matematyki 2 stanin, jeżyka 
angielskiego 3 stanin i jeżyka polskiego 6 
Stanin. W porównaniu z wynikami uczniów 
Powiatu Nowotarskiego i Województwa 
Małopolskiego są one niższe z matematyki i 
języka polskiego, natomiast nieco wyższe z 
języka polskiego. Ostatecznie w trosce o do-
bro dzieci uczęszczających do Szkoły Pod-
stawowej oraz dbałości o wyrównanie ich 
szans edukacyjnych względem rówieśników 
Burmistrz i Rada Miasta rozważają możli-
wość przekształcenia Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Szlachtowej poprzez ob-
niżenie struktury organizacyjnej do I-III od 
września 2020 r. Jest to zdaniem Burmistrza 
w obecnej sytuacji optymalne rozwiązanie, 
mające na celu utrzymanie szkoły w środo-
wisku. Przekształcona szkoła w Szlachtowej 
nadal będzie mogła pełnić rolę swojego ro-
dzaju ośrodka kultury integrującego miesz-
kańców lokalnej społeczności, na czym tak 
bardzo im zależało. Obniżenie struktury 
organizacyjnej szkoły zapewni kontynuację 
dzieciom najmłodszym w tym dzieciom w 
wieku przedszkolnym, w dogodnych i sprzy-
jających warunkach, z dostępem do wystar-
czającej ilości klas lekcyjnych, miejscem na 
świetlicę, pokój nauczycielski, a co najważ-
niejsze w pobliżu miejsca zamieszkania.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
wskazuje, że uczniowie klas IV-VIII będą 
mogli kontynuować drugi etap edukacji w 
Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. Prof. Józe-
fa Tischnera w Szczawnicy, która wcześniej 
funkcjonowała jako Gimnazjum Publiczne, 
gdzie uczęszczali między innymi uczniowie 
z Jaworek i Szlachtowej. Odległość między 
szkołami wynosi od 7 do 5 km, a zatem do-
wóz uczniów nie będzie dla nich ani uciąż-
liwy, ani też męczący. Placówka do której 
będą uczęszczać uczniowie klas IV-VIII po-
siada bardzo dobrze rozwiniętą bazę lokalo-
wo dydaktyczną. Jest to duży budynek wy-
posażony w 15 pracowni przedmiotowych 
m.in. fizyczną, biologiczno-przyrodniczą, 
matematyczną, językową informatyczna. 
Szkoła posiada salę gimnastyczną, stołów-
kę, świetlicę, bibliotekę, salę logopedyczną 
plac zabaw oraz boisko sportowe.

Małopolski Kurator Oświaty zważył 
co następuje:

Z danych z Systemu Informacji Oświato-
wej wg stanu na dzień 4 lutego 2020 r. wyni-
ka, że w Szkole Podstawowej w Szlachtowej 
funkcjonuje osiem oddziałów klas I-VIII 
(92) uczniów oraz oddział przedszkolny do 
którego uczęszcza 14 dzieci. W roku szkol-
nym 2017/2018 do Szkoły Podstawowej 
w Szlachtowej uczęszczało 86 dzieci oraz 
17 do oddziału przedszkolnego, a w roku 
szkolnym 2018/2019 - 98 dzieci oraz 17 
do oddziału przedszkolnego. Natomiast w 
Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. Prof. Józefa 
Tischnera w Szczawnicy, w której mają kon-
tynuować edukację dzieci Szkoły Podstawo-
wej w Szlachtowej klas IV-VII1 funkcjonuje 
łącznie 10 oddziałów (196 dzieci) w tym 
dwa oddziały przedszkolne (21). I tak odpo-
wiednio: jeden oddział klasy I - 21 uczniów, 
jeden oddział klasy 11-18, jeden oddział 
klasy III - 18 uczniów, jeden oddział klasy 
IV - 0, dwa oddziały klasy V - 40 uczniów, 
jeden oddział klasy VI - 25 uczniów, jeden 
oddział klasy VII - 28 uczniów, jeden od-
dział klasy VIII - 23 uczniów. Na podstawie 
danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Krakowie należy stwierdzić, iż wyniki 
sprawdzianu uczniów Szkoły Podstawowej 
w Szlachtowej kształtowały się na poziomie 
średnim i w latach 2002-2014 przedstawiały 
się następująco w stanianach (3, 5, 5, 6, 4, 4, 
5, 5, 4, 6, 4, 5, 4). W roku szkolnym 2015 z 
części I szkoła uzyskała - 6 Stanin i z czę-
ści II - 5 Stanin (język angielski), w roku 
szkolnym 2016 z części I - 5 Stanin, a z czę-
ści II - 2 Stanin (język angielski). W roku 
szkolnym 2019 z egzaminu ósmoklasisty z 
języka polskiego szkoła uzyskała 6 stanin, 
z matematyki 2 stanin i języka angielskiego 
3 stanin.

Z analizy danych ewidencyjnych (dane 
demograficzne 2005-2019) wynika, że w 
kolejnych latach liczba uczniów w obwodzie 
tej szkoły będzie się kształtowała na tym 
samym lub podobnym poziomie. Wyniki 
sprawdzianu utrzymują się na przestrzeni 
piętnastu lat (2002 r - 2016 r.) na poziomie 
średnim. Natomiast na egzaminie ósmokla-
sisty w roku 2019 słabej wypadły wyniki z 
matematyki i języka angielskiego, natomiast 
znacznie lepiej wyniki z języka polskiego. 
Szkoła Podstawowa w Szlachtowej dyspo-
nuje niewielkim budynkiem ale zmoderni-
zowanym i dobrze wyposażonym.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Szlachtowej w piśmie z dnia 23 grudnia 
2019 r, skierowanym do Małopolskiego Ku-
ratora Oświaty w Krakowie podkreśla, że 
wychodząc naprzeciw potrzebom gminy, z 
myślą o pozyskaniu środków finansowych 
zarejestrowali Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Szkoły Podstawowej w Szlachto-
wej, deklarując pomoc zarówno ze strony 
rodziców jak i społeczności lokalnej.

Wnioski:
W ocenie Małopolskiego Kuratora 

Oświaty przedstawione argumenty w zakre-
sie przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2020 
r. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Szlachtowej o strukturze organizacyjnej 
I-VIII z oddziałem przedszkolnym w Szkołę 
Podstawową im. Jana Pawła II o strukturze 
organizacyjnej klas I-III z oddziałem przed-
szkolnym z siedzibą w Szlachtowej przy ul. 
Jana Pawła II, nie wynikają z niezależnych 
od organu prowadzącego przyczyn, ponie-
waż liczba uczniów w obwodzie tej szkoły 
kształtuje się na tym samym lub podobnym 
poziomie. Rodzice dzieci obwodowej Szko-
ły Podstawowej w Szlachtowej zapisują swo-
je dzieci do innych szkół pozaobwodowych 
ze względu na trudne warunki w tej szkole.

Dalsze istnienie Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Szlachtowej o struktu-
rze organizacyjnej I-VIII jest uzasadnione, 
ponieważ nie wynika ono z braku uczniów. 
W związku z powyższym należy rozważyć 
wszelkie możliwości włącznie z budową 
nowego budynku szkoły, tak aby zapewnić 
wszystkim dzieciom należącym do obwo-
du Szkoły Podstawowej w Szlachtowej jak 
najkorzystniejsze warunki działania szkoły, 
w tym bezpieczne i higieniczne warunki na-
uki, wychowania i opieki.

Należy także rozważyć nawiązanie 
współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz 
Rozwoju Szkoły w Szlachtowej i społeczno-
ścią lokalną w zakresie wypracowania roz-
wiązania, które poprawi warunki w Szkole 
Podstawowej w Szlachtowej.

Małopolski Kurator Oświaty podkreśla, 
że zgodnie z art. 10 ustawy Prawo oświato-
we to organ prowadzący odpowiada za dzia-
łalność szkoły, a w szczególności m.in. za 
warunki działania szkoły, w tym bezpiecz-
nych i higienicznych warunków nauki, wy-
chowania i opieki.

Zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy z 14 
grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe, szkoła 
publiczna prowadzona przez jednostkę sa-
morządu terytorialnego może być zlikwi-
dowana po uzyskaniu pozytywnej opinii 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Odnosząc się do argumentów przedsta-
wionych przez Prezydenta Miasta i Gminy 
Szczawnica, jak również dostosowania sieci 
szkół do obowiązujących przepisów Prawa 
oświatowego z uwzględnieniem protestu 
rodziców nie jest uzasadnione przekształce-
nie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Szlachtowej poprzez obniżenie struktury 
organizacyjnej z I-VIII z oddziałem przed-
szkolnym w Szkołę Podstawową im. Jana 
Pawła II w Szlachtowej o strukturze organi-
zacyjnej obejmującej klasy I-III z oddziałem 
przedszkolnym.

W tym stanie rzeczy Małopolski Kurator 
Oświaty postanowił jak w sentencji.
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Zażalenie na postanowienie nr NP.542.2.50.2020.LM  Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 26 lutego 2020r.  
opiniujące negatywnie zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej poprzez obniżenie struk-
tury organizacyjnej do I-III z oddziałem przedszkolnym z dniem 31 sierpnia 2020 r. i wniosek o zmianę zaskarżonego posta-
nowienia i pozytywne zaopiniowanie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej poprzez 
obniżenie struktury organizacyjnej do I-III z oddziałem przedszkolnym z dniem 31 sierpnia 2020 r., względnie uchylenie za-
skarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty do ponownego rozpatrzenia. 

UZASADNIENIE 
Miasto i Gmina Szczawnica jest organem prowadzącym dla 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej i zgodnie 
z ustawą Prawo Oświatowe odpowiada za działalność tej Szko-
ły. Zadania  organu prowadzącego szkołę zostały określone przez 
ustawodawcę między innymi w art. 10 , art. 11, natomiast opis 
infrastruktury w art. 103 ustawy prawo oświatowe.     Z uwagi 
na konieczność wywiązania się z ustawowych obowiązków doty-
czących zadań edukacyjnych nałożonych na jednostkę samorządu 
terytorialnego, Miasto i Gmina Szczawnica podejmuje działania 
mające na celu stworzenie dla dzieci bezpiecznych i higienicz-
nych warunków nauki, wychowania i opieki. Organ prowadzący 
dba  o bazę lokalową w której rozmieszczone są istniejące Szkoły, 
zabezpiecza środki na bieżące remonty i wyposażenie, stara się 
pozyskiwać środki zewnętrzne na zakup pomocy dydaktycznych 
czy też przeprowadzanie zajęć edukacyjnych dla uczniów.  W 
okresie ostatnich 10 lat kwota jaką przeznaczono na remonty dla 
Szkoły w Szlachtowej sięgała blisko 1 miliona złotych. Od 1 lipca 
2017 roku do 31 sierpnia 2019 Szkoła ta realizowała projekt, w 
ramach którego zakupiono pomoce dydaktyczne i zrealizowano 
zajęcia edukacyjne na kwotę prawie 400 tys. zł. Obecnie w Szkole 
w Szlachtowej nie ma już miejsca na przechowywanie kolejnych 
nowoczesnych pomocy edukacyjnych czy też sprzętu TIK.

Pani Kurator w uzasadnieniu negatywnej opinii wskazała roz-
wiązanie problemu braku sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej 
w Szlachtowej,  polegające na budowie nowej Szkoły, pragniemy 
jednak zauważyć, iż sytuacja finansowa Miasta i Gminy Szczaw-
nica po wykonaniu wielu kosztownych, ale też niezbędnych in-
westycji nie pozwala w najbliższych latach na wygospodarowa-
nie środków finansowych potrzebnych na wybudowanie nowego 
budynku Szkoły. W związku z powyższym najrozsądniejszym 
rozwiązaniem, które zapewni dzieciom przebywanie w warun-
kach bezpiecznych i higienicznych jest przekształcenie istniejącej 
Szkoły poprzez obniżenie struktury organizacyjnej do I – III z 
oddziałem przedszkolnym, nie dążąc do jej całkowitej likwidacji. 

Organ prowadzący uważa, iż negatywna opinia, którą wyda-
ła Pani Kurator  w świetle art. 89 ustawy prawo oświatowe nie 
powinna być dowolna, lecz poparta argumentami które mogłyby 
służyć za realne rozwiązanie, i które mogłyby być oceniane w 
oparciu o kryteria wynikające z Prawa Oświatowego. 

