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XLV Przegląd Młodych Recytatorów 
i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka

W dniu 14 grudnia br. w sali widowiskowej MOK w Szczaw-
nicy odbyły się eliminacje miejskie do XLV Przeglądu Młodych 
Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka. Wzię-
ło w nich udział 14 uczestników, których przywitał organizator 
- dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Krzysztof Czaja. Jury 
w składzie: przewodniczący - Tomasz Słowik Dzwon (Związek 
Podhalan), członkowie - Elżbieta Wiercioch (ZP), Teresa Kurnyta 
(ZP), Alina Lelito (MOK), oceniając prezenta-
cje dwóch wierszy przez każdego uczestnika, 
wyłoniło zwycięzców w każdej kategorii:

Grupa wiekowa - recytatorzy kl. 0 - III 
Szkoły Podstawowe:

1. Emilia Kaliciecka - SP 2
2. Anna Szczepaniak - SP 1
3. Zuzanna Borucka - SP 1
Wyróżnienie - Oskar Satała - SP1
Grupa wiekowa recytatorzy kl. IV - VI SP
1. Maja Mazurek - SP 1
2. Michał Niegłos - SP 2
3. Jan Hamerski - SP1
Wyróżnienie- Julia Makowska - SP1
Kategoria gawędziarzy była w tym roku re-

prezentowana tylko przez dwie osoby: Klaudię 
Szczygieł z grupy wiekowej kl. IV - VI i Klarę 
Słowik z grupy wiekowej kl. VII - VIII. Obie 
dziewczyny z SP 1.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, pieniężne, a wszyscy 
dyplomy udziału.

Na finał Przeglądu do Białego Dunajca, który odbędzie się 
10 lutego 2022r. pojadą zdobywcy pierwszych dwóch miejsc w 
każdej kategorii recytatorskiej oraz obie gawędziarki. Będziemy 
trzymać mocno kciuki!!!

Organizatorami szczawnickich eliminacji miejskich do XLV 
Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. A. Skupnia 
Florka był Oddział Pieniński Związku Podhalan w Szczawnicy i 
szczawnicki MOK.

Św. Mikołaj w Szczawnicy
Jak co roku, 6 grudnia, św. Mikołaj przybył wieczorem na plac 

przy DT „Halka”, by zobaczyć się z dziećmi, rozdać słodycze, zro-
bić pamiątkowe zdjęcia z maluchami 
oraz starszakami i... rozświetlić miejską 
choinkę. Po spotkaniu, zaprosił do sali 
kinowej na seans filmowy „Gwiazd-
ka Klary Muuu” oraz złożył najlepsze 
życzenia świąteczne. Ponadto dzieci 
ze szczawnickich szkół miały okazję 
zobaczyć ww. film podczas trzech se-
ansów. Na wychodzących czekały elfy 
z orszaku św. Mikołaja, ze słodkim po-
częstunkiem.

Organizatorem wydarzenia był 
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica 
wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury.

 Red.
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Andrzej Dziedzina Wiwer

- ZOMIOST - 

Siod Diabeł do słónka
 wystawiajónc pyska
Stroji gópie miny
 wystrzyzo zombiska

Przygaduje słónku
 po cos grzejes telo
Na mój dusiu wiyrz mi
 podłóg mnie za wielo

Bez to świat sie wielce
 weseli raduje
Śmieje do kozdego
 zmortwionio nie cuje

A jo byw tak woloł
 by sie smucił cały
Ej! byłby to mój świat
 prowdziwy udały

Na to słónko rzece
 przewrotne diablisko
Mos tom skónt ześ przysed
 piekielne łognisko

Nie kces sie wygrzywać
 przy mojo prómyku
Leć skónt ześ przylecioł
 stary skurcybyku

Tak mu rzekło słónko
 straśnie rozeźlóne
Dali łogrzywało
 kozdó świata stróne

Kcioł nie kcioł nas diabeł
 polecioł do piekła
Tom zomiost pyscyska
 to rzić mu sie spiekła

WYSTAWA W ŚDS „PERŁA”
W dniu 21 grudnia 2021r. w Środowiskowym Domu Samopomocy 

„PERŁA” w Szczawnicy została przygotowana wystawa podsumowu-
jąca trzymiesięczną pracę warsztatów: botanicznych, fotograficznych 
i zdrowego stylu życia. Warsztaty zostały dofinansowane ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z porą roku mamy okres zimowy, dlatego na warsztatach 
botanicznych podopiecznie przygotowali eksponaty o tematyce zimowej 
i bożonarodzeniowej tj. stroiki, obrazy, wianki. Do pracy beneficjenci 
projektu starali się wykorzystać jak najwięcej materiałów naturalnych 
typu: gałązki, szyszki, korę, orzechy, suszone owoce.

Warsztaty fotograficzne zaprezentowały wystawę o tematyce: starej 
architektury miasta Szczawnicy, zakończenia wypasu owiec – Redyk 
oraz zdjęcia z Mikołajem, ubieraniem choinki i spotkaniem wigilijnym.

Beneficjenci ŚDS „PERŁA” podczas warsztatów zdrowego stylu ży-
cia spacerowali po parku w poszukiwaniu szyszek, gałązek, żołędzi i 
innych darów natury gdzie skutecznie relaksowali się i gimnastykowa-
li na świeżym powietrzu. Uczestnicy projektu korzystali także z zalet 
światłolecznictwa i muzykoterapii. Na zakończenie kwartału odbył się 
quiz z zasad higieny, zdrowych nawyków żywienia i aktywności fizycz-
nej oraz zawody sportowe. 

Wszystkim czytelnikom z okazji Nowego Roku życzymy wiele rado-
ści, ciepła i optymizmu. 

Uczestnicy i Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy 
„PERŁA” w Szczawnicy.

W dniu 17 
grudnia w 
Szkole Mu-

zycznej w Jaworkach 
odbył się wcześniej 
zapowiadany koncert 
kolęd i pastorałek w 
wykonaniu uczniów 
szkoły. 

Po występach so-
listów, duetów oraz 
chóru szkolnego, 
uczestnikom koncertu 
wręczono pamiątkowe 
dyplomy a wszystkim 
uczniom słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców.
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WIADOMOŚCI   SAMORZĄDOWE
W grudniu 

2021 roku, głów-
nym przedmiotem obrad 

i ustaleń przyjmowanych przez 
Radę Miejską, był budżet Miasta i Gmi-
ny Szczawnica na kolejny rok budżetowy, 
a zarazem kalendarzowy. Grudzień to 
także czas, w którym następują ostatnie 
zmiany w bieżącym budżecie, ustalające 
jego ostateczny stan przed zamknięciem 
roku budżetowego. Jest to konieczne i na-
turalne, biorąc pod uwagę, że realizacja 
budżetu trwa praktycznie do ostatniego 
dnia roku.  

Budżety roku 2021 i na rok 2022 sta-
nowiły więc najważniejsze tematy obrad 
dwóch sesji: XLI sesji w dniu 23 grudnia 
oraz XLII sesji w dniu 30 grudnia. Uchwa-
ły w sprawie zmian w budżecie Miasta i 
Gminy Szczawnica na 2021 rok zostały 
podjęte na obu wymienionych sesjach, 
natomiast podczas sesji w dniu 30 grud-
nia, radni jednogłośnie podjęli Uchwałę 
Budżetową Miasta i Gminy Szczawnica 
na rok 2022.

Równolegle z Uchwałą Budżetową, 
Rada przyjęła w drodze odrębnej uchwały  
Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i 
Gminy Szczawnica. 

Podczas XLII sesji, Rada uchwaliła 
również Miejski Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na terenie Miasta i Gminy Szczawnica na 
2022 rok. 

Sesja w dniu 30 grudnia, jako ostat-
nia w roku kalendarzowym, stanowiła 
również okazję do podsumowania pracy 
Rady Miejskiej w mijającym roku. Nie był 
to rok łatwy, ze względu na ograniczenia 
epidemiczne, rzutujące na wszystkie sfe-
ry życia, także życia publicznego, w tym 
działalność samorządu. 

Radzie Miejskiej udało się jednak nie-
przerwanie realizować ustawowe zadania, 
jako organu kolegialnego, pracującego 
i przyjmującego ustalenia na  posiedze-
niach komisji i sesji. Obrady komisji i se-
sji w większości zostały przeprowadzone 
w zwykłym, to jest plenarnym trybie, na 
sali posiedzeń, oczywiście z zachowaniem 
obowiązujących wymogów sanitarnych. 
Dzięki dostępnym środkom technicznym, 
w okresie największych obostrzeń sanitar-
nych obowiązujących w pierwszym kwar-
tale, Rada mogła przeprowadzać obrady 
zdalne, w formie telekonferencji, za po-
średnictwem łączy internetowych. 

W roku 2021 Rada obradowała na 14 
sesjach, w tym jednej sesji nadzwyczajnej. 

Pięć pierwszych sesji w roku, ze wzglę-
du na obostrzenia epidemiczne, odbyło się 
w trybie zdalnym – telekonferencji. 

Podczas 14 sesji, Rada podjęła 95 
uchwał. 

Komisje Rady Miejskiej obradowały 
łącznie na 67 posiedzeniach, z tego po-
szczególne komisje odbyły:

Komisja Planowania i Budżetu – 16 po-
siedzeń,

Komisja Rozwoju Gospodarczego, 
Spraw Komunalnych i Ochrony Środowi-
ska – 17 posiedzeń,

Komisja Rewizyjna – 12 posiedzeń,
Komisja Edukacji i Spraw Społecznych 

– 18 posiedzeń,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 

posiedzeń.
W pierwszym okresie 2021 roku – od 

stycznia do maja, ze względu na ograni-
czenia epidemiczne, także większość po-
siedzeń komisji miała charakter zdalny, 
telekonferencji.

W roku 2021 wzorem lat ubiegłych, 
utrzymywała się wysoka frekwencja pod-
czas posiedzeń sesji i komisji Rady Miej-
skiej, wynosząca średnio 96 %. Nie było 
przypadku nieusprawiedliwionej nieobec-
ności radnego na posiedzeniu komisji lub 
sesji. 
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Szczawnica,  28 grudnia 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  
podaje do publicznej wiadomości, iż na ta-
blicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 
oraz na stronie internetowej www.szczaw-
nica.pl w terminie od  28 grudnia 2021 r do 
18 stycznia  2022 r. wywieszono wykaz nie-
ruchomości stanowiących własność Miasta  
i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. dzierżawy w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz wnioskodawcy

1. część działki ewid. Nr  1917/156 o po-
wierzchni 0.0012 ha położonej w Szczaw-
nicy osiedle Połoniny z przeznaczeniem na 
miejsce postojowe na okres  3 lat

2. część działki ewid. Nr  1917/156 o po-
wierzchni 0.0012 ha położonej w Szczaw-
nicy osiedle Połoniny z przeznaczeniem na 
miejsce postojowe na okres  3 lat

3. działkę ewid. Nr 1220/12 o powierzch-
ni 0.0111 ha położoną w Szczawnicy przy 
ul. Głównej zabudowanej kioskiem handlo-
wo usługowym z przeznaczeniem na prowa-
dzenie działalności handlowo usługowej na 
okres 3 lat

II. sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz wnioskodawcy

1. działka ewid. Nr 227/5 o powierzchni 
0.0083 ha położona w Jaworkach przy ul. 
Biała Woda.