Zdaniem skarżącego Małopolski Kurator Oświaty  pobieżnie od-
niósł się do argumentów szczegółowo przedstawionych w uzasad-
nieniu uchwały (załącznik nr 2 do zażalenia) i pozostaje w rażącej 
sprzeczności z interesem uczniów szkoły podstawowej w Szlachto-
wej oraz Miasta i Gminy Szczawnica. Organ prowadzący uważa 
także, iż Kurator Oświaty  powinien kierować się przede wszystkim 
dobrem dziecka a nie rodziców, czy też społeczności lokalnej. 

Podkreślamy kolejny raz, naszym celem jako organu prowa-
dzącego nie jest likwidacja tej Szkoły, gdyż sprzyjamy utrzyma-
niu jej w środowisku, a jedynie wypełnianie nałożonych na nas 
ustawą prawo oświatowe zadań i obowiązków. 

Uważamy, iż blokowanie działań organu zmierzających do 
optymalizacji organizacji struktury szkoły, będące następstwem 
wydania przez Panią Kurator negatywnej opinii mogą mieć bardzo 
poważne konsekwencje dla bezpiecznego przebywania uczniów w 
oddziałach w  strukturze I - VIII w tak małej szkole.

Przedstawione przez Panią Kurator osiągnięte wyniki ze spraw-
dzianu i egzaminu ósmoklasisty uczniów Szkoły Podstawowej im 
Jana Pawła II w Szlachtowej jednoznacznie wskazują, iż istnieje 
zależność pomiędzy ilością oddziałów w szkole a wynikami eg-
zaminów. W latach 2002-2015, kiedy to w szkole funkcjonowało 
mniej oddziałów tj. 6 wyniki te nie były może imponujące,  ale 
równomiernie kształtowały się na poziomie średnim 4,6 (średnia 
arytmetyczna z podanych lat) obecne po zwiększaniu liczby od-
działów wyniki spadły do poziomu 3,7 (średnia arytmetyczna z 
roku).

Organ prowadzący szkołę po jej przekształceniu zapewni 
uczniom możliwość kontynuowania nauki w szkole „tego samego 
typu”. Uczniowie klas IV – VIII będą mogli kontynuować dru-
gi etap edukacji w Szkole Podstawowej nr 2 im ks. Prof. Józe-
fa Tischnera w Szczawnicy, która wcześniej funkcjonowała jako 
Gimnazjum Publiczne, gdzie uczęszczali miedzy innymi ucznio-
wie z Jaworek i Szlachtowej. Organizacja dowozu uczniów do tej 
placówki nie będzie stanowiła problemu, gdyż była praktykowa-
na przez kilkanaście lat. Z uwagi na fakt, że odległość pomiędzy 
Szkołami to zaledwie od 7 do 5 km dowóz uczniów nie będzie 
dla nich ani uciążliwy, ani też męczący. Przewożonym uczniom 
zapewniona zostanie opieka wykwalifikowanej osoby, której obo-
wiązkiem będzie dbanie o bezpieczeństwo dzieci przy wsiada-
niu, wysiadaniu i w trakcie przewozu. Placówka, do której będą 
uczęszczać uczniowie klas IV –VIII posiada bardzo dobrze roz-
winiętą bazę lokalowo dydaktyczną. Jest to duży budynek wypo-
sażony w 15 salo-pracowni przedmiotowych m.in.: fizyczną, bio-
logiczno- przyrodniczą, matematyczną, językową i informatyczną 
posiada salę gimnastyczną, stołówkę, świetlicę, bibliotekę, salę 
logopedyczną, plac zabaw oraz boisko sportowe. 

Obniżenie struktury organizacyjnej Szkoły zapewni kontynu-
ację edukacji w pobliżu miejsca zamieszkania dzieciom najmłod-
szym w tym dzieciom w wieku przedszkolnym, w dogodnych i 
sprzyjających warunkach, z dostępem do wystarczającej ilości 
klas lekcyjnych, miejscem na świetlicę, pokój nauczycielski oraz 
pomieszczeniem do spożywania posiłków.

Organ prowadzący nie zaprzecza, że w najbliższych latach 
liczba uczniów w obwodzie tej szkoły może kształtować się na 
podobnym poziomie, ale w obecnej sytuacji  jest to dla nas kolejny 
argument, który przemawia za potrzebą reorganizacji tej szkoły, 
chociażby do momentu osiągnięcia przez Miasto i Gminę lepszej 
sytuacji finansowej.  

Wydając negatywną opinię, jak wynika z uzasadnienia posta-
nowienia, Małopolski Kurator Oświaty skupił się głównie na bra-
ku akceptacji decyzji o przekształceniu przez rodziców uczniów 
szkoły Podstawowej a nie na ich  dobru i bezpieczeństwie. Uważa-
my, że Małopolski Kurator Oświaty swoją negatywną opinię oparł 
na przesłankach, które w ogóle nie powinny być brane przez niego 
pod uwagę, 

Z wyżej wymienionych powodów wnosimy o obiektywne spoj-
rzenie na ten wspólny problem i zauważenie, że jedynym moty-
wem proponowanych zmian jest dobro dzieci i dbanie o jakość 
ich edukacji. 

Mając na uwadze powyższe, wniesienie zażalenia stało się ko-
nieczne i uzasadnione.
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Rozstrzygnięcie konkursu 
na najładniejszą dekorację świąteczną 

na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 2019-/2020

Jak co roku organizujemy Konkurs na 
najładniejszą dekorację świąteczną na 
terenie Miasta i Gminy Szczawnica w 
celu podniesienia atrakcyjności i walorów 
estetycznych naszej gminy, a w szczegól-
ności podkreślenie wyjątkowości i niepo-
wtarzalnego uroku Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku.

Uczestnikami konkursu byli w  pierw-
szej kategorii - sanatoria, zakłady pracy, 
placówki gastronomiczne oraz handlowe, 
w drugiej kategorii wzięły udział budyn-
ki 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. 2019 r. do  08. 01. 2020 r. dokonywała 
oceny dekoracji.

W dniu 7 lutego 2020 r. w Urzędzie 
Miasta i Gminy Szczawnica zebrała się 
Komisja w której skład wchodzili: P. Ali-
na Lelito, P. Sylwia Piekarczyk, P. Tomasz 
Ciesielka, P. Maciej Czaja.

Na przewodniczącego Komisji Konkur-
sowej wybrano Pana Macieja Czaję.

Zgodnie z Regulaminem „Konkursu 
na Najładniejszą Dekorację Świąteczną 
na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 
2019/2020” zostały przyznane nagrody.

 
I kategoria:
1- Karczma Szlachtowska - 1000 zł
2- Restauracja Sami Swoi - 650 zł

3- Restauracja u Zosi- 350 zł
 
II kategoria:
1- G. i A. Wiercioch - 1200 zł
2- H. i J. Hamerscy – 800 zł
3- M. i R. Petrykowscy – 600 zł
 
III kategoria:
1- Z. Dorula – 400zł
2- A. i T. Berszakiewicz – 300 zł
3- K. i K. Moskalik – 200 zł
 

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Budowa wznowiona…
Po kilku miesiącach przerwy wznowione zostały prace 

przy budowie komisariatu policji w Szczawnicy przy ulicy 
Skotnickiej. Prawie pół roku inwestycja była wstrzymana po-
przez konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji pro-
jektowej związanej z dodatkowymi zabezpieczeniami skarpy. 
Wykonawca po wykonaniu murów oporowych właśnie zaczął 
stawiać pierwsze ściany 3 kondygnacyjnego budynku. 

Inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Krako-
wie, a nowy komisariat ma kosztować 9,6 mln zł.

Zarządzeniem nr 0050.OW.5.2020 z dnia 31 stycz-
nia 2020r. burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica po-
wierzył pełnienie obowiązków dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Szczawnicy Krzysztofowi Czai.

Krzysztof Czaja w 2012r. ukończył studia na Aka-
demii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, na kierunku 
Inżynieria Akustyczna z tytułem inżyniera. 

W latach 2013 – 2018 pracował w Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Nowym Targu, a od 2019r. jest pracow-
nikiem MOK Szczawnica.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Miêdzy nami, gó ra la mi...02.02. delegacja naszego Oddziału wraz ze sztandarem uczestni-
czyła w Opłatku  ZP w Ujsołach na Żywiecczyźnie.

16.02. odbyły się XVI  Otwarte Zawody Narciarskie o Puchar 
Prezesa Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan na Arenie 
Jaworki – Homole. Dopisała pogoda, dlatego przybyło wie-
lu sportowców chętnych do zmagań narciarskich. Jak zwykle 
wszystkim dopisywał świetny humor, co zapewniło wspaniałą 
zabawę zarówno dla uczestników jak i kibiców. Narciarze do-
stali gorący bigos i herbatę oraz wafelki, a częstowały tymi 
pysznościami koleżanki z komisji gospodarczej. Dziękujemy 
członkom komisji kultury, komisji gospodarczej oraz wszyst-
kim, którzy włączyli się w organizację zawodów. Szczególne 
podziękowania dla właścicieli wyciągu w Jaworkach. Gratulu-
jemy zwycięzcom i uczestnikom zawodów.

22.02. żegnaliśmy w naszej siedzibie na Sewerynówce karnawał. 
Stało się już tradycją, że wielu z nas przychodzi w coraz ciekaw-
szych przebraniach. Bal jest okazją do miłych spotkań i wspa-
niałej zabawy wśród przyjaciół.

Wszystkim marcowym jubilatom i solenizantom życzymy 
zdrowia, spełniania marzeń i radości z każdego dnia.

Zapraszamy do uczestnictwa w uroczystościach wielkopost-
nych i wielkanocnych:
02.04 Droga Krzyżowa na Bryjarkę w 15. rocznicę śmierci św. 

Jana Pawła II.
03.04  Góralska Droga Krzyżowa wokół kościoła.
05.04 Niedziela Palmowa i tradycyjnie konkurs palm. Droga 

Krzyżowa ulicami miasta.
10.04 o godz. 21.00  adoracja wielkopiątkowa.
 Wielkanoc.

Prosimy o liczne uczestnictwo, oczywiście w łodzioniu, co 
uświetni uroczystości. 

Szczegółowe informacje podamy na plakacie i w ogłoszeniach 
parafialnych.

Zarząd Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan

„WESPÓŁ W ZESPÓŁ”
Dawno temu, kiedy my seniorzy byliśmy pięk-

ni i młodzi, to wówczas z całą zgrają nam podob-
nych ”nawet bez grosza byliśmy ekipą, bo najpięk-
niejsze chwile w życiu są za friko”. Teraz już nie 
tacy piękni, ale dalej młodzi… duchem, szukamy 

„grosza”, bo życie nauczyło nas, że niewiele rzeczy jest za friko. 
I w tym momencie chciałam się pokajać. W styczniowym nume-
rze „Z Doliny Grajcarka” obiecywałam słuchaczom Pienińskiego 
UTW moc atrakcji, które miała  nam zapewnić realizacja projektu 
złożonego do fundacji jednej z bogatszych firm w Polsce. Odpo-
wiedź nadeszła i brzmiała:  „wysoko oceniając walory społeczne 
zgłoszonej inicjatywy, pozostajemy z nadzieją, że znajdą Państwo 
inny sposób na pozyskanie potrzebnych środków”. Mamiłam sie-
bie i innych… 

Może stąd ta myśl, żeby nie liczyć za bardzo na fundusze, któ-
re teraz tak trudno pozyskać, ale na miarę naszych senioralnych 
możliwości spędzić jeszcze razem piękne chwile. 

Nasza oferta dla wszystkich szczawnickich seniorów -  w mar-
cu (24 III) proponujemy wspólny wyjazd na „Forum Seniora” do 
Krakowa, gdzie wysłuchamy  cyklu wykładów pod hasłem „Ak-
tywność to synonim życia”. Robimy zapisy na wycieczkę do Hisz-
panii. Przypominamy, że organizowane przez nas wykłady są dla 
wszystkich zainteresowanych. Co jeszcze? Coś na pewno wymy-
ślimy. „Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy”.

B.N.

Znak firmowy Zakładu Wód Szczawnickich z czasów Jó-

zefa Szalaya, rok 1860. Przedstawia znak gwiazdy zło-

żonej z dwóch, jak to wówczas mawiano: trzechkątów, 

które miały odnosić się do wód szczawnickich.  Doktor Onufry 

Trembecki - ówczesny lekarz zdrojowy tak tłumaczył genezę 

powstania owego znaku: wody tutejsze odznaczają się głównie 

w alkaliach czyli solach, a że chemia odznacza sól figurą trój-

kąta więc dwa takie razem spójne czyli sole - nadały kształt 

godłowi tutejszego zakładu. Litera „S” oczywiście od nazwiska 

Szalay a nad nią korona szlachecka. Podobne gwiazdy można 

zobaczyć w zdobieniach budynków „zakładowych” zaprojekto-

wanych i powstałych za Józefa Szalaya:  na willi „Holenderka” 

i „Domu nad zdrojami” – Pijalni Wód Mineralnych.