Uchwały podjęte podczas XLI 
zwyczajnej sesji Rady Miejskiej 

w dniu 23 grudnia 2021 r:

Nr XLI/293/2021 w sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie w najem nieruchomo-
ści stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica  w trybie bezprzetargowym,

Nr XLI/294/2021 w sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie w dzierżawę nierucho-
mości stanowiących własność Miasta  i 
Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetar-
gowym,

Nr XLI/295/2021 w sprawie zbycia w 
trybie bezprzetargowym działki stanowią-
cej własność Miasta i Gminy   Szczawnica,

Nr XLI/296/2021 w sprawie zmia-
ny uchwały Nr XXXIV/249/2021 Rady 
Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 maja 
2021r w sprawie określenia szczegółowego 
trybu i harmonogramu opracowania pro-
jektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 
Szczawnica na lata 2022-2028” w tym try-
bu konsultacji o których mowa w art. 6 ust. 
3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasa-
dach prowadzenia polityki rozwoju,

Nr XLI/297/2021 w sprawie zmian w 
budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na 
rok 2021,  

Nr XLI/298/2021 w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta  
i Gminy Szczawnica,

Nr XLI/299/2021 w sprawie rozstrzy-
gnięcia skargi,

Nr XLI/300/2021 w sprawie przekaza-
nia skargi do rozpatrzenia przez Komisję 
Skarg, Wniosków i Petycji. 

Uchwały podjęte podczas XLII 
zwyczajnej sesji Rady Miejskiej 

w dniu 30 grudnia 2021 r:

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2022 Nr XLII/301/2021, 

Nr XLII/302/2021 w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Szczawnica,

Nr XLII/303/2021 w sprawie uchwa-
lenia Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na terenie Miasta i Gminy Szczawnica na 
2022 rok,

Nr XLII/304/2021 w sprawie zmian w 
budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na 
2021 rok, 

Nr XLII/305/2021 w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 
i Gminy Szczawnica,

Nr XLII/306/2021 w sprawie rozstrzy-
gnięcia skargi z dnia 25 listopada 2021 
roku.
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Remont murku
Remont murku przy rynku w Jaworkach został wykonany ze 

środków sołeckich, wygospodarowanych w budżecie Miasta i 
Gminy Szczawnica, przez firmę Pana Piotra Krężla z Krośnicy.

Zakres robót obejmował - demontaż nakrywki murku na dłu-
gości ok. 70mb, demontaż tynku zewnętrznego od strony chodni-
ka;, wykonanie izolacji murku od strony chodnika na długości ok. 
75mb, wykonanie okładki murku kamieniem naturalnym grubo-
ści ok. 2cm na kleju elastycznym i mrozoodpornym wraz fugo-
waniem od strony chodnika na długości ok. 75mb, powierzchnia 
ok. 80 m2; uzupełnienie tynku od wewnętrznej strony i dwukrotne 
pomalowanie farbą, wymianę pokrycia dachowego słupów - 8szt.,  
oraz montaż nakrywki szerokości 35cm z kamienia naturalnego 
wraz kapinosem z dwóch stron na długości ok. 70 mb.

W ramach współpracy Ochotnicza Straż Pożarna w 
Szlachtowej, przy pomocy Miasta i Gminy Szczaw-
nica złożyła wniosek o dofinansowanie na inwestycję: 

„Budowa Obiektów Małej Architektury 
w Miejscach Publicznych”.

W ramach planowanej inwestycji zostaną wykonane obiekty 
małej architektury tj.: ławki, kosze na śmieci, tablica informa-
cyjna, urządzenia siłowni zewnętrznej, utwardzenia, kwietniki, 
lampa hybrydowa z panelem fotowoltaicznym bez instalacji elek-
trycznych.

W pierwszym etapie zostanie utwardzony teren w około bu-
dynku OSP (235,05 m2). Zostaną wykonane nawierzchnie tara-
sów i chodników z płyt betonowych, kostki brukowej, kwietniki, 
kosze na śmieci. Drugi etap obejmował będzie budowę 5 obiek-
tów siłowi plenerowej (orbitrek, rower, prasa ręczna, biegacz, 
wioślarz).

30.12.2021 dokonano odbioru inwestycji pt. Poprawa jakości 
życia mieszkańców w sołectwach Jaworki i Szlachtowa poprzez 
rozbudowę istniejącego wodociągu etap I. Inwestycja polegała 
na rozbudowie istniejącego wodociągu, która objęła ul. Biała 
Woda, Pod Homolami, Cieśliska oraz część ul. Berech. General-
nym wykonawcą inwestycji była firma: HydroMaster Krzysztof 
Machnik, Mochnaczka Wyżna 59, 33-380 Krynica - Zdrój. War-
tość kontraktu to 2 354 834, 54 zł. Rozbudowa polegała na wybu-
dowaniu głównych elementów sieci rozdzielczej w możliwie jak 
największym zakresie, aby umożliwić mieszkańcom terenu ob-
jętego inwestycją możliwość podłączenia swoich nieruchomości 
do miejskiej sieci wodociągowej. Do uruchomienia sieci wodo-
ciągowej UMiG Szczawnica musi uzyskać pozwolenie na użyt-

kowanie w PINB w Nowym Targu, do 
procedury przystąpiliśmy niezwłocznie, co 
powinno umożliwić korzystanie z miejskiej sieci 
wodociągowej najpóźniej od początku lutego. 

Ponadto w sołectwie 
Szlachtowa rozpoczęty 
został drugi etap rozbu-
dowy wodociągu pod 
nazwą: Poprawa jako-
ści życia mieszkańców 
w sołectwach Jaworki 
i Szlachtowa poprzez 
rozbudowę istniejącego 
wodociągu etap II. Za-
awansowanie prac jest na 
etapie ok 1.5 km wykonanej sieci wodociągowej, gdzie roboty re-
alizuje Firma Handlowo – Usługowa ERMONT Bartosz Ruchała 
34-654 Męcina 360, a wartość robót zakontraktowanych umową 
z dnia 14.07.2021 wynosi 1 992 600,00 zł brutto. Realizacja ro-
bót metodą przewiertu sterowanego w ulicach sołectwa Szlachto-
wa jest mniejszym utrudnieniem dla ruchu kołowego, lecz nie 
jest realna do wykonania w ujemnych temperaturach, w związku 
z czym wykonawca tymczasowo wstrzymał prace. Przedmiotem 
tej inwestycji, analogicznie jak w etapie I, jest zwodociągowa-
nie jak największego obszaru poprzez budowę sieci rozdzielczej 
wraz z armaturą PPOŻ w celu umożliwienia podłączenia jak naj-
większej liczby nieruchomości, inwestycja ma się zakończyć do 
14.05.2022 roku.
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Budżet na rok 2022 przyjęty

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy została przyjęta jednogłośnie uchwała budżetowa Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2022. Przedstawiony przez Burmistrza Grzegorza Niezgodę projekt budżetu uzyskał również pozytywną opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. W  uchwale budżetowej na rok 2022 zaplanowano dochody w wysokości 46 973 326 zł 
(w tym dochody majątkowe w kwocie 15 735 074 zł) natomiast wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 54 481 815,36 zł (w tym 
wydatki majątkowe na kwotę 23 870 382,36 zł). Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami ma wynieść – 7 507 853,91 
zł, zostanie ona pokryta przychodami budżetu, których prawidłowa wysokość zostanie określona w trakcie roku budżetowego po 
sporządzeniu sprawozdań finansowych za rok 2021.

Dochody budżetu na rok 2022

Przychody w 2022 roku, mają pochodzić z: 
• zaciągniętych kredytów, 
• niewykorzystanych  środków  pieniężnych na wydzielonym rachunku  bieżącym  budżetu (środki COVID-owe),  wynikających 

z rozliczenia  dochodów i wydatków nimi  finansowanych,  związanych  ze  szczególnymi  zasadami  wykonywania  budżetu, 
określonymi  w  odrębnych  ustawach, 

• wolnych środków, które w 2022 roku zaplanowano w wysokości 1 236 304,00 zł a pochodzących z przyznanych środków 
pieniężnych (które wpłyną do dnia 28 grudnia 2021 r.) na jednorazowe uzupełnienie subwencji ogólnej w roku 2021 w kwocie  
735 966 zł oraz wsparcie finansowe zadań z zakresu zaopatrywania mieszkańców w wodę poprzez  rozbudowę sieci wodocią-
gowej w kwocie 500 338,00 zł, (algorytm podziału 1 mld zł uwzględniał m.in. to, czy udział liczby mieszkańców danej gminy 
korzystających z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 90 proc., a także poziom 
zamożności danej gminy). Środki te nie zostały wykorzystane w roku 2021,

• ze spłaty planowanej do udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szlachtowej.
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Rozchody w 2022 roku zostaną przeznaczone na spłatę raty kredytu konsolidacyjnego w wysokości 1 000 000 
zł oraz na udzielenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szlachtowej pożyczki w wysokości 100 000,00zł na realizację 
projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy placu OSP w Szlachtowej”.

Miasto i Gmina Szczawnica w dalszym ciągu, tak jak w latach poprzednich, stawia duży nacisk na realizację zadań inwestycyj-
nych. W budżecie 2022 roku uwzględniono wydatki na kontynuację już rozpoczętych inwestycji i projektów, jak również na nowe 
inwestycje finansowane z funduszy rządowych. 

W 2022 roku łączne wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 23 870 382,36 zł z czego kwota 3 778 553 zł to wydatki na 
programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. 