Ciekawostki  z Muzeum Pienińskiego
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego
Wiadomości z Parafii  

św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli: 
Helena Korus 4.01.2020r.
Ksawery Kowalczyk 12.01.2020r.
Szymon Borzęcki 12.01.2020r.
Marcin Madeja – Folwarski 12.01.2020r.
Milan Czaja 12.01. 2020r.
Pola Pazgan 16.02.2020r.
Nela Pazgan 16.02.2020r.
Laura Dudasz 16.02.2020r.

Odeszli do wieczności:
Ernest Malinowski 1.02.2020r.
Zofia Oleś 8.02.2020r.
Stanisława Słowik-Daniel 18.02.2020r.
Stanisława Ciesielka 18.02.2020r.
Urszula Kamińska – Głuc 20.02.2020r.
Genowefa Koterba 21.02.2020r.
Michał Majerczak 24.02.2020r.
Andrzej Budzyk 26.02.2020r.
Janina Kuklińska 26.02.2020r. 

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjęła: 
Zuzanna Kuczała – 2.02. Szlachtowa
Jan Władysław Lenda – 2.02. Szlachtowa

Połączyli się sakramentem małżeństwa:

Krzysztof Wojciech Dulak i Kamila Maria 
Cygler – 1.02.2020r.

Odeszli do wieczności:
Tadeusz Dyrek – 1.02.2020r. Szlachtowa
Waldemar Zygmunt Kaczorowski – 

1.02.2020r.- Szlachtowa

Kronika Towarzyska

Na cmentarzu parafialnym w 
Szczawnicy dnia 21 lutego 2020r. 
odbyła się uroczystość upamięt-

niająca poległych  na  Przysłopie party-
zantów AK.

O tragicznych wydarzeniach z lutego 
1944 r. opowiedział Pan Marek Misztal 
- Prezes Oddziału PTTK w Szczawnicy, 
przybliżając historię zastrzelonych żołnie-
rzy.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
Pan Grzegorz Niezgoda w krótkim prze-
mówieniu podkreślił bohaterstwo młodych 
ludzi, którzy w godzinie próby nie zawa-
hali się oddać swojego życia za Ojczyznę. 
Zwracając się do zgromadzonej młodzieży 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawni-
cy i Liceum Ogólnokształcącego w Kro-
ścienku n/D,  podziękował za pamięć i 
szacunek jakim darzą grób poległych bo-
haterów. Uroczystość zakończyła się złoże-
niem wiązanek pod pomnikiem poległych 

i  wspólnym  odśpiewaniem Hymnu Naro-
dowego. Ze sztandarem przybyła również 
Grupa Rekonstrukcyjna „Błyskawica”.

Coś z historii…
21 lutego 1944 Niemcy zorganizowali 

obławę. Oddział dowodzony przez „Zawi-
szę” został zaskoczo-
ny przez Niemców 
około 7 rano w domu 
Walkowskiego na 
Przysłopie. Zginęło 
5 partyzantów od-
działu „Wilk”: pchor. 
Bolesław Durkalec 
ps. „Sławek”, strz. 
Jan Rogal ps. „Żbik”, 
strz. Józef Rogal ps. 
„Strzała”, strz. Józef 
Cyrwus ps. „Kruk, 
strz. Franciszek Kli-
mowski ps. „Wicher”.

Polegli partyzanci 
spoczywają na cmen-

tarzu parafialnym w Szczawnicy (pod Hu-
liną). Śmierć partyzantów upamiętnia po-
mnik znajdujący się na przełęczy. W walce 
z partyzantami zginęło w tym dniu trzech 
Niemców, w tym gestapowiec Franz May-
wald, oprawca z Palace.

26 lutego br. zmarła w wieku 91 lat śp.p. Janina Kukliń-
ska, żona długoletniego naczelnego lekarza i dyrekto-
ra Państwowego Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Szczawnica   
 – dr Pawła Kuklińskiego.

Szczawniczanie darzyli Ją wielkim szacunkiem i szczerą sym-
patią, jako Osobę życzliwą wszystkim, pogodną, piękną ciałem i 
duchem.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego żalu z powodu Jej odejścia i zapew-
niamy o wdzięcznej pamięci.      redakcja

Dzienny Dom Pobytu „Na Skałce” w Jaworkach

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Dzienny Domu Pobytu dla seniorów „Na Skałce” w Jaworkach 

posiada wolne miejsca.
Wniosek o przyjęcie do Domu oraz wszelkie dokumenty należy pobrać, a następ-

nie złożyć w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczawnicy, ul. Sza-
laya 103, 34-460 Szczawnica, pokój 102 lub bezpośrednio w Dziennym Domu Pobytu 
w Jaworkach, ul. Kościelna 13.

Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Szczawnicy, Dziennym Domu Pobytu w Jaworkach lub telefonicznie:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 18 262 10 66
Dzienny Dom Pobytu w Jaworkach: 512 790 337
Przypominamy, że z usług Dziennego Domu Pobytu w Jaworkach mogą skorzy-

stać osoby w wieku 60 +, nieaktywni zawodowo. Dom Dziennego Pobytu jest otwarty 
od poniedziałku do piątku od 8:00 16:00 i świadczy usługi opieki nad seniorami, 
prowadzone są różnego rodzaju zajęcia dodatkowe (warsztaty plastyczne, warsztaty 
śpiewu, treningi pamięci, gry i zabawy ruchowe i manualne oraz wiele innych). Oso-
ba uczęszczająca do Dziennego Domu Pobytu posiada pełne wyżywienie.

Pobyt w Dziennym Domu Pobytu jest aktualnie bezpłatny, a od kwietnia będzie 
płatny.

Serdecznie zapraszamy! 
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Jak wycieczka stała się 
wyprawą na Nordkapp

Rozmowa z Grzegorzem Czają i Tomaszem Moskalikiem, 
dwoma z czterech uczestników zimowej wyprawy na Nord-
kapp w Norwegii – najbardziej na północ wysunięty punkt 
Europy, do którego można dojechać samochodem.

- Uczestniczyliście Panowie w niezwykłej zimowej wyprawie na 
Nordkapp. Kto wpadł na ten odważny pomysł i kto wziął udział w 
tym wyjeździe?

Tomasz Moskalik: Zanim przejdziemy do odpowiedzi na py-
tania, to pragniemy wyjaśnić, że początkowo wyprawa miała mieć 
charakter prywatnej wycieczki czterech chętnych osób do przeży-
cia zimowej przygody i spełnienia swoich marzeń. A jak stała się 
niezwykła, okazało się dopiero po naszym szczęśliwym powrocie 
do domu. Wracając do odpowiedzi na pierwsze pytanie – pomy-
słodawcą był Grzegorz Czaja.

Grzegorz Czaja: Latem zeszłego roku przyjechał do mnie mój 
kolega z Białegostoku Irek Wiluk. Siedzieliśmy wieczorem przed 
domem i wtedy podzieliłem się z nim moim marzeniem pojecha-
nia zimą na Nordkapp i zapytałem, czy chciałby mi towarzyszyć. 
Zgodził się i tak zaczęliśmy organizować sobie wycieczkę. Od 
samego początku los był nam przeciwny, od problemów z samo-
chodem, po kłopoty ze skompletowaniem załogi. Ale im bardziej 
piętrzyły się trudności, tym silniej przykładaliśmy się do reali-
zacji zamierzonego celu. Trzecim  w ekipie miał być kolega Irka 
ze straży pożarnej – Łukasz z Białegostoku, a czwartym – To-
masz Moskalik, o którym dowiedziałem się, że chciałby się na 
Nordkapp wybrać. Przy jednej z kolejnych rozmów okazało się, że 
chłopaki z Białegostoku nie dadzą rady pojechać w planowanym 
terminie. Ustaliliśmy go na 31.01 – 8.02.2020 r. Potem jeszcze 
kilka osób, którym zaproponowałem wyjazd, wycofało się.

T.M. – Ostatecznie oprócz nas pojechał jeszcze mój kolega Ad-
rian Zelga, znany mi z Krakowskiego Klubu Wysokogórskiego 
oraz kolega z pracy Grzegorza – Grzegorz Politowicz. Chodziło 
nam o budżetowe dopięcie wyjazdu, by koszty rozłożyły się na 
cztery osoby. Gdy skład załogi wyklarował się w listopadzie, za-
częliśmy dokonywać pierwszych rezerwacji.

 - Jakie były te wspomniane problemy z samochodem?
G.C. – Od początku chciałem jechać moim samochodem tere-

nowym Nissanem Patrolem, rocznik 1999. Specjalnie odwiozłem 
go do przeglądu i remontu, do mojego kolegi aż za Wrocław, by 
wszystko było sprawne. Zrobił mi to bardzo fachowo. Wróciłem, 

jeszcze wymieniłem skrzynię biegów, która nie była w najlepszej 
kondycji. Na dwa tygodnie przed wyjazdem okazało się, że samo-
chód posiada jeszcze jedną usterkę silnika, która nie była do usu-
nięcia w czasie, który pozwoliłby na to, aby jechać tym pojazdem. 
Gdy wszystko stanęło pod znakiem zapytania, a ja zacząłem już 
szukać samochodu z wypożyczalni, co znacznie podniosłoby wy-
datki poniesione na wyjazd, z pomocą pośpieszyła… moja żona i 
zaoferowała pożyczenie swojego auta Toyota RAV4. I pojechali-
śmy jej samochodem, za co jesteśmy jej bardzo wdzięczni.

- Skąd mieliście środki na wyprawę. Czy pomogli Wam sponso-
rzy, których reklamowaliście na karoserii pojazdu?

T.M. – Wyjazd finansowaliśmy sobie sami. Miało być budże-
towo, jak najtaniej, dlatego mieliśmy zarezerwowane tylko dwa 
noclegi w pomieszczeniu, które wynajęliśmy  w domu Saamów, w 
miejscowości Honningsvag w Norwegii.  Zabraliśmy ze sobą su-
chy prowiant, wodę mineralną, kuchenkę gazową, na której goto-
waliśmy wrzątek do kawy, a żywiliśmy się konserwami, kaszą i… 
czekoladą. Podczas całej wycieczki ugotowaliśmy sobie dwa razy 
zupę na kuchence. I to na kwaterze, gdzie nocowaliśmy. Koszty 
podróży - paliwo, noclegi, promy i jedzenie - nie przekroczyły 
1250zł na osobę.  

G.C.  - Natomiast sponsorzy, których promowaliśmy, przeka-
zali środki na cel charytatywny, który promowaliśmy. Połączyli-
śmy swoją prywatną wycieczkę z ideą zbiórki pieniędzy na lecze-
nie małego chłopca – Daniela Walusia z Leśnicy na Spiszu.

- Kim on jest i skąd wziął się pomysł wsparcia akurat tego cho-
rego?

T.M. – Na dwa dni przed wyjazdem zauważyliśmy w Interne-
cie prośbę o wsparcie 12.letniego chłopca, chorującego na neuro-
blastomę, rodzaj nowotworu, którego leczenie jest szalenie trudne 
i bardzo kosztowne. Rodzicom zabrakło 20 tys. zł do wdrożenia 
specjalistycznej kuracji aż w Barcelonie i apelowali o pomoc. Po-
stanowiliśmy nagłośnić sprawę i choć w ten sposób przyczynić się 
do uratowania życia chłopca. Finalnie okazało się po wyprawie, 
że dzięki właśnie wpłatom sponsorów oraz osób, które dzięki nam 
dowiedziały się o problemie chłopca, udało się zebrać część bra-
kującej kwoty. Dla nas w każdym razie był to dodatkowy powód i 
mobilizacja, żeby dotrzeć na Nordkapp; że nie robimy tego tylko 
dla siebie, ale że przy okazji możemy przysłużyć się komuś w po-
trzebie.

- Panowie, ile kilometrów zrobiliście i jaka była trasa waszej 
podróży?

G.C. – Podróżowaliśmy na trasie Polska – Litwa – Estonia; 
stamtąd 200km promem do Helsinek, stolicy Finlandii, przejazd 
przez całą Finlandię i dotarcie do Norwegii. W sumie zrobiliśmy 
6300 km w obie strony. To trochę więcej niż zakładaliśmy, bo 
kilkakrotnie podjeżdżaliśmy pod zamknięty szlaban na drodze, 
który na 13 km od mety nie pozwalał nam dotrzeć do celu.

Naszą przygodę rozpoczęliśmy 31 stycznia o godz. 13 pod wi-
taczem Szczawnicy na Piaskach. Tego samego dnia dojechaliśmy 
do Białegostoku do Irka Wiluka, który nas przenocował. Od niego 
wystartowaliśmy w podróż zagraniczną. 

T.M. – Następnego dnia wyjechaliśmy od Irka i ok. północy 
dotarliśmy do Tallina w Estonii. Część nocy wykorzystaliśmy na 
chodzenie po pięknej starówce i robienie zdjęć, a resztę na prze-
spanie się w samochodzie. Trzeciego dnia podróży rano udaliśmy 
się promem do Helsinek. Po dwóch godzinach byliśmy w Helsin-
kach i ciurkiem przejechaliśmy Finlandię. Ok. godz. 15 dnia na-
stępnego dotarliśmy w pobliże Nordkapp. Droga z Helsinek zajęła 
nam ok. 32 godzin. Dwóch z nas spało na tylnych siedzeniach, 
jeden kierował, a drugi dotrzymywał mu towarzystwa i tak się 
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po drodze zmienialiśmy,  zatrzymując się na wypicie kawy, czy 
zjedzenie posiłku. Koło podbiegunowe przekraczaliśmy ok. godz. 
2.30 w nocy, przy temperaturze ok. – 25 stopni C. W międzycza-
sie krajobraz się zmieniał na coraz bardziej zimowy i dziki, ze 
śniegiem, fiordami. Pokonaliśmy podmorski tunel prowadzący na 
wyspę Mageroya i od razu skierowaliśmy się w stronę Nordkappu, 
bo miejscowość, gdzie mieliśmy nocować oddalona była od tra-
sy dojazdowej o ponad 20 km. Chcieliśmy spróbować dotrzeć od 
razu, ale trafiliśmy na zamknięty szlaban.

- Co się wydarzyło?
T.M. Jak się okazało, taki szlaban w szczerym polu ma swój 

sens. Jeżeli jest zamknięty, a nie da się go objechać bokiem, bo są 
tak wysokie warstwy śniegu – sześciometrowe zaspy, to znaczy, 
że warunki pogodowe są na tyle złe, że droga jest nieprzejezdna 
dla samochodów. Wiejący z prędkością ponad 100 km/h wiatr i 
zacinający śnieg, zawiewający jezdnię, po prostu zmiata pojazdy 
z drogi i jechać się nie da. Musieliśmy zawrócić i pojechać na 
nocleg. Następnego dnia chcieliśmy z rana pojechać na Północny 
Przylądek za śnieżnym pługiem, ale okazało się, że droga dalej 
jest nieprzejezdna, a pług pojechał po ostatniego człowieka, który 
tam został.  Jeszcze kilkakrotnie podejmowaliśmy próby dojazdu 
na Nordkapp, obserwując norweskie prognozy pogody i drogi do-
jazdowe, których na wyspie jest kilka. Okazało się, że samocho-
dem, ze względu na niespotykanie śnieżną w tym roku zimę, po 
prostu tam nie dotrzemy. Drugiego dnia pod wieczór podjęliśmy 
decyzję, że ostatnie 13 km od szlabanu do Nordkappu, pokonamy 
pieszo. Było to bardzo trudne, bo droga pięła się pod górę, po ko-
lana w śniegu i przy uderzającym z prędkością ponad 100 km/h 
wietrze. Przy takich niesprzyjających warunkach aury dwóch z 
nas – Adrian i ja – dotarliśmy do celu o 2 w nocy we wtorek 4 lute-
go, tj. doszliśmy pod pomnik globusa, stojący nieopodal stacji ba-
dawczej i  kompleksu turystycznego, nieczynnego zimą. Dojście 
zajęło nam cztery godziny, z czego ostatni etap na czworakach, a 
powrót - dwie, dzięki temu, że po dotarciu na miejsce, jak za ru-
chem czarodziejskiej różdżki, wiatr ucichł, śnieg przestał padać, 
pokazała się zorza polarna i mogliśmy się napawać  niezwykłością 
tego zakątka świata. 

- A czego oczekiwaliście po tym wyjeździe? Jakie były Wasze 
marzenia?

G.C. – Chciałem tam dotrzeć moim Nissanem, ale gdy to się 
okazało nierealne, to ucieszyłem się z dotarcia do miejsca, które 
jest piękne dzięki surowości klimatu, gdzie można zobaczyć nagie 
skały, śnieg, a nie widać ingerencji człowieka. Byliśmy w takim 
miejscu, że krajobraz wyglądał jak na księżycu, bez domostw, 
linii energetycznych, ludzkich śladów. Chciałem także zobaczyć 
zorzę polarną i to się udało!

T.M. – Ja chciałem na Nordkapp dobiec. Nie udało się ze 
względu na warunki pogodowe, ale udało się dotrzeć pieszo! I zo-

baczyłem cudowną, falującą zorzę polarną, przy absolutnej ciszy 
w przyrodzie.

- Mam nadzieję, że przynajmniej powrót do kraju był spokoj-
ny…

G.C. – Otóż nie! Wróciliśmy z Nordkappu wykończeni, poszli-
śmy spać, a tu rano, po trzech – czterech godzinach snu, dotarła 
do nas informacja, że warunki na drodze jeszcze się pogorszyły i 
droga na kontynent została zamkniętą. Utknęliśmy. Na szczęście 
doczytaliśmy komunikat służb drogowych, że o godz. 14 ruszy w  
kierunku kontynentu konwój i można będzie próbować się do nie-
go dołączyć. Udało się. W konwoju, jako pierwszy jedzie ogrom-
ny pług śnieżny, a bezpośrednio za nim ciąg samochodów. Auta i 
pasażerowie są liczeni, a całość zamyka dla bezpieczeństwa drugi 
pojazd konwoju. My byliśmy pierwszym samochodem za pługiem 
z około dwudziestu, które się dołączyły.

T.M. – Droga, którą jechaliśmy biegła wzdłuż brzegu Morza 
Barentsa, klifem, a z drugiej strony było strome, skalne zbocze. 
Trzeba było bardzo uważać, żeby nie zjechać z drogi, bo to mogło-
by się źle skończyć dla wszystkich. 

G.C. - Początkowo łatwa podróż z pięknymi widokami, skrzą-
cym się śniegiem i słoneczkiem, zaczęła zamieniać się w koszmar. 
Pojawiła się śnieżyca i śnieg tak zawiał nam szyby, że zrobiło się 
ciemno i nic nie było widać. Akurat siedziałem za kierownicą i 
choć jechałem dobrze, widziałem tylko czerwone światełko pługu 
przede mną. A w końcu i jego nie zobaczyłem. Żeby móc jechać 
naprzód, musieliśmy się co chwilę zatrzymywać i odśnieżać ręcz-
nie szyby, bo wycieraczki nie nadążały. A pług tego nie zauważył 
i pojechał naprzód. Zostaliśmy sami, z jednym samochodem za 
nami, a reszta konwoju utknęła gdzieś z tyłu. Jechaliśmy w ten 
sposób około 30 km przez cztery godziny, a w całym konwoju 
ok. 100 km. W różnych warunkach prowadziłem samochód, ale 
czegoś takiego nigdy wcześniej nie przeżyłem.

- Skoro się widzimy, tzn. że udało Wam się bezpiecznie wyje-
chać z Norwegii. Jakie ciekawe miejsca zobaczyliście w drodze 
powrotnej?

T.M. – Po emocjach związanych ze zdobyciem Nordkapp i po-
dróży konwojem, w końcu zasnąłem na tylnym siedzeniu i obudzi-
łem się… w Finlandii, nocą, w środku lasu, przy jakiejś wiacie, z 
wiszącymi skórami reniferów. A to czuwających kolegów wzięła 
fantazja, żeby poszukać ogólnodostępnych domków myśliwskich 
i trochę odpocząć w podróży.

G.C. – Czułem, że muszę się nieco rozciągnąć i po tylu godzi-
nach jazdy zmienić pozycję. Odszukaliśmy więc takie miejsce, 
gdzie rozpaliliśmy ognisko, wyciągnęliśmy się przy nim i w ide-
alnej ciszy panującej w przyrodzie wypiliśmy kawę i zjedli cze-
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koladę. Mogliśmy w spokoju porozmawiać i podziwiać 
widoki lasu, zamarzniętego jeziora oraz wschód słońca. 
To było piękne!

Byliśmy już w Laponii, obok Wioski Świętego Miko-
łaja w Rovaniemi. A że mam jeszcze małe dzieci, chcia-
łam tam wstąpić, by im potem opowiedzieć, co widzia-
łem. Udało mi się namówić kolegów i prosto z ogniska 
pojechaliśmy właśnie tam.

- I jakie wrażenia Panowie odnieśliście?
G.C.  – Uczucia mieszane, ale udało mi się nagrać dla 

dzieci film, na którym znalazł się dom Świętego Mikołaja 
i zaprzęg żywych reniferów.

T.M. – Mnie nie bardzo się podobało, bo to wygląda 
jak ogromny lunapark. Tym większy szok, że wyjechali-
śmy z cudownej ciszy i dziczy, wprost w tłum ludzi, kolo-
rowe światełka, grające kolędy… Pełna komercjalizacja. 
Chociaż z rzeczy dobrych, były tam namioty saamskie, tj. 
należące do lapońskiej ludności tubylczej i były renifery, 
które bardzo chcieliśmy zobaczyć i pogłaskać.

Udało nam się także zwiedzić nocą Helsinki, zanim 
wjechaliśmy na powrotny prom do Tallina. A potem po-
jechaliśmy prosto do Polski. Przenocowaliśmy jeszcze 
u jednego znajomego w Piotrkowie i 8 lutego, w sobotę, 
zameldowaliśmy się cali i zdrowi w swoich domach.

- Rozumiem, że jesteście zadowoleni i już planujecie 
kolejną wyprawę. Dokąd tym razem?

T.M. – Choć istnieje ryzyko konfliktów, gdy kilka 
osób przez dłuższy czas przebywa razem na niewielkiej 
powierzchni, a my większość czasu spędziliśmy wspól-
nie w samochodzie, to trzeba przyznać, że nie mieliśmy 
żadnych spięć i do końca dobrze bawiliśmy się ze sobą. 
Wiedzieliśmy, czego się spodziewać i na co się piszemy. 
Lubimy takie spartańskie warunki. Zaczynamy snuć pla-
ny na temat wyjazdu do Azji centralnej.

G.C.- A podsumowując nasz wyjazd na Nordkapp, 
już na kilka miesięcy przed wyjazdem wszystko nam 
mówiło, żeby zaniechać tej wyprawy. A jednak cieszy-
my się, że daliśmy sobie radę z przeciwnościami, i tu 
wzorem dla nas był właśnie mały Daniel. Skoro on tyle 
przeszkód życiowych znosi w walce z chorobą, to my 
także nie możemy się poddać.

T. M. – A każdy z nas, podczas tej podróży musiał 
wyjść poza swoją strefę komfortu i zmierzyć się z czymś, 
z czym dotąd nie miał okazji. Z całą pewnością ten wy-
jazd nas wzbogacił wewnętrznie i dostarczył mnóstwa 
nowych wrażeń.

Rozmawiała Alina Lelito

Kreta w 7 dni
Wiosna to czas wprost idealny na zwiedzanie wysp położonych na po-

łudniu Europy. Pierwszy i najważniejszy argument za tym przemawiający 
to brak tłumów turystów kręcących się po małych miasteczkach, siedzą-
cych w knajpach czy wylegujących się na plażach. Po drugie pogoda jest 
już odpowiednia zarówno na zwiedzanie jak i nawet! na plażowanie a 
przy tym nasze zmysły nieustannie bombardowane są szeroką gamą ko-
lorów i zapachów, jakie towarzyszą wiosennym rozkwitom kwiatów i in-
nych roślin.

Tym razem nasz wybór padł na Kretę, największą grecką wyspę. A 
ponieważ po naszych wcześniejszych kamperowych wojażach po Grecji 
kontynentalnej pozostał w naszych sercach sentyment do tego kraju toteż 
długo nad wyborem kierunku nie zastanawialiśmy się. Tydzień na wyspo-
we wakacje to czas idealny aby zobaczyć to co konieczne i jednocześnie 
się tym nie znudzić. Tak więc witaj znowu Grecjo!

Kwiecień to zdecydowanie pora, w której Kreteńczycy dopiero co za-
czynają myśleć o tegorocznym „sezonie na turystów” a wiosenne podmu-
chy wiatru tchną życie w opustoszałe po zeszłorocznym lecie turystyczne 
miasteczka pełne tawern i sklepików z pamiątkami. Malowanie na biało 
domostw czy też drobne prace remontowe przy ulicznych straganach oraz 
w ośrodkach wypoczynkowych, czyszczenie i napełnianie wodą ogrodo-
wych basenów to codzienność jaką możemy zaobserwować w tym wła-
śnie okresie. Wszystko to aby końcem maja czy też początkiem czerwca 
Kreteńczycy byli gotowi przyjąć tłumy rządnych słońca plażowiczów. My 
się cieszymy gdyż właśnie teraz możemy w pełni delektować się wyspową 
wiosną, niezakłóconą turystycznym kiczem. A jak!