Do najważniejszych planowanych wydatków inwestycyjnych należy zaliczyć:
„Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”, przewidywany koszt realizacji zadania 

9 718 500,00 zł;
„Modernizacja dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą  (Polski Ład)”, przewidywany koszt realizacji zadania 2 945 000,00 zł;
„Zwiększenie atrakcyjności pogranicza polsko-słowackiego w Pieninach poprzez modernizację istniejącej infrastruktury tury-

stycznej”, przewidywany koszt realizacji zadania 2 798 700,00zł;
Poprawa jakości życia mieszkańców w sołectwie Szlachtowa poprzez rozbudowę istniejącego wodociągu etap II (RFIL), przewi-

dywany koszt realizacji zadania 2 030 000,00 zł;

Porównanie wydatków majątkowych w latach 2021-2022

Przebudowa oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Szczawnicy - ul. Główna Piaski (RFIL), przewidywany koszt 
realizacji zadania 1 000 000,00 zł;

Przebudowa drogi gminnej 364880K w km od 0+030 do km 0+316 w miejscowości Szczawnica, ul. Zawodzie (RFRD), przewidy-
wany koszt realizacji zadania 875 000,00 zł;

„Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Szlachtowej” przewidywany koszt realizacji zadania 851 455,00zł;

Podniesienie walorów architektonicznych połączenia ul. Szalaya z uzdrowiskową częścią miasta - pomoc dla gmin górskich RFIL, 
przewidywany koszt realizacji zadania 751 511,36 zł;

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, przewidywany koszt realizacji zadania 500 000 zł;

Modernizacja drogi gminnej 364896K na odcinku I - w km od 0+648 do km 0+768  w miejscowości Szczawnica, ul. Skotnic-
ka (RFRD); przewidywany koszt realizacji zadania 450 
400,00 zł;

Przebudowa oraz budowa sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami w Szlachtowej - ul. Berech (RFIL, przewidy-
wany koszt realizacji zadania 406 398,00 zł;

Poprawa jakości przestrzeni głównej placu Uzdrowiska 
- pomoc dla gmin górskich RFIL, przewidywany koszt 
realizacji zadania 400 000,00 zł;

Przebudowa oraz budowa sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami w Szczawnicy - ul. Skotnicka (RFIL), , prze-
widywany koszt realizacji zadania 336 000,00 zł;

„Zagospodarowanie terenu przy wodospadzie Zaskal-
nik jako strefę rekreacyjno-turystyczną etap I- w ramach 
złożonego wniosku w ramach funduszy LGD” przewidy-
wany koszt realizacji zadania 128 398,00zł.
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Osobowość 
Ziem Górskich

W żywieckiej szkole muzycznej 11 grudnia 2021r., odbyła się 
uroczysta gala z okazji ogłoszenia wyników i wręczenia statuetek 
w plebiscycie „Osobowość Ziem Górskich”. Wśród nagrodzonych 
znalazł się Andrzej Majerski.

Do Konkursu mogły zostać zgłoszone osoby fizyczne, orga-
nizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa z terenu Polski, Sło-
wacji i Czech, które poprzez swoją działalność przyczyniły się 
do rozwoju i promocji ziem górskich. Kandydaci zgłaszani byli 
w kategoriach: „Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich”, „Średni 
Przedsiębiorca Ziem Górskich”, „Duży Przedsiębiorca Ziem Gór-
skich”, „Samorządowiec/Polityk Ziem Górskich”, „Dziennikarz 
Ziem Górskich”, „Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich”, 
„Osobowość Ziem Górskich” oraz „Sportowiec Ziem Górskich”.

Nagrody przyznawała kapituła, a jego rozstrzygnięcie nastąpi-
ło w trzech etapach. W pierwszym z nich, kapituła oceniła prze-
słane kandydatury dokonując wyboru po trzech nominowanych 
w każdej z kategorii. Przez dziewięć kolejnych dni od opubliko-
wania nazwisk, internauci oraz laureaci poprzednich edycji mogli 
oddawać swoje głosy. W ostatnim etapie kapituła dokonała wybo-

ru laureatów spośród nominowanych zwykłą większością głosów.
Nagroda specjalna Przyjaciela Ziem Górskich trafiła do rąk 

Andrzeja Majerskiego - bacy z Białej Wody, którego do konkur-
su zgłosiło Miasto i Gmina Szczawnica.

Zdjęcie: Artur Jarczok/beskidzka24.pl
https://beskidzka24.pl/uroczysta-gala-finalowa-konkursu-o-

sobowosc-ziem-gorskich-do-kogo-trafily-statuetki-zdjecia/

Otwarcie nowej siedziby 
komisariatu Policji w Szczawnicy

Od 15 grudnia 2021 r., poli-
cjanci z komisariatu mają nową 
siedzibę. Mieszczący się przy 
ul. Skotnickiej 77 przestronny 
i nowoczesny obiekt to od lat 
wyczekiwana inwestycja.

Z tej okazji zorganizowano 
uroczyste otwarcie komisaria-
tu z udziałem przedstawicieli 
lokalnych władz. Wzięli w nim 
udział:  Wojewoda Małopolski 
Łukasz Kmita, Starosta Powia-
tu Nowotarskiego Krzysztof 
Faber, ks. kan. Jan Karlak - ka-
pelan Nowatorskiej Policji oraz 
przedstawiciele komend powia-
towej i wojewódzkiej.  

Oddawany do 
użytku obiekt 
to przestronny, 
nowoczesny, 3 - 
kondyg nacy jny 
budynek w kształ-
cie litery U. Prace 
budowlane działce 
przekazanej przez 
szczawnicki sa-
morząd trwały od 
2018 roku.  Inwe-
storem jest Ko-
menda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Podczas uroczystości na ręce Komendanta Komisariatu Policji 
podinsp. Roberta Siemka został przekazany symboliczny klucz 
na znak otwarcia nowej siedziby.

W nowym komisariacie wszystkie pomieszczenia i przyległy 
teren dostosowane są do obowiązujących przepisów. Budynek po-
siada nowoczesne pokoje biurowe wraz z zapleczem socjalnym. 

Przy komisariacie znajdują się miejsca parkingowe dla intere-
santów. Dodatkowo w zamkniętej strefie wyznaczono miejsca dla 
samochodów służbowych. 
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Straż Miejska w Szczawnicy apeluje o:
1. Parkowanie samochodów zgodnie z przepisami.

2. Nieparkowanie pojazdów na drodze. 

Parkując na drodze narażasz swój pojazd i utrudniasz  
    przejazd innym oraz odśnieżanie.

Art. 90. kw - Kodeks wykroczeń: Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze 
publicznej lub w strefie zamieszkania, podlega karze grzywny albo karze 
nagany.

Art. 92. kw § 1- Kodeks wykroczeń: Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału 
drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania 
ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze 
nagany.

3. Właściwe utrzymanie chodników przy posesjach.

W Szczawnicy został zamontowany radarowy wyświetlacz pręd-
kości w miejscu, gdzie dozwolona prędkość jest notorycznie prze-
kraczana. Radarowe wyświetlacze są instalowane w większości 
krajów europejskich jako skuteczne narzędzia do walki z przekra-
czaniem prędkości.

Wyświetlenie aktualnej prędkości pojazdu, napis „ZWOLNIJ”, 
informacja o ilości punktów karnych i wysokości mandatu ma dzia-
łanie psychologiczne oraz prewencyjne - kierowca zdecydowanie 
częściej zachowuje dozwoloną prędkość pojazdu.

Wyświetlacz zamontowany zostały przez Powiatowy Zarząd 
Dróg, a współfinansowane w 50% przez Miasto i Gminę Szczawni-
ca w wysokości 7768,42 zł. 

Oświadczenia 
i opłaty 

za zezwolenia 
na sprzedaż alkoholu

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przy-
pomina, że zgodnie z art. 111 ustawy  z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 
z 2021r. poz. 1119) z dniem 31 stycznia 2022 r. 
upływa termin złożenia oświadczenia o wartości 
sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021 w 
danym punkcie sprzedaży oraz wniesienia opłaty 
za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
w roku 2022.

Formularz oświadczenia o wartości sprzedaży 
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych 
w roku 2021 dostępny jest na stronie internetowej 
www.szczawnica.pl 

Uzupełnione oświadczenie należy złożyć w ter-
minie do dnia 31 stycznia 2022 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica (pokój nr 
110, I piętro) celem naliczenia należności za ko-
rzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku 
bieżącym.
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W Nowy 2022 Rok Szczawnica weszła Sylwestrem pod GwiazdamiSylwestrem pod Gwiazdami zorganizowanym, jak co 
roku, na placu przy dolnej stacji PKL Palenica. Oczekiwanie na Nowy Rok uświetnił sześcioosobowy 
zespół theART z Katowic w koncercie pt. „Wehikuł Czasu”. Następnie imprezę dyskotekowymi rytmami 
rozkręcił DJ - Johny. Tuż przed północą prowadzący imprezę DJ odliczył ostatnie minuty Starego Roku, po czym 
nastąpił widowiskowy pokaz sztucznych ogni, połączony z muzyką, a po nim zabawa do 1 w nocy. Organizatorem Sylwe-
stra pod Gwiazdami było Miasto i Gmina Szczawnica.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zaprasza dzieci i młodzież Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zaprasza dzieci i młodzież 
ze Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek do włączenia się w Akcję Ferie 2022. ze Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek do włączenia się w Akcję Ferie 2022. 

Szczegóły na osobnych plakatach.Szczegóły na osobnych plakatach.



Miêdzy nami, gó ra la mi...12.12.2021r. W Szczawnicy odbyło się nagranie do TV pro-
mujące nasze strony „Zimowo-Folkowo”

Tego same-
go dnia inni nasi 
członkowie będąc 
na statku do Szwe-
cji opowiadali 
o naszych zwy-
czajach, jedzeniu 
podczas wigilii na 
Podhalu. Nagra-
nie TV nosi tytuł 
„Polska na week-
end”.

Przez kilka dni (ze względu na odwołaną wigilię dla samotnych 
członków ZP) odwiedzaliśmy naszych członków w domach skła-
dając życzenia oraz słodkości.

24.12.2021r. Uczestniczyliśmy czynnie w góralskiej Pasterce 
w naszym szczawnickim Kościele. Podczas kilku spotkań z grupą 
dzieci ze scholi, pod czujnym okiem ks. Michała Pierza ćwiczyli-
śmy z dziećmi góralskie pastorałki.

27.12.2021r.  W góralskim łodzioniu, z gwiaz-
dą, turoniem – jak tradycja nakazuje- kolędowaliśmy „po wsi” 
składając wesołe góralskie życzenia członkom naszego oddziału.

W najbliższym czasie planujemy/zapraszamy (o ile przepisy 
sanitarne zezwolą)

23.01.2022r. – „Opłatek” Pienińskiego o/ZP wraz z przysięgą 
nowych członków.

Wszystkim styczniowym  solenizantom i jubilatom składa-
my najserdeczniejsze życzenia zdrowia, zadowolenia i radości 
w każdej dziedzinie życia.

*SYĆKA WOM TU ZYCOM TO I ŁOWO, 
A MY WOM ZYCOMY SCONŚCIO, ZDROWIO* 
W TO NOWO 2022 ROKU !!!

Niech się darzy !!!
Agnieszka Ciesielka

Świąteczny Kiermasz

W okresie od 27 do 31 grudnia ub. r. w siedzibie TPSP odbywał się Świąteczny Kier-
masz twórczości członków szczawnickiej grupy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i 
Stowarzyszenia Artystów Pienińskich. Można było nabyć ciekawą pamiątkę ze Szczawnicy 
lub oryginalny prezent dla ukochanej osoby.

Spokój 
To co zniszczył ogień
Odnajdziemy w popiołach
To co zabrała nienawiść
Odda przebaczenie
Przebaczenie
Kiedy powiesz Przebaczam
Będzie Ci przebaczone
Chodź pójdziemy tam
Gzie tańczą dzikie kwiaty
Gdzie płacze rosa
W przeskoku wiewiórka  spina
Sosnę z jodłą
Tyle razy szukałem źródła 
Źródło zapomnianego
Babiego lata
Okno zamyka spojrzenie świata
Niedziela radości Gaudete
Boję się nieznanego jutra
Wołam do Ciebie Panie
Daj  Światu Pokój 
I spokój sercu mojemu.