Kreta to dość spora wyspa o bardzo zróżnicowanym charakterze. Każ-
dy znajdzie tu coś dla swojej duszy – malownicze plaże, wysokie góry, ka-
niony idealne na trekking z dziećmi czy też piękne greckie, białe miastecz-
ka. No i oczywiście do tego pyszne jedzenie i świeże, słodziutkie owoce. 
Co więcej klimatu Krecie dodają sami jej mieszkańcy, niesłychanie mili i 
pomocni, słynący z domowej produkcji Raki, którą bardzo chętnie częstują 
turystów. My flaszką tego trunku zostaliśmy przywitani w czasie pierw-
szego noclegu na wyspie. A potem, co baardzo miło wspominamy, cho-
dząc na kolacje do jeden z pobliskich tawern, Rakiję popijaliśmy z samym 
jej właścicielem przegryzając ją soczystymi i słodkimi owocami.  

7 dni na Krecie wystarczyło nam w zupełności, żeby dość dobrze za-
znajomić się z tutejszymi atrakcjami. Oczywiście każdy ma swoje prio-
rytety podróżując i z góry trzeba mniej więcej określić się na co chcemy 
ten czas przeznaczyć. Nam zależało przede wszystkim na plażowaniu i 
obcowaniu z naturą, toteż taki plan wcieliliśmy na kolejne dni naszego po-
bytu na wyspie, rezygnując ze zwiedzania miast i greckich ruin, na które 
napatrzyliśmy się już w Grecji kontynentalnej. 

Aach… I znowu łezka się nam w oku zakręciła widząc tysiące ide-
alnych miejsc pod kamperowanie na dziko i to przy samiusieńkich pla-
żach… ach gdyby przypłynąć tu kiedyś kamperem… .

Tekst i zdjęcia Joanna i Mariusz Kluska
Czytaj więcej na caravaningworld.com

Podróże małe i duże
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Anna Kondracka - Wiercioch Anna Kondracka - Wiercioch

Śladami Polaków w Ameryce Północnej 
- Generał Kazimierz Pułaski

W 1977 roku władze stanu Illinois, jako pierw-
sze w USA, ustanowiły Dzień Pułaskiego (Pulaski Day), ogłasza-
jąc go oficjalnym świętem stanowym. Jest to dzień upamiętniający 
urodziny naszego słynnego rodaka, bohatera rewolucji amerykań-
skiej, wojny o niepodległość. Wojna ta była konfliktem zbroj-
nym pomiędzy  Królestwem Wielkiej Brytanii a jego trzynastoma 
koloniami w Ameryce Północnej w latach 1775–1783. Aby w peł-
ni zrozumieć rangę święta Dnia Pułaskiego oraz jego znaczenie 
dla społeczności amerykańskiej jak i dla Polonii zamieszkującej 
w Stanach Zjednoczonych, należy choć pobieżnie zapoznać się 
z rolą jaką Generał Pułaski odegrał w walkach niepodległościo-
wych w Ameryce, jak i wcześniej na terenach ziem polskich, które 
w tamtych czasach znajdowały się pod zaborami. Wielkie rzesze 
naszych rodaków przybyły w XIX wieku do Ameryki Północnej, 
a dziś w mieście Chicago i jego okolicach zamieszkuje około 1,5 
miliona mieszkańców polskiego pochodzenia. To w stanie Illinois 
znajduje się największe skupisko Polonii amerykańskiej i polska 
społeczność tego stanu wystarała się aby uhonorować jednego ze 
swoich bohaterów w taki sam sposób, w jaki Afroamerykanie 
czczą dzień Martina Luthera Kinga. Zatem Dzień Pułaskiego jest 
również wyrazem uznania dla całej społeczności polskiej. 

Generał Kazimierz Pułaski, podobnie jak wielu, którzy wal-
czyli w rewolucji amerykańskiej, nie urodził się w koloniach, o 
które walczył. Urodził się 4 lutego 1745 roku w Warszawie, jako 
syn hrabiego Józefa Pułaskiego, który był jednym z założycieli 
konfederacji barskiej. W wieku piętnastu lat Kazimierz dołączył 
do ojca i innych członków polskiej szlachty, sprzeciwiających się 
ingerencji Rosji i Prus w sprawy polskie, był zaangażowany w 
zbrojenie oddziałów na Podolu i Wołyniu, a 29 lutego 1768 roku 
wraz z innymi, podpisał akt założenia konfederacji barskiej. Dzia-
łając na rzecz polskiej wolności, został oskarżony o próbę zabi-
cia polskiego króla  Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wyjęty 
spod prawa Rosji został wygnany z kraju i wyjechał do Paryża. 
Tam spotkał się z Benjaminem Franklinem, który skłonił go do 
wspierania kolonii przeciwko Anglii w rewolucji amerykańskiej. 
Pułaski, pod wrażeniem ideałów nowego narodu walczącego o 
wolność,  zgłosił się na ochotnika. Miał wówczas około 30 lat a 
jego odwaga i kunszt wojenny były już wówczas znane w całej 
Europie.

W 1777 roku Pułaski przybył do Filadelfii w stanie Pensyl-
wania, gdzie spotkał się z generałem Waszyngtonem, naczelnym 
dowódcą wojsk amerykańskich. Pułaski walczył przeciwko woj-
skom brytyjskim w bitwie pod Brandywine 11 września 1777 
roku, gdzie pomógł siłom zbrojnym Waszyngtona i wyróżnił się 
jako świetny taktyk wojskowy. Za swoje zasługi na polu walki zo-
stał mianowany generałem brygady odpowiedzialnym za Cztery 
Brygady Konne. Później, również w Pensylwanii, w bitwie pod 
Germantown, militarna i taktyczna wiedza Pułaskiego pomogła 
generałowi Washingtonowi i jego ludziom w zapewnieniu zwycię-
stwa siłom amerykańskim. W 1778 roku, dzięki interwencji Wa-
szyngtonu, Kongres zatwierdził utworzenie kawalerii i postawił 
Pułaskiego na jej czele. Pułaski stał się odtąd znany w Ameryce 
jako „Ojciec amerykańskiej kawalerii”.  Szkolił on swoich ludzi w 
wypróbowanych i przetestowanych taktykach kawalerii, których 
wcześniej używał w swojej walce o wolność w Polsce. Pułaski 
często korzystał z finansów osobistych, kiedy brakowało środ-
ków od Kongresu, aby zapewnić swoim siłom najlepszy sprzęt i 
bezpieczeństwo osobiste. Pułaski i jego legion zostali następnie 

wezwani do obrony Little Egg 
Harbor w stanie New Jersey i 
do walk w Minisink w stanie 
Nowy Jork. 9 października 
1779 roku, podczas bitwy pod 
Savannah w stanie Georgia, 
generał Pułaski, szarżując na 
koniu, upadł na ziemię śmier-
telnie ranny od wybuchu ar-
maty. Wrogowie Pułaskiego 
byli pod takim wrażeniem 
jego odwagi, że oszczędzili 
mu muszkietu i pozwolili na 
wyniesienie go z pola bitwy. 

Pułaski zmarł kilka dni później 11 października 1779 roku, w 
wieku 34 lat. Przez ponad 200 lat nie było wiadomo gdzie zo-
stał pochowany. Niektóre historyczne zapisy mówią, że Pułaski 
został pochowany na morzu, podczas gdy inni twierdzili, że był 
pochowany w nieoznaczonym grobie w Savannah. Z badań ar-
cheologicznych z 1996 roku, podczas których odkryto trumnę z 
napisem „Brygadier general Casimir Pulaski” i po porównaniu 
DNA z członkami rodziny Pułaskiego zmarłymi w XIX wieku, 
wynika jednak, że generał został pochowany na plantacji w Sa-
vannah. Odnalezione szczątki Kazimierza Pułaskiego zostały po-
nownie pochowane w Savannah podczas uroczystego pogrzebu, 
który odbył się 9 października 2005 roku. Natomiast w miejscu 
bitwy pod Savannah, na obecnym Placu Monterey, znajduje się 
pomnik wzniesiony na jego cześć. 

W tym roku Dzień Pułaskiego obchodzony jest w stanie Illi-
nois 2 marca. Oprócz tego dzień urodzin Pułaskiego świętowany 
jest również w stanach Wisconsin, jako święto stanowe 4 marca, 
oraz w stanie Indiana jako “dzień pamięci”. Natomiast w całych 
Stanach Zjednoczonych, 11 października, w rocznicę śmierci 
generała Kazimierza Pulaskiego, zgodnie z ustawą senatu ame-
rykańskiego z 1929 roku, obchodzi się Dzień Pamięci Generała 
Pułaskiego. W ramach obchodów tych świąt organizowane są wy-
stawy, koncerty, zamknięte są liczne szkoły i urzędy publiczne, w 
wielu miastach organizowane są parady uliczne. Do największych 
i najsłynniejszych z nich należy Parada Dnia Pułaskiego w No-
wym Jorku, która przechodzi co roku po słynnej Fifth Avenue. 
W paradzie biorą udział polscy tancerze, polskie szkoły i organi-
zacje polonijne, polskie drużyny sportowe, harcerze (ZHP) oraz 
ambasadorowie i przedstawiciele polskiego rządu, władze miasta 
oraz liczni politycy amerykańscy. Organizatorem pierwszej pa-
rady która odbyła się w 1937 roku, był Francis J. Wazeter, prezes 
nowojorskiego oddziału Kongresu Polonii Amerykańskiej. Jest to 
jedna z najstarszych parad etnicznych w Nowym Jorku.

Ślady upamiętnienia naszego rodaka, wielkiego amerykańskie-
go bohatera, można znaleźć w całych Stanach Zjednoczonych. 
Jego imieniem nazwane są liczne szkoły, biblioteki, ulice w wielu 
miastach, w tym też w Chicago. Mosty w Bostonie, New Jersey i w 
Nowym Jorku noszą miano Pulaski. Hrabstwa w stanach Arkan-
sas, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Missouri i Wirginia no-
szą nazwę Pulaski. W stanie Wisconsin znajduje się miejscowość 
Pulaski, a w stanie Illinois miejscowość Mount Pulaski. Imieniem 
Pułaskiego nazwane są też amerykańskie obiekty wojskowe i jed-
nostki pływające, w tym okręt podwodny o napędzie nuklearnym 
USS Casimir Pulaski. W październiku 2009 roku, amerykański 
Kongres podjął uchwałę, podpisaną przez Prezydenta Obamę, na-
dającą Pułaskiemu honorowe obywatelstwo USA. 

W 1931 roku poczta w USA wydała znaczek z wizerunkiem 
Generała Kazimierza Pulaskiego, który posiadam w swojej ko-
lekcji. 

Anna Kondracka Wiercioch 
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25 lutego odbył się nasz kolejny Festiwal Piosenki 

Obcojęzycznej. W przeglądzie wzięli udział reprezen-
tanci naszej szkoły oraz goście ze Szkoły Podstawowej 
w Szlachtowej, Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawni-
cy i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tylmanowej. 
Wykonawcy, podzieleni na kategorie klas 1-3, 4-6 i 7-8, 

prezentowali się solo i w duetach. Usłyszeliśmy piosenki w ję-
zyku angielskim i niemieckim. Uczestników oceniała komisja w 
składzie: pani Magdalena Wójcik, pani Justyna Zachwieja, pan 
Bartosz Kołodziejski oraz Fabian Kurnyta. Na scenie wystąpił 
także nasz szkolny zespól rockowy w składzie: Fabian Kurnyta, 
Adrian Niezgoda-Slowik i Jakub Gondek. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za przygotowanie piosenek i wysoki poziom wyko-
nania. Dziękujemy nauczycielom, rodzicom i instruktorom, któ-
rzy czuwali nad przygotowaniami wykonawców. Organizatorom, 
pracownikom szkoły oraz panu Krzysztofowi Czai /MOK/ należą 
się wielkie podziękowania za realizację i pomoc w przeprowadze-
niu festiwalu. Dziękuję. /dyr. P.Sypek/

FERIE 2020 W SP1 W SZCZAWNICY

Dziękujemy za spotkania w trakcie tegorocznych ferii zimo-
wych. Pogoda nas nie rozpieszczała. Mimo to, wielu uczniów 
skorzystało z możliwości nauki jazdy na nartach i snowbordzie, 
zorganizowanej przez Miasto i Gminę Szczawnica. Powodzeniem 
cieszyły się również zniżkowe ski-passy zaoferowane szczawnic-
kiej młodzieży przez PKL. SKKT zorganizowało kulig a w szkole 
odbyło się wiele spotkań, z których relacje pojawiały się na bie-
żąco. Dziękujemy nauczycielom, którzy w ramach wolontariatu 
zorganizowali te spotkania.

Projekt „Wiem kim będę”
Dnia 13.02.2020, w ramach projektu „Wiem kim 

będę” uczniowie klasy ósmej przeprowadzili w języku 
angielskim wideokonferencję z uczniami partnerskiej 
szkoły na Słowacji w Spiskiej Beli. Młodzież naszej 
szkoły miała okazję sprawdzić swoje umiejętności ję-

zykowe i poznać swoje koleżanki i swoich kolegów ze Słowacji. 
Uczniowie jednej i drugiej szkoły przygotowali się wcześniej do 
tego wydarzenia, dlatego rozmawiali na różne tematy. Opowiadali 
o swoich zainteresowaniach, wymarzonych zawodach, ulubionych 
przedmiotach szkolnych czy planach na przyszłość.

Dla wszystkich uczniów biorących udział w konferencji było to 
bardzo ciekawe doświadczenie. Interaktywna komunikacja multi-
medialna jest ciekawą, nowoczesną i na pewno efektywną formą 
nauki.

Rajd „Szlakami partyzantów”
We wspanialej zimowej aurze uczestniczyliśmy w kolejnym 

Rajdzie Szlakami Partyzantów. Upamiętniliśmy tym samym tra-
giczne wydarzenia, które miały miejsce na Przysłopie w lutym 
1944 roku. Udział grup rekonstrukcyjnych pozwolił nam uzmy-
słowić sobie, co przeżywali partyzanci w czasie II wojny świato-
wej. Była to dla nas pouczająca, żywa lekcja historii.

Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski
W Szkole Podstawowej nr 1 odbył się etap gminny konkursu 

„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Pytania dotyczyły eko-
logii, geografii Polski, form ochrony przyrody. Jest nam miło po-
informować, że w etapie parkowym konkursu Szczawnicę będzie 
reprezentować drużyna z naszej szkoły w składzie: Paulina Sło-
wik kl. 6, Szymon Klimek kl. 7, Tymoteusz Słabiak kl. 8, Tobiasz 
Pichniarczyk kl. 8.

Bal karnawałowy
19 lutego w naszej szkole odbył się Bal Karnawałowy. Najpierw 

„wyginali śmiało ciało” młodsi uczniowie. Potem bawiła się mło-
dzież klas 5 do 8. Zabawy, tańce organizował im zespół Impre-
ateam, który reprezentują wodzireje z Brzeska. Cudownej zaba-
wie nie było końca… Pyszny poczęstunek przygotowali rodzice 
uczniów wyjeżdżających w tym roku na Zieloną Szkołę do Włoch.

Projekt „Wiem kim będę”
W poniedziałek 17 i w piątek 21 lutego uczniowie klasy VII i 

VIII mieli spotkanie z sędzią Sądu Okręgowego w Nowym Są-
czu Panem Jackiem Gackiem. Odbyło się ono w ramach doradz-
twa zawodowego i projektu „Wiem kim będę”.

Pan sędzia przybliżył młodzieży zagadnienia związane m.in.: z 
odpowiedzialnością karną nieletnich, mówił także do czego mają 
prawo i jakie są ich obowiązki. Opowiedział o realizowanym w 
szkołach średnich projekcie „Prawo w praktyce”. Uczniowie mieli 
okazję do tego, by zapoznać się z drogą edukacyjną prowadzącą 
do zawodów prawniczych i możliwościami pracy po ukończeniu 
studiów na tym kierunku. Niezwykle ciekawe warsztaty sprawi-
ły, że uczniowie bardzo aktywnie brali w nich udział i zadawali 
szereg nurtujących ich pytań, na które Pan sędzia z cierpliwością 
odpowiadał.

Mamy nadzieję, że to spotkanie stanie się dla wielu z nich in-
spiracją do podążania za swoimi marzeniami związanymi z przy-
szłą drogą edukacyjną- zawodową i za parę lat znajdą się również 
wśród nich młodzi prawnicy. 

Panu Jackowi serdecznie dziękujemy za wartościowe warsztaty 
i czas poświęcony dla naszych uczniów. Życzymy wielu sukcesów.
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Andrzej Dziedzina Wiwer -  ŁOZE -
Cy  to  p rowda  bu jda  moze
j e s t  t o  Made jowe  ł oze
No  bo  w ie l u  j u s  goda ło
A le  j e sce  n i e  w idz i a ł o

Póno  s t ra sne  j e s t  t o  ł oze
Ze  l udzk i  rozum n imoze
Wyłobraz i ć  sob i e  sk ryc i e
Jak  wyg lóndo  to to  p ryc i e

I  kogo  ma  za  sóns i ada
Nawet  dz i e  s to j i  n i ew iada
An i  f t o  s i e  ł op i eku j e
P rzeg lóndo  ś róbk i  smaru j e

Cy  w n io  ko łd ra  cy  p iy rzona
F toze  be ty  w ie t rzy  z  rona
Cy  do  spon io  s i e  nada j e
A moze  to  wsyćko  ba j e

Moze  we j  w  zodno  sposob i e
N ima  -  j ono  w  l udzk i  gowie
Tak  s i e  cos i  ubzdura ło
I  t om ł oze  to  pows ta ło

12.02.2020 r. uczniowie klas I - III oraz dzieci 
z oddziału przedszkolnego, przebrani w barwne 
stroje uczestniczyli w balu karnawałowym. Wszy-
scy wesoło tańczyli w rytm skocznej muzyki, 

uczestniczyli w prezentacji przygotowanych strojów oraz organi-
zowanych konkursach. Nie zabrakło również wyboru króla i kró-
lowej klas.  W przerwach między pląsami dzieci mogły skorzystać 
z pysznych przekąsek  przygotowanych przez rodziców. Uczestni-
cy balu dziękują OSP w Szlachtowej za udostępnienie sali, rodzi-
com za smaczny poczęstunek i wspólną zabawę, Radzie Rodziców 
za opłacenie profesjonalnego wodzireja. 

13 lutego 2020r., w przededniu Walentynek, odbyła się w na-
szej szkole  dyskoteka  walentynkowa dla uczniów klas IV – VIII. 
Bardzo udaną i pełną emocji zabawę poprowadził pan Mateusz 
Wiercioch, któremu bardzo dziękujemy. Uczniowie chętnie tań-
czyli oraz z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w prowa-
dzonych przez niego grach i konkursach z nagrodami. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się również słodkie przekąski i napoje 
przygotowane przez rodziców. Ale największą atrakcją okazała się 
loteria fantowa, która zakończyła tę bardzo udaną zabawę.

W dniu 21 lutego 2020 roku uczniowie naszej szkoły mogli 
sprawdzić swoje umiejętności sportowe podczas zawodów w zi-
mowej aurze. Jak przystało na prawdziwych sportowców, swoje 
zmagania uczniowie rozpoczęli od rozgrzewki, po której przyszedł 
czas na cztery konkurencje sportowe w każdej grupie wiekowej. 
Uczniowie klas 0 - IV rywalizowali w rzucie do celu śnieżkami, 
hokejowym slalomie, rzucie piłką na odległość oraz „zwinnym 
smyku”. Uczniowie klas V – VIII dodatkowo przenosili woreczki 
drewnianymi szczypcami. Było dużo śmiechu i zdrowej rywaliza-
cji. Po zmaganiach sportowych przyszedł czas na gorącą herbatę 
i kiełbaskę z grilla. Uczniowie dziękują Radzie Rodziców za po-
częstunek, a księdzu Tadeuszowi Wojciechowskiemu za udostęp-
nienie altany. 

 23 stycznia 2020 r.  Martyna Ciesielka – uczennica kl. III wraz 
z grupą uczniów ze Szczawnicy reprezentowała nasz region pod-
czas finału XLIV Przeglądu Młodych Recytatorów i  Gawędzia-
rzy im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu.  Martyna 
zaprezentowała  wiersz ,,Dolina”  Andrzeja Dziedziny Wiwra oraz 
utwór ,,Trzy Korony” Michała Słowika Dzwona. Dziewczynka za 
swoją recytację otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Dziękujemy  również rodzicom za zaangażowanie i pomoc. 

25.02.2020r. uczennice naszej szkoły wzięły udział w Festi-
walu Piosenki Obcojęzycznej, który został zorganizowany przez 
Szkołę Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy. 
W kategorii solistów klas IV-VI reprezentowały nas: Aneta Gizic-
ka, Sara Kaczorowska, Sandra Stawiarska i Patrycja Szczepaniak. 
W kategorii solistów VII-VIII zaśpiewała Amelia Kaczorowska. 
W konkursie wzięło udział wielu uczniów pobliskich szkół a jury 
podkreśliło bardzo wysoki poziom wykonawczy. Amelia Kaczo-
rowska zdobyła wyróżnienie w swojej kategorii śpiewając utwór 
„Show must go on” z repertuaru zespołu Queen. Natomiast Sara 
Kaczorowska wykonując piosenkę „Moonlight” Ariany Grande 
wywalczyła 1 miejsce!!! Serdecznie gratulujemy wszystkim, bo 
wyjście na scenę i występ przed tak liczną publicznością jest wy-
razem wielkiej odwagi i miłości do muzyki!

DN
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„Poszukiwania Yeti w Pieninach” 
po raz wtóry

W dniach 14-15 lutego br., już po raz drugi organizacja Region 
Pieniny zorganizowała w Szczawnicy imprezę promującą walory 
turystyczne Pienin zimową porą.  Frekwencja dopisała.

Pierwszego dnia, wieczorem, organizatorzy przywitali poszu-
kiwaczy Yeti kuligiem z pochodniami, który odbywał się w Jawor-
kach, drogą prowadzącą do rezerwatu Biała Woda. Tam śniegu nie 
brakowało. Oprócz chętnych gości, na kulig dotarli także szczę-
śliwi laureaci konkursu zorganizowanego przez Radio Kraków. 

Drugi dzień rozpoczął się od wizyty w siedzibie GOPR, gdzie 
uczestnicy poszukiwań Yeti mogli poznać specyfikę pracy na-
szych dzielnych ratowników.  Następnie z wykwalifikowanymi 
przewodnikami wyruszyli na „Poszukiwania Yeti” trzema trasa-
mi o różnym stopniu trudności. Jedna biegła przez Małe Pieniny 
trasą z Palenicy przez wąwóz Homole do Jaworek; druga na Trzy 
Korony najkrótszym szlakiem z Krościenka n.D., a trzecia także 
na Trzy Korony, ale przez Sokolicę. 

Wieczorem w sali Jazz Baru w Dworku Gościnnym można 
było posłuchać górskich prelekcji w wykonaniu pasjonatów podró-
ży. Ciekawe wystąpienie i slajdowiska przygotował z góralskim 
humorem, choć i całkiem serio Michał Kruczała – przewodnik 
UIMPLA, alpinista, który opowiedział jak bezpiecznie uprawiać 
turystykę górską w zimie, co wolno w górach, a czego nie wolno 
i co ze sobą zabrać, by poradzić sobie w każdych warunkach. W 
swoim drugim wejściu podzielił się z zebranymi przeżyciami i 

zdjęciami z wyprawy na dwie najwyższe góry Europy, dwa al-
pinistyczne dachy Europy – Elbrus i Mont Blanc. Z kolei Paweł 
Chramicki, przewodnik górski i matematyk o zamiłowaniach fil-
moznawczych, przedstawił Pieniny (i inne góry) w filmie polskim 
i zagranicznym. Dużą radość sprawiło widzom odgadywanie, jaki 
to plener na takich filmach jak m.in. „Podhale w ogniu”, „Wakacje 
z duchami”, „Mandrin”, „Daleka jest droga”, „Cześć kapitanie”, 
„Potop” czy „Znikąd donikąd” a nawet – „Ostatni legion”! Na za-
kończenie Marianna Konieczna, przewodniczka górska i podróż-
niczka przybliżyła wszystkim atrakcje Nepalu, w którym spędzi-
ła trzy miesiące. Całość poprowadził Bogdan Szewczyk, prezes 
Lokalnej Organizacji Turystycznej – główny organizator imprezy.

Czy znaleziono Yeti w Pieninach? Tym razem nie, ale na Gro-
niu odkryto tego dnia świeże, ogromne ślady dzikiego stwora… 
niedźwiedzia, albo może Yeti?