 Sławek Słowik Grudzień 2021
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii 
św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli:

Mikołaj Kamil Pałka - 12.12.2021r.
Julia Polaczyk - 12.12
Emilia Zofia Bieniek - 26.12
Alan Marek Gabryś - 30.12

Odeszli do wieczności:

Wanda Anna Kirchner - 01.12
Józef Walkowski - 04.12
Zofia Słowik - 04.12
Dawid Słowik - 04.12
Barbara Elżbieta Predel - 05.12
Kazimierz Włodzimierz Gabryś - 16.12
Wiesław Ptak - 14.12
Zdzisław Jan Kwaśniewicz - 22.12
Mirosława Waleria Paluch - 26.12
Katarzyna Kurzawa - 30.12 

Rocznie zestawienie
Ochrzczeni - 49
Pierwsza Komunia Święta - 54
Bierzmowani - 43
Małżeństwa - 20
Zmarli – 94

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjął:

Piotr Węglarz 

Rocznie zestawienie
Ochrzczeni - 12
Pierwsza Komunia Święta - 12
Bierzmowani - 16
Małżeństwa - 9
Zmarli – 12

Kronika Towarzyska

Walne Zebranie Stowarzysze-
nia „Młodzi Inaczej 60+” w dniu 
8.12.2021r. podjęło uchwałę w spra-
wie likwidacji Stowarzyszenia.

Majątek Stowarzyszenia będzie 
przekazany nieodpłatnie stowarzy-
szeniu o podobnym celu działania.

Szczegółowych informacji w tej 
sprawie udziela likwidator Stowarzy-
szenia p. Teresa Kabus – Ormianin, 
tel.602 534 854.

Ciekawostki z Muzeum Ciekawostki z Muzeum 
PienińskiegoPienińskiego

ZABYTEK   MIESIĄCA 
GRUDZIEŃ / STYCZEŃ

Szopka bożonarodzeniowa „Lulaj ze se bibaj tu pod Pieninami, Bedzie Ci tu 
dobrze śwarny chłopce z nami”

„Sopka” wykonana w roku 1963 przez szczawnickiego artystę, jednego z 
założycieli Muzeum Pienińskiego - Michała Słowika „Dzwona”. Scenę bożo-
narodzeniową uzupełniają strofy poezji ludowej również jego autorstwa. Litery 
zostały wycięte z kawałeczków sprasowanej słomki i naklejone na drewniane 
deseczki. Szopkę przykrywa gontowy dach, w kształcie trzech stożków, sym-
bolizujących jeden z głównych pienińskich szczytów - Trzy Korony. Ściany 
wykonane z okrąglaków, niczym tzw. swale w góralskiej chałupie, okalają po-
stacie znajdujące się wewnątrz szopki. W centrum, w żłobie Dzieciątko Jezus, 
nad, którym czuwa Matka Boża oraz św. Józef. Jest oczywiście osioł, są wołki 
oraz pasterze ze swoimi darami: serem i baranem. Są i muzykanci z gwiazdą 
„My se owciary, niesemy dary, grudkę sera i barana. Na piscołce Ci zagra-
my Jezusicku az do rana”. Ale jak przystało na góralską tradycyjną szopkę 

są i zbójnicy, idący, aż od 
Lewoczy (Słowacja) i nio-
sący Jezusowi dary w po-
staci beczki wina, dukatów 
i aksamitów na ubranie „My 
pienińskie zbójnicy, idemy 
se od Lewocy, Niesemy Ci 
Kryście Panie, beckę wina, 
gbeł dukatów, aksamity na 
ubranie”.

Ciekawostką szopki jest 
umieszczenie w niej postaci 
samego artysty – został on 
przedstawiony, jako grzesz-
nik uginający się pod cięża-
rem dźwiganego na karku 
kamienia, do tego tekst: „A 
ja co ci dą na kwałę skoro 
grzychów dźwigą skałę, da-
ruj Panie moje winy, bo cie 
kochą i Pieniny”

W zeszłym roku potrójny jubileusz obchodził nasz Współpracownik – An-
drzej Dziedzina Wiwer: 50. lecie związku małżeńskiego z Panią Marią, 50. lecie 
działalności przewodnickiej w strukturach PTTK oraz 55 lat bycia ratownikiem 
GOPR. Z tej okazji składamy serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. Niech się 
darzy!

Redakcja „Z Doliny Grajcarka”
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Tomasz Hamerski radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
30 grudnia 2021 roku miała miejsce ostatnia w minionym 

roku, a XXXVII już sesja Rady Powiatu Nowotarskiego 
obecnej kadencji. Obrady odbywały się w formie zdalnej, z 
uwagi na sytuację pandemiczną.

Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budże-
tu na rok 2022. Po pozytywnej opinii Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej również poszczególne komisje Rady Powiatu 
oraz sama Rada przyjęła proponowaną uchwałę budżetową. 
W uchwale zaplanowano dochody w wysokości 232 790 315 
zł, natomiast wydatki w kwocie 265 582 807 zł. Deficyt bu-
dżetowy w kwocie 32 792 492 zł zostanie pokryty przycho-
dami m.in. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych 
i dotacji na realizację  programów  w wysokości 11 911 662 
zł, wolnych środków 10 580 829 zł oraz przychodami po-
chodzącymi z kredytu  w wysokości 10 mln zł. W ramach 
przyszłorocznego budżetu wydatki na inwestycje drogowe 
wyniosą prawie 53,1 mln zł, na pomoc społeczną i rodzinę – 
prawie 25  mln zł, a na wydatki na oświatę - prawie 125 mln 
zł. Priorytetową inwestycją w zakresie oświaty  jest budo-
wa siedziby Zespołu Szkół nr 1 i rozbudowa budynku Ze-
społu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Opiekuńczych 
w Nowym Targu o wartości prawie 20 mln zł. W ramach 
najważniejszych inwestycji drogowych zaplanowano m. in. 
przebudowę drogi powiatowej w Szczawnicy o wartości  
5 637 500,00 zł.

Następnie podjęliśmy uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. Za-
planowane zostały kontrole w Powiatowym Zarządzie Dróg 
oraz w Starostwie Powiatowym, w zakresie wykorzystania 
samochodów służbowych, pod kątem przebiegu i zuży-
cia paliwa. Przewidziano również kontrolę zużycia energii 
cieplnej w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. 
Jana Pawła II.

W kolejnych punktach przedstawiono sprawozdania ko-
misji rewizyjnej z wyników kontroli w zakresie wykonania 
dochodów przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu za 
lata 2016-2020, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów z 
umów za zajęcie pasa drogowego oraz z wyników realizacji 
zadań przez Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym 
Targu w zakresie realizacji umowy z Firmą obsługującą par-
king przy Szpitalu oraz termomodernizacji Szpitala.

W związku z przypadającym na rok 2022 jubileuszem 
90-lecia Klubu Sportowego Podhale Nowy Targ złożyłem 
interpelację, w której zwróciłem się do Zarządu Powiatu z 
prośbą o wsparcie, również finansowe przedmiotowego jubi-
leuszu.

Przypominam o możliwości składania wniosków do po-
szczególnych wydziałów starostwa powiatowego w formie 
elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Nieustannie zachęcam niezaszczepionych do szczepień 
przeciw covid-19.

Pozdrawiam serdecznie i niezmiennie zapraszam do kon-
taktu: tomasz.hamerski@rada.nowotarski.pl

Tomasz Hamerski
Radny Powiatu Nowotarskiego

ZŁO DOBREM 
ZWYCIĘŻAĆ

Żyjemy w czasach, kiedy zło wyda-
je się tryumfować. Jest to widoczne na 
wielu płaszczyznach i odcinkach życia. 
Wpierw w wymiarze moralnym, gdzie 
obserwujemy coraz więcej zniewoleń i 
wypaczeń, którym ulegają ludzie – wi-
dzimy niejednokrotnie rozkład życia 
rodzinnego, sąsiedzkiego, narodowego, 
politycznego.

Zło wkracza właśnie zawsze małymi 
krokami, zaczynając od upadku mo-
ralnego pojedynczego człowieka, od 
deprawacji, która bierze swój początek 
w ludzkim sercu. Jak zauważają mi-
strzowie życia duchowego, moralnego 
– wystarczy tylko w jednej dziedzinie 
moralnej upaść, a sypią się wszystkie 
wymiary moralne w człowieku i po 
prostu degraduje się on na całej linii. 
Jeśli ktoś będzie żył tylko dla siebie i 
własnych przyjemności, łatwo mu bę-
dzie decydować się na zdobywanie 

nieuczciwą drogą przeróżnych dóbr dla 
siebie. Podobnie skutkują również inne 
zniewolenia. Zło pociąga zło. Widzimy 
to nader wyraziście.

Kiedy tacy ludzie znajdą się u szczy-
tu władzy państwowej, przynoszą nie-
wyobrażalne szkody podlegającym ich 
władzy współobywatelom. Niszczą ży-
cie narodu także ci, którym brak mo-
ralnego kręgosłupa, a urabiają opinię 
publiczną w mediach. Stają się oni „na-
uczycielami ślepymi”, a niestety czę-
sto nawet „wilkami w owczej skórze”. 
Dlatego zawsze potrzeba nam czujno-
ści, by nie dać się wprowadzić w błąd, 
nie przyjmować za swoje tego, co ktoś 
nam podpowiada, co „ktoś nam myśli”. 
Ktoś zastępuje moją własną ocenę swy-
mi poglądami – nieraz fatalnymi, szko-
dliwymi i fałszywymi.

Jednak oprócz wspomnianej czujno-
ści, aby nie ulec złu, powinniśmy także 
w sposób zdecydowany rozwijać dobro 
w sobie i wokół siebie. W pierwszym 
rzędzie dając przykład dobrego życia. 
To zawsze zauważa nasze otoczenie 

i wielu buduje się nim. W ten sposób 
„zwyciężamy zło dobrem” tam, gdzie 
jesteśmy. Pan Jezus zaleca nam, byśmy 
stali się solą ziemi i światłem świata (Mt 
5,13.14.16). Ta sól nie może zwietrzeć 
ani też światło nie może być ukrywane 
przed ludźmi (z obawy przed negatyw-
ną opinią, przed odrzuceniem, przed 
czymkolwiek niekorzystnym dla nas).

Postawa chrześcijanina ma być wy-
raźna, czytelna i zdecydowana w sprze-
ciwianiu się złu, w dawaniu świadec-
twa o dobru, o Bogu. Jesteśmy przecież 
ludźmi chrześcijańskiej nadziei, która 
nie upatruje sensu i celu swego życia w 
doczesności, ale w życiu wiecznym, w 
Bogu.

Powtarzajmy za Maryją: „Oto ja słu-
żebnica Pańska” (Łk 1,38). Ona wnio-
sła Boga w ludzki świat dla przezwy-
ciężenia obecnego w nim zła. Przez nas 
również Bóg chce „wradzać” się w ten 
świat.

Danuta Mastalska
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Komisariat na miarę XXI wieku
(Rozmowa z  Komendantem Komisariatu Policji w Szczawnicy 

– p. podinspektorem Robertem Siemkiem.) 

- 15 grudnia 2021r. dotychczaso-
wy komisariat Policji w Krościenku 
nad Dunajcem zyskał nową siedzi-
bę w Szczawnicy przy ul. Skotnic-
kiej 77. Jak i kiedy do tego doszło?

Pracowałem jako Komendant 
Komisariatu Policji w Krościen-
ku ponad 6 lat, a cała procedura i 
decyzja wybudowania nowego ko-
misariatu została podjęta jeszcze w 
czasach moich poprzedników – ko-
mendanta Michała Janerko i Artura 
Siedlarza. Dokładnie nie pamiętam, 
ale wszystko trwało około ośmiu – 
dziewięciu lat. Wtedy mniej więcej 
powstał pomysł, by w Szczawnicy zbudować komisariat. Budy-
nek poprzedniego komisariatu w Krościenku był przez Policję 
wynajmowany od Banku Spółdzielczego. Nie mieliśmy swojej 
siedziby i naszym marzeniem było posiadania własnego, nieza-
leżnego budynku. 

Samorząd szczawnicki wyszedł z propozycją przekazania nam 
działki wraz z projektem pod budowę własnej, nowej siedziby. 
Przez kolejne lata toczyły się kwestie związane z przygotowy-
waniem koniecznej dokumentacji, tj. uzyskiwaniem wszelkich 
potrzebnych zezwoleń, planów, wyłonienia wykonawcy, którym 
była firma ERBET ze Starego Sącza i wreszcie realizacja budowy, 
która rozpoczęła się we wrześniu 2018r. na działce o powierzchni 
ponad 2,5 tys. m. Inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji 
w Krakowie. Środki na budowę pochodzą z rządowego Programu 
Modernizacji Policji. Koszty budowy oszacowano na ok. 9 557 
000 zł, a wyposażenia na ok. 633 275 zł. Razem to ponad 10 318 
000 zł.

Autorem projektu architektonicznego jest Biuro Integral z War-
szawy, które projektując bryłę komisariatu wzięło pod uwagę jego 
umiejscowienie; spadzistymi dachami, elementami drewnianymi 
i kamiennymi starało się go dopasować do góralskiego stylu. Jest 
to budynek na miarę XXI wieku i wizytówka instytucji, nowo-
cześnie wyposażony w sprzęt komputerowy, w którym godnie 
można pracować i godnie przyjmować interesantów. Mamy tam 
łączność video, możemy więc odbierać polecenia od przełożo-
nych z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu tą drogą, 
porozumiewać się, organizować wideokonferencje, co jest bar-
dzo praktyczne i bezpieczne w dobie pandemii. Wewnątrz także 
mamy zapewnione strefy bezpieczeństwa. Nikt sam nie może się 
po komisariacie przemieszczać. Osoby postronne nie wejdą do 
większości pomieszczeń, bo nie posiadają kart dostępu. Dopiero 
z odpowiedzialnym funkcjonariuszem zostaną zaprowadzeni do 
konkretnych miejsc. 

- Budynek tchnie świeżością i prezentuje się pięknie. Jak duży 
to jest obiekt?

W skład obiektu wchodzi ponad dwadzieścia pomieszczeń, 
położonych na dwóch kondygnacjach plus parter, a także osobny 
budynek, w którym są garaże na pojazdy służbowe i kotłownia. 
Mamy także na tyłach parking na samochody dla pracowników 
i od frontu osobny parking na pojazdy interesantów, z miejscami 
dla niepełnosprawnych.

 Na parterze głównego budynku znajdują się szatnie policyjne 
z węzłem sanitarnym, piękna siłownia, specjalne pomieszczenie, 

którego nam bardzo brakowało w Krościenku – pokój przyjęć 
interesantów, w którym petenci mogą składać zawiadomienia o 
popełnieniu przestępstwa bądź wykroczenia. Jest to bardzo waż-
ne pomieszczenie, by interesant czuł się komfortowo, nie prze-
szkadzając nikomu, ani nikt niepowołany jemu nie przeszkadzał; 
ma też w dobie covidu ogromną zaletę, bo ogranicza kontakt z 

osobami postronnymi do minimum. 
Na parterze także znajduje się osob-
na serwerownia – pomieszczenie 
obsługujące wszystkie komputery, 
magazyn i duża dyżurka – serce 
komisariatu, gdzie kieruje się od-
powiednimi siłami w przypadku 
zdarzeń drogowych, kryminalnych 
i innych. A jest to o tyle ważne, że 
komisariat działa całodobowo i w 
każdej chwili interesant może do 
nas przybyć i zgłosić swoją sprawę. 

Na I  piętrze znajdują się po-
mieszczenia komendantów i głów-
ny sekretariat. Jest tu też piękna sala 

odpraw, zaopatrzona w połączenia multimedialne, co jest dla nas 
bardzo ważne. Tam się będą toczyły odprawy do służby, szkolenia 
policjantów, podsumowania roczne. Mało tego, ponieważ współ-
pracujemy z innymi służbami z terenu rejonu – Strażą Miejską w 
Szczawnicy, Strażą Leśną w Krościenku i Strażami Pienińskiego 
i Gorczańskiego Parku Narodowego, funkcjonariusze i strażnicy 
przyjeżdżając do nas i będą mieć wspaniałe pomieszczenie do 
rozmów i odpraw służących koordynacji wspólnych działań. Na 
pierwszym piętrze jest także pokój dla policjantów patrolowych. 

Na II piętrze są pomieszczenia, w których pracują policjanci 
zajmujący się wykroczeniami oraz dzielnicowi. Są tu także poli-
cjanci referatu kryminalnego zajmują się przestępstwami. Jest też 
pokój okazań, magazyn dowodów rzeczowych, podręczna skład-
nica akt. Nie mamy tutaj izby wytrzeźwień; najbliższa znajduje 
się w Nowym Sączu. My, gdy trzeba, odwozimy osoby w stanie 
nietrzeźwym do Nowego Targu, gdzie znajduje się policyjna izba 
zatrzymań.

- Jak duży teren zabezpiecza swoją działalnością Komisariat w 
Szczawnicy i ilu policjantów w nim pracuje?

Komisariat obejmuje swym zasięgiem trzy gminy: Czorsztyn, 
Ochotnicę Dolną, Krościenko n.D. oraz Miasto i Gminę Szczaw-
nicę czyli dbamy o bezpieczeństwo ok. 30 tys. osób, zamieszka-
łych na terenie 292,89 km2. 

Jest nas tyle samo, ile było w Krościenku, tj. mamy 32 etaty 
policyjne i dwie osoby cywilne. Część z nas, tzw. patrolówka  i 
dzielnicowi widoczni są na ulicach. Policjanci patrolowi zajmują 
się przez 24 godziny na dobę patrolowaniem ulic. Mają przydzie-
lone swoje rejony służbowe, w których – w razie potrzeby – po-
dejmują działania interwencyjne. 6 dzielnicowych kierowanych 
jest  w przydzielone rejony np. Ochotnica Dolna, Tylmanowa i 
tam wykonują czynności. Kierowani są również w razie potrze-
by do obsługi interwencji. Inni, także w mundurach, zajmujący 
się wykroczeniami, najczęściej pracują w komisariacie. Zajmują 
się przesłuchiwaniem osób, i sporządzaniem wniosków do Sądu. 
Pozostali to policjanci kryminalni. Mam świetną załogę, z którą 
bardzo dobrze mi się pracuje. Wśród naszych pracowników jest 
sześć pań; cztery to funkcjonariuszki – dwie pracują w plutonie 
patrolowym, jedna - w komórce wykroczeń, jedna w  dziale kry-
minalnym,  dwie, to osoby cywilne pracujące w sekretariacie. 
Oczywiście, każdy komendant byłby szczęśliwy mając do dyspo-
zycji o pięciu, dziesięciu policjantów więcej. Jednakże musimy 
pracować tu i teraz  i w takim składzie jaki mamy, dlatego nie ma 
co narzekać i trzeba robić swoje.
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- Pojawia się pytanie, skoro działacie na tak dużym terenie, 
obejmującym cztery gminy, to dlaczego komisariat nie został wy-
budowany bardziej w centrum tego rejonu? Wydaje się, że tak by-
łoby łatwiej i szybciej dotrzeć do wszystkich miejsc, a i być bar-
dziej dostępnym… Inna sprawa, że w sezonie, zwłaszcza letnim, 
szybki wyjazd ze Szczawnicy uniemożliwiają korki. Jak Pan odpo-
wie na te wątpliwości?

Te obawy pojawiały się jeszcze przed podjęciem inwestycji do 
realizacji. Były pytania ze strony ludności z Ochotnicy, Czorszty-
na, Krościenka czy policjanci latem zdążą ze Szczawnicy na in-
terwencję na czas. Uczestnicząc w sesjach poszczególnych gmin 
wyjaśniałem, że to nie jest tak, że policjanci siedzą cały czas w 
komisariacie i czekają na zawiadomienie o konieczności podjęcia  
interwencji. My opracowujemy tzw. dyslokację służby biorąc pod 
uwagę zdarzenia w terenie. Jeżeli okaże się, że przykładowo zda-
rzeń w Czorsztynie jest o 80% więcej niż w Szczawnicy, to patrol 
policji będzie tam kierowany przez większą część służby. Będąc 
tam skierowany szybciej obsłuży zdarzenie. Analiza zdarzeń na 
naszym terenie pozwala nam na dokładną dyslokację patrolu w 
dany teren, tak aby jak najszybciej pojawić się na miejscu inter-
wencji. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że od dobrych kilku 
lat najbardziej zagrożone są Krościenko i Szczawnica. To właśnie 
tu jest najwięcej zdarzeń – wykroczeń i przestępstw. Wiąże się 
to także z pewnymi okresami – latem z wakacjami, zimą z feria-
mi, a także z weekendami, zwłaszcza tymi tzw. długimi, podczas 
których ludzie z całej Polski chętnie przyjeżdżają w góry. Wtedy, 
rzeczywiście roboty mamy „po pachy”, bo ilością przybyłych do 
nas osób dorównujemy nawet Zakopanemu. A wiadomo, że gdy 
jest większy ruch, to i łatwiej o kolizję, wykroczenie czy nawet 
coś poważniejszego. Odkąd zapanowała pandemia, mieszkańcy 
Polski ograniczyli wyjazdy za granicę, a masowo ruszyli w tereny 
atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo w kraju. W tym także i w 
Pieniny. W tym roku, mimo późniejszego o miesiąc rozpoczęcia 
sezonu flisackiego, i tak osiągnięto rekordową ilość przewiezio-
nych łodziami turystów; podobnie rekordowo obfity sezon odno-
tował Pieniński Park Narodowy na szlakach turystycznych czy 
Zamek w Niedzicy i inne muzea. Wszyscy odczuwamy w week-
endy wzmożony ruch na drodze w Pieniny i z powrotem. Cały 
czas jesteśmy w kontakcie z jednostką nadrzędną tj. Komendą Po-
wiatową Policji w Nowym Targu, która wspomaga nas patrolami 
ruchu drogowego w tym grupą „Speed”.

 - A czy w związku z obecnością w rejonie Pana komisariatu 
granicy państwa jest więcej przestępstw?