Alina Lelito

Walne zebranie 
Osp Szczawnica

29 lutego br. w remizie OSP odbyło się 
Walne Zebranie Sprawozdawcze członków 
OSP Szczawnica za 2019r. Zebranie otwo-
rzyła i wszystkich członków oraz gości 
przywitała prezes zarządu OSP Szczaw-
nica druhna Monika Mastalska. A wśród 
zaproszonych znaleźli się m. in. Senator 
RP Jan Hamerski, radny powiatowy To-
masz Hamerski, burmistrz Miasta i Gmi-
ny Szczawnica Grzegorz Niezgoda oraz 
przedstawiciele władz OSP -  zastępca ko-
mendanta powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowym Targu  dh Piotr Doma-
lewski i prezes zarządu miejsko - gmin-
nego OSP – dh Łucja Rak. Na początku 
spotkania minutą ciszy uczczono pamięć 
druhów, którzy odeszli w zeszłym roku, 

a następnie wybrano przewodniczącego 
zebrania – dh Szymona Janosza i sekreta-
rza – dh Marcina Mastalskiego. Dokonano 
także wyboru składów komisji skrutacyj-
nej, uchwał i wniosków.

Bardzo uroczystym momentem zebra-
nia stał się moment złożenia ślubowania 
przez dwóch nowych członków szczaw-
nickiej OSP, a stali się nimi: dh Jerzy Ja-
nowicz i dh Andrzej Kudłacz. Dh Miłosz 
Tokarczyk złożył ślubowanie wcześniej.

Sprawozdanie z działalności szczawnic-
kiej OSP przedstawił w prezentacji mul-
timedialnej przewodniczący zebrania dh 
Janosz. Można było dowiedzieć się z niej, 
że w zeszłym roku nasi strażacy interwe-
niowali 121 razy, w tym do 23 pożarów, 78 
razy do miejscowych zagrożeń i 20 razy 
otrzymali alarmy fałszywe. Działalność 
OSP to także udział w szkoleniach i ćwi-
czeniach, zabezpieczenie imprez, zawo-

dów i uroczystości, działalność 
Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej, Orkiestry Dętej OSP, 
Zespołu Regionalnego im. Jana 
Malinowskiego, a także działal-
ność kulturalna, wychowawcza 
i sportowa, połączona ze współ-
pracą z innymi instytucjami i 
organizacjami istniejącymi na 
terenie miasta. Podczas walnego 
zebrania zostały również przed-
stawione sprawozdania finanso-
we, komisji rewizyjnej za 2019r. 

oraz projekt planu działania i planu finan-
sowego na 2020r. W czasie obrad jedno-
głośnie przyjęto absolutorium dla Zarządu 
OSP za okres sprawozdawczy oraz plan 
działania i plan finansowy na 2020r.

W części poświęconej dyskusji i wol-
nym wnioskom głos zabrali goście. Se-
nator Jan Hamerski i radny powiatowy 
Tomasz Hamerski, podziękowali szczaw-
nickiej OSP za dotychczasową ciężką 
służbę, zeszłoroczne osiągnięcia, sukcesy 
i pełną poświęcenia pracę dla bezpieczeń-
stwa mieszkańców. Zastępca komendanta 
powiatowego PSP dh Piotr Domalewski 
gratulując dobrego roku szczawnickiej 
straży, poinformował o nakładach finanso-
wych powiatu na jednostki straży pożarnej 
w 2019r. Burmistrz Szczawnicy Grzegorz 
Niezgoda w swoim wystąpieniu, oprócz 
słów wdzięczności pod adresem strażaków, 
zwrócił uwagę na konieczność dopływu 
nowych członków do OSP oraz uzupełnił 
informacje sprawozdawcze o kwoty dofi-
nansowania straży pożarnej z miejskiego 
budżetu, która w zeszłym roku wyniosła 
168 tys. zł na wszystkie straże, z czego na 
OSP Szczawnica – 140 tys. zł. Prezes za-
rządu miejsko – gminnego OSP Łucja Rak, 
dziękując za dobrą pracę i wyrażając dumę 
z dotychczasowych osiągnięć druhów, za-
apelowała o upamiętnienie 135 rocznicy 
istnienia szczawnickiej OSP przy okazji 
strażackiego święta.

Alina Lelito
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Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
tym razem sesja Rady Powiatu Nowotarskiego odbyła się w 

przedostatni czwartek miesiąca, tj. 20 lutego 2020 r.
Najważniejszym punktem obrad było podjęcie Uchwały Rady 

Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Nowo-
tarski Samorządowej Karty Praw Rodzin. Żadna społeczność nie 
może rozwijać się bez udziału rodzin – silne rodziny są fundamen-
tem silnej wspólnoty. 

Przyjęcie Samorządowej Karty praw rodzin jest nie tylko dekla-
racją poparcia dla silnej rodziny, ale też zobowiązaniem Zarządu 
Powiatu do podjęcia konkretnych działań, których celem będzie 
ochrona praw rodziców i dobra dziecka w szkole, uwzględnieniem 
kontekstu praw rodzin w polityce społecznej samorządu, dosto-
sowanie usług społecznych do potrzeb rodzin, promocja dobrych 
praktyk dotyczących praw rodzin w biznesie, monitorowanie i eg-
zekwowania praw rodzin w całym obszarze kompetencji samorządu 
terytorialnego oraz tworzenia przez organy samorządu terytorialne-
go prawa przyjaznego rodzinie.

Programy współpracy z organizacjami społecznymi powinny 
uwzględniać zasadę wzmacniania rodziny i małżeństwa oraz wy-
kluczać finansowanie projektów, które godzą w te wartości. Ko-
nieczne jest w szczególności wyłączenie możliwości przeznaczania 
środków publicznych i mienia publicznego na projekty podważa-
jące konstytucyjną tożsamość małżeństwa jako związku kobiety 
i mężczyzny lub autonomię rodziny. Także regulaminy samorzą-
dowych konkursów dla organizacji społecznych powinny zostać 
uzupełnione o standardy wzmacniające rodzinę i małżeństwo oraz 
wykluczające przeznaczanie środków na działania podważające 
konstytucyjne fundamenty prawa rodzinnego lub godzące w prawa 
obywateli.

W trakcie obrad podjęto również uchwały dotyczące nabycia 
prawa własności nieruchomości, przy Alei Tysiąclecia 35 w No-
wym Targu, w której obecnie działa Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna. 

Przedstawiono także zmiany w statucie Podhalańskiego Szpitala 
Specjalistycznego w Nowym Targu, wynikające m.in. z utworzenia 
w strukturze szpitala Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicz-
nego. Jednostka ma za zadanie pomagać osobom dotkniętym kry-
zysem psychicznym, docierając ze wsparciem do ich środowiska, 
a nie ograniczając się do leczenia na oddziale szpitalnym. Działa-
nia, jakie będzie wykonywać ośrodek to m.in.: udzielanie wspar-
cia dziennego, pomoc w załatwieniu spraw socjalnych, pomoc w 
usamodzielnieniu w miejscu zamieszkania, pomoc mieszkaniowa, 
pomoc w poszukiwaniu pracy i przygotowanie do zatrudnienia, 
budowanie grup wsparcia dla rodzin oraz budowanie ruchu osób 
potrzebujących pomocy. Ponadto będzie działać 15 zespołów mo-
bilnych, które będą świadczyły usługi środowiskowe.

Następnym punktem obrad było podjęcie przez Radę Powiatu re-
zolucji sprzeciwiającej się planowanej przez Radę Nadzorczą Okrę-
gowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku likwidacji Zakładu 
Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu. Zakład działa od wielu 
lat i jest ważnym pracodawcą w regionie zatrudniającym ponad 150 
pracowników oraz zrzeszającym ponad 400 rolników – dostawców 
mleka. Likwidacja zakładu spowoduje utratę pracy dla tak wielu 
osób, a także pozbawi źródła dochodów dla współpracujących z za-
kładem rolników.

W trakcie sesji odbyła się zbiórka pieniężna na trwającą na 
Szlachtowej budowę domu mieszkalnego dla podopiecznych  Pol-
skiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną- Koło w Szczawnicy. 

W międzyczasie otrzymałem odpowiedzi na złożone wcze-
śniej interpelacje dotyczące m. in. przejść dla pieszych na terenie 
Szczawnicy. Wynika z nich, że w bieżącym roku zostanie pono-
wiony wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na zain-
stalowaniu sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych przy 
szczawnickich szkołach podstawowych. Jeżeli chodzi o propozycję 
utworzenia przejść dla pieszych na ulicy Szlachtowskiej, otrzyma-
łem informację, że w najbliższym czasie odbędzie się wizja w tere-
nie, z udziałem m. in przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji 
oraz Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

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

Dla naszego zbawienia

Cierpienie Chrystusa nie oznacza 
jego gloryfikacji, jednak wpisane w 
Ofiarę Jego miłości do nas, ma zna-
czenie dla naszego zbawienia. To 
właśnie dla naszego zbawienia Chry-
stus nie cofnął się przed nim. Walcząc 
zaś z nim, pokonał je. Przyjmując je, 
pozostał wierny swej miłości do czło-
wieka i solidarny z nim w cierpieniu. 
Czyny Chrystusa wprowadzają nas w 
głąb tajemnicy zbawienia - zbawienia 
realizującego się w miłości i przez mi-
łość.

Cierpienie nie należy do istoty 
zbawienia w sensie formalnym, lecz 
historycznym. Ojciec nie pragnął 
go dla Syna ani go nie potrzebował. 
Przewidział je jednak jako fakt histo-
ryczny i jako takie dopuścił; co więcej: 
przewidział je jako nieuchronne. To 
nie On je „wyreżyserował”, lecz czło-
wiek. Cierpienie Syna Bożego jest 
konsekwencją Wcielenia – On przyjął 
ludzką naturę jako cierpiącą. Ale też 
Jego walka z cierpieniem, i to w spo-
sób wyjątkowy, bo o charakterze osta-
tecznej rozprawy, tym bardziej stała 

się wyzwaniem dla mocy zła – była 
definitywną, finalną rozprawą z księ-
ciem ciemności i jego panowaniem 
wśród ludzi. Dlatego też w szczególny 
sposób stała się „znakiem sprzeciwu” 
dla tych, którzy bardziej słuchali Złego 
niż Boga.

Nie tylko Ojciec dopuścił cierpie-
nie Syna, ale jednocześnie dopuścił 
je Syn (Bóg jest Jeden i jako Jeden, 
choć w Trójcy Osób, podejmuje decy-
zje) – i nie tylko dopuścił, ale w wolny 
sposób postanowił je przyjąć.

Przyszedł przezwyciężyć niena-
wiść piekła obecną w świecie, mocą 
miłości. Poniósł konsekwencje tej 
walki. On wcielając się nie zmienił au-
tomatycznie natury świata, ale się ku 
niej nachylił – nie stosował przemocy, 
odgórnych bezwzględnych faktów, 
lecz otworzył nam drogę do zbawie-
nia. Uzdrawiał, przemieniał, przeista-
czał mocą miłości; zbierał to, co było 
zginęło, a nie ogłaszał przymusowego 
pochodu pod nadzorem władzy. Jako 
Bóg-Miłość przyszedł przez miłość i 
drogami miłości. Oznaczało to m.in. 
pozostawienie wolnej woli tym, do któ-
rych apelował o miłość. Pozostawił im 

ją aż do możliwości odrzucenia Go i 
fizycznego „unicestwienia” na krzyżu. 
Pozwolił się zmiażdżyć z miłości.  Ser-
ce Jezusa zostało dla nieprawości na-
szych starte – dla naszego zbawienia. 
Dla niego zgodził się zostać Żertwą 
Ofiarną. Nie On wybrał wprost swą 
mękę, lecz uczynili to dysponujący w 
pełni swą wolnością ludzie. 

Nauczyciel miłości stał się ofiarą 
nienawiści – ale przyjął cierpienie i 
mękę w sposób twórczy, włączając 
je w dzieło zbawienia. Od tej chwili to 
Jego cierpienie, ta Jego ofiara należy 
do istoty zbawienia: tylko i wyłącznie 
ze względu na fakt historyczny, a nie 
na Boże upodobanie w cierpieniu. 
Takie myślenie byłoby absurdalnym 
przypisywaniem Bogu cech ludzkiego 
wynaturzenia: absurdalnym i bluźnier-
czym.