Nie odnotowujemy na razie jakiejś wzmożonej aktywności 
przestępczej na granicy, ani natury przemytniczej, ani innej. Nie 
mamy także  problemu z imigrantami. Na bieżąco jednak moni-
torujemy to zagadnienie i wykonujemy polecenia Komendy Wo-
jewódzkiej w Krakowie,  kontrolując samochody pod kątem nie-
legalnego przewożenia imigrantów, ale nie odnotowujemy takich 
przypadków. Wciąż jednak jesteśmy czujni cały czas i zadaniowa-
ni pod tym kątem. 

- Jakich wykroczeń i przestępstw jest na naszym terenie naj-
więcej?

W mojej ocenie mogę powiedzieć, że teren Pienin jest  bez-
pieczny. Wiąże się to zapewne ze specyfiką osób tu mieszkających 
i do nas przyjeżdżających. Do innych miejscowości turystycznych 
takich jak Zakopane czy Białka Tatrzańska przyjeżdżają osoby 
pragnące się wyszaleć, nadużywają alkoholu, dopuszczają się kra-
dzieży, wykroczeń na drodze i innych przestępstw. Do nas przy-
jeżdżają turyści pragnący chodzić po górach, rodziny z dziećmi 
na wczasy, kuracjusze, często starsi, chcący podreperować swoje 
zdrowie, a w uzdrowisku obowiązuje cisza nocna. To klient spo-
kojny, nie imprezujący, zresztą nawet u nas nie ma odpowiedniej 

infrastruktury; brak jest dużych dyskotek, czy nocnych klubów. 
Oczywiście czasami zdarzają się zakłócenia ciszy nocnej, niepo-
rozumienia sąsiedzkie, kolizje drogowe, kradzież komórki czy do-
wodu osobistego, albo kradzież hotelowa. Czasem kogoś nakryje-
my z małą ilością narkotyków. Natomiast nie mamy na szczęście 
zdarzeń poważnych. Ostatnie tego typu było z tego, co pamiętam 
w grudniu 2017 - trafił się napad z bronią w ręku na aptekę w 
Szczawnicy, gdzie udało się nam zatrzymać sprawcę. Jeśli chodzi 
o przemoc domową, to na naszym terenie mamy założonych kilka-
naście niebieskich kart. Samych interwencji domowych w 2021r. 
było ponad 300 przypadków, ale nie każda interwencja kończy się 
niebieską kartą. Wzrasta nam ilość innych interwencji. Wiąże się 
to, tak jak wcześniej wspomniałem, z dużym natężeniem ruchu 
turystycznego. Myślę, że ten rok zakończymy z liczbą ponad 3500 
tys. interwencji. Analizując zgłoszone zdarzenia można stwier-
dzić, że specyfika przestępstw się zmienia. Kiedyś było dużo wła-
mań do samochodów, kradzieży drobnych przedmiotów itp. Teraz 
prawdziwą plagą są przestępstwa internetowe. To są wszelkiego 
rodzaju oszustwa dokonywane podczas internetowych zakupów.

 - A jak pandemia i lock down przełożyły się na pracę policji?
Na pewno bardzo nam utrudniły pracę, bo nikt nie zwolnił poli-

cjantów z obsługi codziennych zdarzeń. Musimy tak samo jechać 
do kolizji, wypadku, zniszczenia mienia, i innych a doszły nam 
jeszcze sprawdzanie, czy ludzie przebywają przepisowo w do-
mach na kwarantannach. W zeszłym roku, w szczycie pandemii, 
mieli do sprawdzania ok. 400 kwarantann dziennie. Policjanci w 
rejonie jeździli po 200-300 km każdego dnia. Na chwilę obecną 
mamy wyjazdy do ok. 200 kwarantann dziennie – różnie to się 
kształtuje, a przecież pozostają i bieżące zdarzenia i codzienne 
obowiązki. Mam jednak nadzieję i tego sobie trzeba życzyć w 
przyszłym roku, ażeby problem Covidu zniknął z naszego życia 
na zawsze. Bardzo mało czasu zostaje na taką typowo policyjną 
robotę, ale to nie jest tylko nasz problem, lecz także policjantów w 
całym kraju. Jednakże w czasie, gdy umiera wiele osób dziennie, 
uratowanie chociażby jednego ludzkiego życia, przez ogranicze-
nie rozpowszechniania się wirusa, jest niezwykle ważne i cenne.

- Policja zajmuje się także prewencją. Co policja robi, żeby tych 
przestępstw, wykroczeń, tych wszystkich zdarzeń łamania prawa 
było mniej?

Często zwracają się do nas dyrektorzy szkół z terenu o prze-
prowadzanie pogadanek nt. profilaktyki, np. dotyczących bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa w sieci, szkodli-
wości narkotyków i chronienia się przed dealerami. Tym zajmują 
się przede wszystkim nasi dzielnicowi oraz policjanci z Zespołu 
Profilaktyki przy Komendzie Powiatowej w Nowym Targu, którzy 
odwiedzają szkoły z pogadankami na ww. tematy. Teraz odbywa 
się to nieco rzadziej, ze względu na pandemię. Uczestniczymy 
także w spotkaniach z seniorami których uczulamy na zdarzenia 
wyłudzeń pieniędzy „na wnuczka” i na „policjanta”, mamy też  
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akcję Bezpieczeństwo na stoku, gdzie policjanci z Nowego Targu 
przyjeżdżają i informują o zasadach bezpiecznego zachowania się 
na stokach narciarskich.

- Gratuluję Państwu wprowadzenia się do nowej siedziby i 
życzę, by praca w nowym miejscu była przyjemniejsza i bardziej 
satysfakcjonująca niż dotychczas oraz by dla nas, mieszkańców, 
skutkowała poczuciem bezpieczeństwa.

Dziękuję bardzo, a przy okazji ze swej strony pragnę bardzo 
podziękować samorządom, dzięki którym ten obiekt zaistniał. 
Odkąd jestem tu komendantem, współpraca z samorządami lo-
kalnymi, z panem wójtem Janem Dydą z Krościenka, z panem 
wójtem Tadeuszem Królczykiem z Ochotnicy Dolnej, z panem 

wójtem Tadeuszem Wachem z Czorsztyna i  z panem burmistrzem 
Grzegorzem Niezgodą ze Szczawnicy, układa się wzorowo. Je-
stem bardzo wdzięczny za pomoc w całym procesie powstawa-
nia komisariatu w Szczawnicy oraz za to, że przez cały czas tak 
dobrze razem pracujemy nad bezpieczeństwem w rejonie. Często 
się spotykamy i wymieniamy uwagi odnośnie różnych zdarzeń, 
odnośnie imprez – festynów, koncertów, sylwestrów, które trzeba 
zabezpieczyć. Jesteśmy zawsze na bieżąco w kontakcie i za to je-
stem im bardzo wdzięczny.

Na koniec chciałbym życzyć Państwu, w szczególności naszym 
Mieszkańcom i Turystom szczęśliwego, zdrowego i bezpiecznego 
Nowego Roku 2022. 

Rozmawiała Alina Lelito

Stary rok dobiega koń-
ca, jest to zatem dobry 
moment na podsumowanie 
tego, co działo się podczas 
tych minionych 365 dni. 

Niewątpliwe ten rok, ze względu na sytu-
ację epidemiologiczną, był dla Pienińskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku równie  
nieprzewidywalny i trudny jak poprzedni. 
Mimo to zamykamy go z satysfakcją, po-
nieważ udało nam się zrealizować wiele 
ciekawych zadań i przedsięwzięć. Nie spo-
sób w tym miejscu wymienić wszystkich 
osób i instytucji, które się do tego przyczy-
niły. Wszystkim serdecznie dziękujemy 
zachowując w pamięci Wasze zaangażo-
wanie i okazywane naszemu Stowarzysze-
niu wyrazy sympatii.

Przełom starego i nowego roku to nie 
tylko czas podsumowania ale przede 
wszystkim czas planowania. Plany te czę-
sto przyjmują formę NOWOROCZNYCH 
POSTANOWIEŃ. 

1 stycznia jest dla wielu ludzi magicz-
ną datą. Zmiana w kalendarzu daje nowe 
możliwości i dodaje sił do wprowadzania 
zmian w życie. Zdrowa dieta, schudniecie, 
rzucenie palenia, duchowy rozwój to naj-
częściej podejmowane postanowienia - ich 
lista może być znacznie dłuższa.  

Niestety badania przeprowadzone przez 
Uniwersytet w Brystolu w 2007 r. wykaza-
ły, że 88 proc. noworocznych postanowień 
nie zostało zrealizowanych. Dlaczego ich 
nie dotrzymujemy ?

Przede wszystkim ze względu na tem-
po życia i brak czasu. Są też przeszkody 
natury psychologicznej głównie trudności 
w przełamywaniu starych nawyków.  Czę-
sty powód porażki to wyznaczenie sobie 
zbyt  trudnego  celu, którego efekty widać 
dopiero po długim czasie np. odchudzanie.  

Co zrobić by wytrwać w dotrzymywa-
niu postanowień noworocznych dłużej niż 
miesiąc oraz co zrobić, aby ich realizacja 
była przyjemnością ?   

Specjaliści radzą:

 Jeśli jesteś gotów, aby szczegółowo za-
planować swoje postanowienia noworocz-
ne weź kartkę papieru i zapisz wszystkie 
cele, które chciałbyś osiągnąć. Jakie cele   
wybierzesz, zależy tylko  od Twoich chęci 
i możliwości. 

Nie planuj zbyt wiele –   nie możesz 
oczekiwać od siebie więcej, niż dasz radę 
zrobić. Jeżeli nie czujesz się emocjonal-
nie związany ze swoim celem, nie jest dla 
ciebie dość ważny – w końcu zabraknie ci 
motywacji, aby do niego dążyć.

Postanowienia noworoczne powinny 
być sprecyzowane i mierzalne –  nie pisz 
„w nowym roku zacznę ćwiczyć”, lecz 
określ konkret „będę ćwiczyć 3 godziny 
tygodniowo”.

Powieś listę w widocznym miejscu, bę-
dzie ona motywacją do ich realizacji.

Podziel  się swoimi planami  z rodzi-
ną lub przyjaciółmi.  Jeżeli powiążesz cel 
postanowienia z kimś dla ciebie ważnym, 
bliskim, będziesz miał więcej motywacji.

Zaproponuj wspólne wyzwanie – posta-
nowienia noworoczne można dzielić np. z 
przyjacielem,   odrobina życzliwej rywa-
lizacji w tym przypadku nie zaszkodzi, a 
być może pomoże nawet szybciej osiągnąć 
cel.

Zmiany wprowadzaj stopniowo -  staraj 
się nie wprowa-
dzać dużych lub 
szybkich zmian , 
koncentruj się na 
mniejszych zmia-
nach, pozostaw 
trochę miejsca na 
błędy

Wszystkie re-
alizowane po-
stanowienia no-
woroczne warto 
m o n i t o r o w a ć . 
Opracuj system 
nagród i kar –   np. 
wytrwałeś mie-
siąc bez słodyczy? 

Uczcij to kolacją ze znajomymi. Odpuści-
łeś ćwiczenia w tym tygodniu? W kolej-
nym poćwicz godzinę dłużej.