Cierpienia Chrystusa samo w so-
bie nie posiada mocy zbawczej – Jego 
krzyż jest tylko „ceną” zbawienia, któ-
rą On zapłacił w drodze ku odrodze-
niu człowieka w łasce Bożej miłości. 
Ponieważ jednak krzyż stanął na 
tej drodze i wpisał się w nią z całym 
realizmem, jest on odtąd znakiem 

zbawienia – jest znakiem zbawienia, 
ponieważ jest znakiem odkupującej 
nas miłości.

Jeśli zaś krzyż Chrystusa nazy-
wamy „ceną” zbawienia, to nie w zna-
czeniu „uiszczenia” komuś zapłaty za 
ludzkie zbawienie. Chrystus nikomu 
nie zapłacił swoim cierpieniem – ani 
Ojcu, ani tym bardziej szatanowi. 
Krzyż jest jednak „ceną” zbawienia 
w znaczeniu konsekwencji, jakie po-
niósł Niepokalany Baranek w walce 
ze złem, z grzechem, z każdą niedolą 
ludzką. „Cena” i „zapłata” ta nie ma 
charakteru handlowego, lecz dotyczy 
konsekwencji podjęcia przez Chrystu-
sa dzieła naszego zbawienia. Poniósł 
konsekwencje wyprowadzenia czło-
wieka z otchłani grzechu, cierpienia 
i śmierci. Aby jednak wyprowadzić 
nas z tej otchłani, musiał w nią wejść 
(sam pozostając bez grzechu), musiał 
jej dotknąć. Ona zaś dotknęła Jego 
– zraniła Go całą niegodziwością 
własnej istoty. On pozwolił się jej zra-
nić, by nasze rany uzdrowić, uleczyć, 
otworzyć nam drogę powrotu do Ojca 
– uczynił to dla naszego zbawienia.

Danuta Mastalska
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Anna Malinowska TPSP

Anna Madeja o barwnej duszy
Malarstwo  na szkle Anny Madei tworzy niepo-

wtarzalny klimat tego, co już minęło, co istnieje w 
barwnej duszy autorki obrazów. Ten świat kreowa-
ny na szkle ma swój charakter, swoje kulturowe ko-

rzenie w świecie legend, podań i zwyczajów góralskich. Chociaż czas 
nieustannie weryfikuje kanony i mody malarskie to Anna Madeja po-
zostaje wierna swojemu stylowi, który jest jej własnym osiągnięciem. 
Malarka jest samoukiem a swoja przygodę z malarstwem rozpoczęła 
kilkadziesiąt lat temu jako wychowawczyni w przedszkolu w Rabce. 
Stąd jej drogi życiowe wiodły do Szczawnicy, gdzie więzy małżeń-
skie związały ją na zawsze z artystą rzeźbiarzem Józefem Madeją. To 
małżeństwo  artystów kultywuje tradycje pienińskiej sztuki, nadal 
twórczo przetwarza tradycyjne motywy i wzbogaca je o współczesne 
realia. Na lutowej wystawie w Małej Galerii w kawiarni Eglander 
Caffe artystka zaprezentowała wielotematyczną wystawę, która w 
niewielkim stopniu, ze względu na rozmiary galerii, ukazała jej do-
tychczasową twórczość.

Na wystawie widoczne są dwa nurty jej malarstwa, nurt sakralny i 
ludyczny. Głęboko zakorzeniona religijna tematyka to stale poszerza-
jący się krąg Madonn, wizerunki Matki Boskiej w wielu odsłonach, 
Matka Boska Zielna, Pienińska, Gromniczna, Pocieszycielka, Śnież-
na. Ten religijny wymiar malarstwa inspirowany jest doświadcze-
niem z  dzieciństwa oraz wyzwaniami jakimi już od 33 lat aktywo-
wana jest malarka przez księży Marianów, którzy prowadząc  Galerię 
w Jaszczurówce w Zakopanem, wystawiają jej obrazy i motywują do 
kolejnych malarskich kreacji o tematyce religijnej.

Na wystawie widoczna była tematyka świąteczna, dwa ulubione 
przez artystkę święta kościelne, Boże Narodzenie i Wielkanoc. Re-
ligijne święto Bożego Narodzenia zanurzone jest w tradycji góral-
skich wigilii, pełne pienińskich atrybutów, scenerii ośnieżonych gór, 
kolędników  wędrujących z gwiazdą i Turoniem. To wesołe kuligi z 
pochodniami i radosnymi twarzami uczestników popijających mocne 
trunki dla rozgrzewki.

Tematyka wielkanocna to obrazy ukazujące tradycyjne obrzę-
dy Niedzieli Palmowej z kolorowymi palmami, niesionymi przez 
uśmiechnięte dzieci, święcenie pokarmów, to śmigus dyngus i blask 
rozryzgującej na obrazach wody.

Dbałość o detal i dokładność w kompozycji tych obrazów, gdzie 
elementy stroju góralskiego jednoznacznie przypisują je pienińskiej 
krainie, wystrój wnętrz, czy też symbolika obecna w każdym obra-
zie przypisana danemu tematowi, stanowi o klimacie i realności wy-
kreowanego świata. Obrazy te zawsze pełne są optymizmu, radości i 
dumy góralskiej.

Dopełnieniem tej wystawy jest wspomniany już nurt ludyczny. 

Ulubiony przez artystkę świat 
obrzędów i zwyczajów góral-
skich nierozerwalnie związa-
nych z przyrodą, ciężką pracą 
na roli i zabawą. To bardzo 
wesoła i często humorystycz-
na odsłona malarstwa Anny 
Madei. Na obrazach często 
widnieją dopiski i przyśpiew-
ki góralski ,,Nie pij goza-
łecki, bo cie z pola zniesie. 
Napij  ze się zimny wody w 
lesie, hej”. Radosne góralskie 
dziewczyny z podkasanymi 
spódnicami i dziarscy chłop-
cy to obrazy gloryfikujące 
tężyznę góralską, siłę i odwa-
gę młodości. Autorka często 
sięga do legend pienińskich czego przykładem jest ,,Skok Janosika w 
Pieninach”, „Zbójnicy”, a często też przedstawia zwyczajowe prace 
np. ,,Kiszenie kapusty” też inne prace gospodarskie.

Artystka ciekawie aranżuje swoje obrazy projektując ich ramy w 
formie tryptyku, często ramy ozdabia elementami dekoracyjnymi z 
ciupagami albo w kształcie chomąta.

Anna Madeja znana jest ze swoich aniołków na pocieszenie, dzie-
cięcych wizerunków malowanych w przeróżnej scenerii  i zawsze ob-
darowuje nimi przyjaciół i miłe jej sercu osoby.

Warto dodać jeszcze długą listę zasług i osiągnięć artystki. Anna 
Madeja została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za cało-
kształt pracy twórczej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Le-
cha Kaczyńskiego oraz Medalem  im. Józefa Szalaya za Zasługi dla 
Miasta i Gminy Szczawnica. Jest też honorowym członkiem Naszego 
Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Jej prace zdobią 
wiele domów w kraju i za granicą a nawet dwa obrazy   znajdują się w 
Watykanie w Rzymie. Długoletnią twórczą działalność artystki trud-
no zamknąć w kilku zdaniach. Dlatego też każda kolejna wystawa to 
okazja, aby przypomnieć jej wspaniały dorobek.

Wernisaż  wystawy odbył się w Tłusty Czwartek, stąd też słody-
czom nie było końca. Słodycz słów, życzeń i moc hucznych toastów 
były okazją do serdecznych podziękowań i wyrazem podziwu uczest-
ników wernisażu dla artystycznych dokonań Anny Madei.

Wernisaż uświetnił swoim występem nasz utalentowany poeta
-bard  Jerzy Stadnicki, który skomponował specjalnie dla artystycz-
nego małżeństwa  piosenkę ,,U Madejów”. Kolejnym miłym akcen-
tem spotkania był wiersz Andrzeja Dziedziny Wiwra powstały w 
trakcie wernisażu:

,,Hanuś Hanuś śpij spokojnie/Nie bedomy w wojnie/Kozdy z nas 
ma swoje/choć sto roków/maluj swoje.”
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Żywiec to także roślina!
Mowa będzie o dwóch 

gatunkach roślin, występu-
jących także w Pieninach. 
Pojawiają się dość wczesną 
wiosną, jeszcze zanim roz-
winą się liście drzew, pod 
którymi rosną. Można je 

znaleźć zwłaszcza w lasach bukowych, nie-
kiedy – choć rzadko - w lasach mieszanych 
lub iglastych. Obydwa gatunki, to byliny, 
należące do rodziny kapustowatych inaczej 
krzyżowych (Brassicaceae, Cruciferae), z 
rodzaju żywiec (Dentaria L.), który został 
wyróżniony jeszcze w XVIII w. przez Karola 
Linneusza i uznawany był przez taksonomów 
pod tą nazwą do niedawna, czyli do czasu, aż 
włączono go do rodzaju rzeżucha (Cardamine), co zresztą sugero-
wał jeszcze w 1769 r. Heinrich von Crantz (1722-1799), austriacki 
lekarz i botanik.

Żywiec gruczołowaty (Cardamine glandulifera, synonim: 
Dentaria glandulosa) występuje w Polsce południowej i połu-
dniowo-wschodniej, zaś w górach na ogół w piętrze reglowym. W 
Pieninach rośnie na całym obszarze, także po stronie słowackiej, 
najczęściej na stokach północnych, zaś na południowych jest rzad-
ki lub brak go zupełnie. Notowany był przez florystów w końcu 
XIX w., np. Berdaua (1890) lub Gustawicza (1881). 

To niewysoka roślina do 30 cm wysokości, o nierozgałęzionej 
łodydze, z charakterystycznymi trzema listkami ustawionymi w 
okółku, o purpurowofioletowych czteropłatkowych kwiatach, ze-
branych w kilkukwiatowe grono. Zakwita w kwietniu (czasem 
wcześniej) i trwa w tym stadium do czerwca (gatunek owadopyl-
ny). Owocem jest łuszczyna, z charakterystycznym dzióbkiem, w 
środku której znajdziemy nasiona, lśniące i ciemnobrunatne. Jeśli 
się nisko pochylić i nieco wysilić węch być może poczujemy słaby 
zapach czosnku. Gatunek uważany za subendemit ogólnokarpac-
ki, W Tatrach rośnie głównie w reglu dolnym, ale dochodzi nawet 
do wysokości 1500 m n.p.m.

Żywiec cebulkowy (Cardamine bulbifera, synonim: Dentaria 
bulbifera) posiada najwięcej stanowisk na południu Polski, które 
w górach sięgają po piętro kosodrzewiny. Ciekawe, że rośnie też 
na północy kraju, natomiast w jego środkowej części jest bardzo 
rzadki. W Pieninach pospolity na całym obszarze. Zajmuje sto-
ki północne oraz południowe i - podobnie jak gatunek poprzedni 
- zasiedla głównie buczyny, sadowiąc się na glebach brunatnych 
właściwych i wyługowanych, głębokich rędzinach. Podawany już 
z wczesnych lat 60. XIX w. przez Berdaua. 

Bylina wyższa od żywca gruczołowatego, osiąga do 60 cm wy-
sokości. Na prostej, prawie nagiej łodydze, w kątach liści wyrasta-
ją czerwono- lub fioletowobrązowe bulwkowe rozmnóżki, które są 
dla rośliny nader użyteczne. Niekiedy nie dochodzi do zawiązania 
nasion, ponieważ gatunek ten rośnie w mocno zacienionych miej-

scach i wtedy żywiec rozmnaża się właśnie poprzez owe bulwki, 
gdyż bardzo łatwo odpadają. To jeden z nielicznych u nas gatun-

ków roślin zwanych żyworodnymi. Liście są 
podobno jadalne, niektórzy twierdzą nawet, 
że smaczne, chociaż o lekko piekącym sma-
ku. Jasnoróżowe, jasnofioletowe, rzadko białe 
kwiaty, zebrane są na szczycie łodygi w luźne 
kwiatostany. Kwiaty rozwijają się od kwiet-
nia do czerwca. W owocu, podobnie jak u ga-
tunku poprzedniego, w wydłużonej łuszczy-
nie, znajdują się czerwonobrunatne nasiona. 
Ks. Kluk w Dykcyonarzu roślinnym nazywa 
ten gatunek „żywcem główkorodnym”, od-
notowując już wtedy (XVIII w.) obecność 
rozmnóżek: „… główeczki iak cebulki, przez 
których rozsadzenie można rozmnożyć”.

Obydwa gatunki żywca to ładne z wyglądu 
rośliny. Dlatego lepiej wybrać się wiosną do 
lasu, aby je obejrzeć w pełnej krasie, a przy 

tym odetchnąć pełną piersią, zamiast w dusznym lokalu wciągać 
w płuca opary złocistego trunku o tej samej co one nazwie.

Ludwik Frey
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