 Nie stresuj się – postanowienia nowo-
roczne najlepiej realizować z uśmiechem 
na twarzy. Jeśli dobrze zweryfikowałeś li-
stę swoich celów, na pewno znajdują się na 
niej tylko te rzeczy, które chcesz i możesz 
osiągnąć. Dążenie do nich wymaga sporo 
pracy, ale może też realnie zmienić Twoje 
życie na lepsze.

W tym miejscu Słuchaczom i Przyja-
ciołom Pienińskiego UTW pragnę złożyć 
życzenia:

Niech w Nowym Roku świat będzie 
dla Was pełen ciepła, radości i przyja-
ciół, a w Waszym otoczeniu  nigdy nie 
zabraknie miłości i zrozumienia. 

Życzę także abyście spełnili swoje 
wszystkie NOWOROCZNE POSTANO-
WIENIA. Niewątpliwe może Wam w tym 
pomóc oferta zajęć ruchowych i intelektu-
alnych proponowanych przez PUTW. Za-
chęcamy wszystkich słuchaczy do aktyw-
nego w nich udziału. Z prawdziwą radością 
powitamy też w naszych szeregach nowych 
członków. Zapraszamy serdecznie.     

Wszystkiego dobrego w nadchodzą-
cym Nowym Roku 2022!

Zofia Krępa
Prezes PUTW

 

„NOWY ROK BIEŻY …. 
A WRAZ Z NIM NOWOROCZNE POSTANOWIENIA”
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Grudzień to radosny czas w naszej szkole.
6 XII zorganizowane zosta-

ły Mikołajki. Uczniowie ob-
darowywali się prezentami, a 
najmłodsi udali się do kina na 
seans filmowy. Do tego na kier-

maszu świątecznym można było zakupić 
piękne upominki.

W ten sam dzień nasza drużyna sza-
chowa w składzie: Maciej Styrylski, Ka-
rol Oleksy, Lidia Janc zdobyła 10 miejsce 
podczas  Igrzysk Młodzieżowych w My-
ślenicach. 

Dla uczniów klas VII 
– VIII mierzących się z 
pierwszymi nie zawsze 
łatwymi wyborami doty-
czącymi wyboru szkoły 
ponadpodstawowej uru-
chomiona została podstro-
na „Doradztwo zawodo-
we”, która w przejrzysty 
i czytelny sposób ma za 
zadanie wesprzeć uczniów 
i rodziców w tych pierw-
szych zmaganiach. 

W czasie bożonaro-
dzeniowych przygotowań 
nasza społeczność szkol-
na nie zapomniała o tych 

najbardziej potrzebujących -  dlatego bardzo chętnie wielu z nas 
wzięło udział w kolejnej akcji organizowanej przez Szkolne Koło 

Wolontariatu  „Paczusz-
ka dla Maluszka”.  Naj-
potrzebniejsze rzeczy w 
formie paczek prezen-
towych przyozdabiały 
naszą szkolną choinkę 
przez długi czas, aż 
wreszcie trafiły dzię-
ki Fundacji Małych 

Stópek do DPS w Białce Tatrzańskiej.
W ostatnim dniu nauki stacjonarnej przed Świętami Bożego 

Narodzenia wzięliśmy udział w uroczystym apelu, który przy-
gotowali drugoklasiści wraz z wychowawczyniami. Uczniowie 
przedstawili wiele faktów i ciekawostek na temat Świąt i zaprosili 
nas do wspólnego śpiewania kolęd. Świąteczne życzenia złożyli 
uczniowie swoim nauczycielom. Pan Dyrektor życzył wszystkim 
nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom i ich rodzicom zdro-
wych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.

MISTRZOSTWA POWIA-
TU W PŁYWANIU 

9 grudnia na pływalni miejskiej 
w Nowym Targu nasi uczniowie 
rywalizowali w Mistrzostwach 
Powiatu Nowotarskiego w Pływa-
niu. Na starcie stawiło się wielu 

uczestników. Uczniowie naszej szkoły zapre-
zentowali się bardzo dobrze. Najlepszą naszą 
zawodniczką była Sandra Maciąga. Rywali-
zację w swojej kategorii ukończyła na 3 miej-
scu oraz tym samym zakwalifikowała się na 
Mistrzostwa Województwa Małopolskiego. 
Gratulujemy uczestnikom i szykujemy szer-
szą kadrę szkoły na przyszłość.

Akcja charytatywna
Kierujemy wielkie podziękowania do Ro-

dziców i Uczniów naszej szkoły, przekazu-
jemy słowa wdzięczności za składane dary 
charytatywne. 

W ramach akcji chcieliśmy wspomóc 
świetlicę dla dzieci przy Parafii Miłosier-
dzia Bożego we Lwowie –Rzęsna (Ukra-
ina) – głównie artykuły szkolne, papiernicze, 
słodycze. Drugą część składanych darów 
(chemię kosmetyczną i niezbędne artykuły 
do pielęgnacji dzieci) zbieraliśmy w ramach 
akcji „Paczuszka dla Maluszka”, które trafią 
do domów samotnej matki, domów dziecka 
czy hospicjów perinatalnych w całej Polsce. 
„Paczuszka dla Maluszka” to charytatywna 
akcja, która odbywa się już po raz ósmy. Jej 
inicjator – Fundacja Małych Stópek – zbiera 

pieluchy oraz artykuły chemii kosmetycznej, 
m.in. oliwki, szampony, kremy oraz pudry 
dla dzieci. Wszystkie paczki otrzymane od 
darczyńców w okolicach świąt Bożego Na-
rodzenia zostały przekazane do ośrodków 
pomocowych bądź osób indywidualnych – 
matek, które spodziewają się dziecka lub już 
urodziły maleństwo.

Dziękujemy
Szkolny Klub Wolontariusza przy Szkole 

Podstawowej nr 2 w Szczawnicy

Jasełka 
17 grudnia odbył się w naszej szkole uro-

czysty przedświąteczny apel. W atmosferę 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
wprowadziły nas Jasełka i wspólne kolę-
dowanie. Dzieci z kl.IV wraz z kolegami 
i koleżankami ze starszych klas, śpiewały i 
recytowały, przypominając historię naro-
dzin Jezusa w Betlejem. Pozwoliło to naszej 
szkolnej społeczności poczuć zbliżającą się 
magię Świat.

Mimo trudnej sytuacji związanej z pande-
mią oraz rozpoczynającym się od poniedział-
ku nauczaniem zdalnym chcieliśmy, aby 
tradycji stało się zadość i już dzisiaj, będąc 
razem w szkole, przypominaliśmy tradycje 
związane z Bożym Narodzeniem. Wszyst-
kim uczniom, rodzicom oraz pracownikom 
szkoły złożyła życzenia pani dyrektor Anna 
Szczepaniak. Następnie głos zabrała prze-
wodnicząca Rady Rodziców pani Violetta 
Waruś, która przekazała życzenia od wszyst-

kich rodziców.
Uroczystość przygotowali: ks. Piotr Cier-

niak (scenariusz Jasełek, przygotowanie ak-
torów, kostiumy) pani Danuta Urban (opra-
wa muzyczna) i pani Jadwiga Zachwieja 
(dekoracje).

„Staroploskim obyczajem, gdy w Wigilię 
gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmie-
nia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Przy 
tej pięknej sposobności życzymy wszystkim 
radości, aby się Wam darzyło, z roku na rok 
lepiej było.”

Samorząd Szkolny w akcji 
Samorząd Szkolny włączył się w akcję 

Stowarzyszenia Sursum Corda. Udało nam 
się sprzedać kolekcję 50 Świątecznych Kar-
tek Dobroczynnych, niosących pomoc i do-
bre słowo chorym i niepełnosprawnym pod-
opiecznym stowarzyszenia.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczy-
nili się do sukcesu akcji poprzez zakup kartek 
świątecznych.

 
Samorząd Szkolny o Świętym Mikołaju

Skąd się wzięła postać, która w Noc Wi-
gilijną roznosi dzieciom prezenty? Samorząd 
Szkolny zagłębił się w krainę świątecznych 
opowieści i sprawdził, jak to naprawdę było 
ze Świętym Mikołajem. Przygotował insce-
nizację przybliżającą historię tej tradycji ob-
chodzonej 6 grudnia. Uczniowie rozdawali 
również słodycze wszystkim grzecznym 
dzieciom i pracownikom szkoły.
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Miejskie Przedszkole  

Publiczne

Samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym Nowym Roku

życzą
Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej

Betlejemskie Światło Pokoju 2021
Światło Nadziei - to 

tegoroczne hasło nie-
sionego przez skautów 
na całym świecie. Be-
tlejemskiego Światła 
Pokoju dotarło także do 
Szlachtowej. Pomimo 
pandemii zostało przy-
wiezione przez harcerzy 
z drużyny „Skalni” i 
przekazane mieszkań-
com Szlachtowej i Jaworek podczas mszy świętych celebrowanych 
przez Księdza Proboszcza Kaspra Bernasiewicza oraz Księdza 
Mariana Kuka. „Wieczny ogień” można zabrać do swoich domów, 
aby zagościł na wigilijnych stołach. Jest on symbolem nadziei, 
miłości, pokoju oraz solidarności międzyludzkiej. Z harcerskimi 
pozdrowieniami „Czuwaj”.

Zerówka w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczawnicy
15 grudnia dzieci z zerówki wybrały się z wizytą do Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Szczawnicy. Wszyscy z uwagą słucha-
li pani Madzi, która powiedziała nam wiele ciekawych rzeczy o 
tym co dzieje się w bibliotece. Pokazała nam najciekawsze pozy-
cje książkowe, które wzbudziły u dzieci spore zainteresowanie. 
Dzieci z uwaga i zaciekawieniem przeglądały kolejne książeczki. 

Pani Magda przeczytała nam także bajkę o aniołku i zbliżających 
się świętach. Był też konkurs wiedzy o tematyce związanej ze 
Świętami Bożego Narodzenia. Wszyscy pięknie poradzili sobie z 
odpowiedziami i otrzymali słodkie nagrody. Na zakończenie każ-
de dziecko otrzymało kartę małego czytelnika i wiele innych nie-
spodzianek. Wszystkie dzieci opuszczały bibliotekę wzbogacone 
o nowe doświadczenia i wiedzę na temat korzystania z biblioteki, 
dbania o książki, potrzeby czytania i z postanowieniem, że nie-
długo znów tu wrócą. Realizacja kolejnego celu z Programu Roz-
woju Czytelnictwa dla Placówek Wychowania Przedszkolnego 
sprawiła nam wiele radości, a paniom z biblioteki dziękujemy za 
serdeczne przyjęcie i wprowadzenie w świat małego czytelnika.

Warto pomagać! 
Czego pragną 

dzieci? Możemy 
spełniać ich ma-
rzenia! Gdy szpital 
staje się domem, 
szczególnie mocno 
wyczekuje się mo-
mentów odskoczni 
od niełatwej co-
dzienności... W 
takiej sytuacji są 
mali pacjenci od-
działów Szpitala w 
Prokocimiu. I właśnie z myślą o nich zorganizowaliśmy zbiórkę 
gier, klocków, artykułów plastycznych: farb, kredek. Każdy z nas 
mógł ... wcielić się w rolę pomocnika Świętego! Prezenty dostar-
czone przez naszą delegację dzięki pomocy rodziców. Warto po-
magać!

1  grudnia 2021 r. w Miejskim 
Przedszkolu Publicznym  w Szczaw-
nicy odbył się  konkurs recytatorski pt. 
,,Poezja Marii Konopnickiej’’. Dzie-
ci zaprezentowały szeroki wachlarz 

twórczości tej wspaniałej poetki oraz kunszt swoich zdolności 
recytatorskich. Celem konkursu było promowanie czytelnictwa 
wśród dzieci, popularyzowanie twórczości Marii Konopnickiej 
oraz rozwijanie zdolności recytatorskich  dzieci w wieku przed-
szkolnym.

W konkursie wzięło udział 33 uczestników:
12 w grupie wiekowej 3-4 lata
21 w grupie wiekowej 5-6 lat
Prezentacje uczestników oceniała komisja konkur-

sowa w składzie:
przewodnicząca pani Alina Lelito – przedstawiciel-

ka Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy,
członek pani Magdalena Zachwieja -przedstawiciel-

ka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnicy,
członek pani Jolanta Niewiadoma- dyrektor Miej-

skiego Przedszkola Publicznego w Szczawnicy.

Recytacja oceniana była w następujących katego-
riach: znajomość tekstu interpretacja utworu, ogólny 
wyraz artystyczny. Komisja konkursowa przyznała na-
stępujące nagrody:

W kategorii 3-4 latki:
I miejsce  - Natalia Ł., Filip K.
II miejsce - Zoja Z., Wiktor K., Antoni M.
III miejsce- Zuzanna Sz., Wiktor P., Filip B.

W kategorii 5-6 latki:
I miejsce   -Aleksander M., Karol K., Zuzanna K.
II miejsce  -Paulina S., Kacper K., Karol S.
III miejsce - Matylda S., Liliana D., Alicja G. ,Aleksandra W.

Specjalne wyróżnienie jury otrzymał Konrad C.

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały kpa-
miątkowe dyplomy oraz książki zakupione w ramach realizacji 
,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-
2025” Priorytet 3.
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Anna Kondracka - Wiercioch Anna Kondracka - Wiercioch

Piękna nasza Ziemia cała

Powrót do Eldorado
Minione święta Bożego Narodzenia, dla wielu 

z nas były inne niż w ubiegłych latach, a spotkania rodzinne od-
były się w znacznie mniejszym gronie, ze względu na wciąż pa-
nującą w świecie pandemię koronawirusa. Mimo to, spotkało nas 
wiele przyjemnych niespodzianek, a wśród prezentów, pod nie-
jedną choinką, znalazły się zapewne wyroby ze złota; naszyjniki, 
pierścionki, lub bransoletki. Złoto, już od tysięcy lat jest cennym 
surowcem, a jego posiadanie jest miernikiem bogactwa, zatem 
w całym świecie, nieustannie trwają poszukiwania jego nowych 
złóż. Tak też dzieje się w Kanadzie, w prowincji Ontario, gdzie 
zamieszkuję, wraz z moim mężem Januszem.

Kanadyjscy poszukiwacze złota, zwracają się ponownie w stronę 
Eldorado, położonej około 200 km na północny-wschód od Toronto, 
nieczynnej już od dawna kopalni złota Richardson, która jako pierw-
sza w Kanadzie, funkcjonowała w latach 1866-1868, kilkadziesiąt 
lat przed słynną „gorączką złota” w amerykańskim Klondike z lat 
90. XIX wieku. Odkrycie złotonośnego kwarcu w kanadyjskim El-
dorado, miało miejsce 15 sierpnia 1866 roku, kiedy to Marcus H. 
Powell, urzędnik sądowy, a z zamiłowania poszukiwacz, badając 
teren na farmie Johna Richardsona, przypadkiem znalazł się w za-
ledwie kilkumetrowej, wapiennej jaskini, której ściany, jak sam to 
później opisał, „ociekały złotymi liśćmi”. To zdarzenie zapoczątko-
wało pierwszą „gorączkę złota” w Kanadzie. Farma Richardsona, 
była wówczas małą osadą, liczącą niespełna 50 mieszkańców; byli 
to biedni irlandzcy imigrantami, żyjący w surowych chatach z bali i 
pracujący na skalistych połaciach ziemi. Wkrótce na te tereny przy-
byli ludzie z całej Ameryki Północnej i przez krótki czas „gorączki 
złota” zamieszkiwało tu ponad 4 tysiące mieszkańców. Miejsce, 
które nie istniało wcześniej na mapie, zostało wówczas zaznaczone 
i stało się nagle znane jako Eldorado, tak jak zwała się legendarna 
kraina złota w Ameryce Południowej. 

W Eldorado powstawały wtedy hotele, sklepy i salony, przybyli 
tu górnicy, spekulanci, a także i oszuści, niektórzy nawet z odle-
głej Kalifornii. Nie było jednak wiadomo, jak wiele złota znajduje 
się w okolicy złotonośnej jaskini Richardsona. W związku z tym, 
wybuchały walki i różne spory, często na pomoc wzywano poli-
cję konną aby utrzymać spokój. Kilkakrotnie badano jaskinię i 
jak donosiła  gazeta „Belleville Intelligencer” z 2 maja 1867 roku, 
kopalnia Richardson była „niezrównanym bogactwem”. Wkrótce 
się okazało, że jednak nim nie była. W kopalni Richardson prowa-
dzono wiele prac wykopaliskowych, ale wydobyto niewiele, bio-
rąc pod uwagę rozgłos, jaki początkowo wywołało to znalezisko; 
spekuluje się, że całe wydobycie wyniosło tylko około 100 uncji 
złota, o ówczesnej wartości około 1,5-2 tysięcy dolarów. Dziś całe 
zbocze dawnej kopalni jest podziurawione zabytkowymi szyba-
mi kopalnianymi, teraz ogrodzonymi zardzewiałym drutem, i jest 
oznaczone znakami ostrzegawczymi. Osada Eldorado jest dziś już 
tylko widmem, a sto lat po zamknięciu kopalni postawiono tu pa-
miątkową tablicę. 

Na terenie prowincji Ontario, znajduje się kilka kopalni obec-
nie wydobywających złoto. Dla przykładu, Kopalnia Red Lake 
jest jedną z najbardziej dochodowych kopalni złota na świecie, z 
rezerwami szacowanymi na około 3,23 miliona uncji. Natomiast, 
odkrywkowo-podziemna kopalnia Porcupines Mining w miejsco-
wości Timmings, jest jednym z największych producentów złota 
w Kanadzie i głównym lokalnym pracodawcą. Jednak nieustannie 
trwają poszukiwania nowych zasobów złota. Wśród niektórych 

dzisiejszych badaczy istnieje nadal przekonanie, że złoto nigdy 
nie opuściło farmy Richardsona i jego pierwszej kopalni złota w 
ontaryjskim Eldorado, które może stać się epicentrum kolejnej 
„gorączki złota” w Kanadzie.  Fakt, że dawniej nie znaleziono 
tam zbyt wiele złota, nie oznacza, że teraz nie można znaleźć go 
więcej. Dawni poszukiwacze złota polegali na dynamicie i łopa-
cie, aby wkopywać się w skałę, osiągając maksymalną głębokość 
około 300 metrów. Współcześni odkrywcy wykorzystują techno-
logie takie jak „geomapping” i „geochemia”, a nowoczesne wier-
tła diamentowe wbijają się co najmniej kilometr pod powierzch-
nię ziemi. Zgodnie z raportem Ontario Geological Survey z 2016 
roku, nieruchomość na północ od starej kopalni Richardson, sza-
cuje się na około 145 tysięcy uncji w rezerwach złota. Zważywszy, 
że współczesne kopalnie wydobywają około 40 tysięcy uncji złota 
miesięcznie, to nie jest to duże źródło, ale może być ono wskaź-
nikiem większych żył złota, które mogą leżeć w pobliskich miej-
scach i na większych głębokościach.   

Prawie 80 procent złota wydobywanego corocznie na całym 
świecie jest wykorzystywane do produkcji biżuterii, jako że zło-
to nigdy nie rdzewieje i nie matowieje. Jest ono szlachetnym me-
talem, bardzo plastycznym, który można z łatwością rozbić w 
prawie przeźroczysty arkusz lub rozciągnąć w drut, jest topione 
i kształtowane w rozmaite wyroby jubilerskie. Podobnie jak dia-
ment, który jest na wieczność,  tak i złoto na zawsze błyszczy w 
swojej doskonałości. 

Zatem, moim drogim Czytelnikom, życzę aby w roku 2022 
cieszyli się niezniszczalnym zdrowiem i żyli zawsze w dostatku. 

Od redakcji:

Po liście do redakcji pt. Detektywistyczne Zaduszki 2021 
autorstwa Joanny Dulak i pytaniu skierowanym do Czytel-
ników, czy ktoś jeszcze pamięta pobyt pp. Ewy i Edwarda 
Donimirskich w Szczawnicy (obydwoje zmarli w roku 1962) 
odezwała się Pani Maria Mastalska (rocznik 1943), któ-
ra przypomniała sobie wysokich państwa spacerujących po 
Szczawnicy z jamnikiem. Dla rodowitej szczawniczanki, 
przyzwyczajonej do psów stróżującego przy gospodarstwie 
na łańcuchu, widok psa na smyczy był rzadkością. Pani Ma-
stalska zapamiętała też, iż państwo Donimirscy mieszkali w 
pokoju na parterze, na ganku domu pp. Oleksych, położonym 
na skraju Parku Górnego przy schodkach (obecny dom „Pod 
klonem”). Do pokoju wchodziło się bezpośrednio z uliczki. 
Pani Maria odwiedzała często po szkole swoją mamę, pracu-
jącą u pp. Oleksych, stąd też i zapamiętała państwa z jamni-
kiem na smyczy.
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HISTORIA KS „PIENINY” - IV 
– na podstawie folderu okolicznościowego, wydanego przez 

klub z okazji jego 90.lecia

PIERWSZE DZIESIĘCIOLECIE W NOWYM WIEKU
Ostatnie dziesięciolecie to przede wszystkim sukcesy juniorów 

szczawnickich Pienin. Powstanie sekcji kajakowej w krakowskim 
AWF, a także klasy sportowej o profilu kajakarstwo górskie w 
tamtejszej Szkole Mistrzostwa Sportowego spowodowało, że za-
wodnicy, którzy rozpoczynają karierę w KS Pieniny, kontynu-
ują ją w krakowskich klubach, zmieniając tym samym klubowe 
barwy. Zadaniem klubu jest więc przede wszystkim współpraca 
z młodzieżą i doprowadzanie ich po medale na imprezach junior-
skich. Początek obecnej dekady wiążę się jednak z niemałymi 
sukcesami zawodników. W 2000 r. kolejny medal na MŚ junio-
rów, srebrny, zdobywa w zespole K1x3 Jakub Małecki. Od 2002 
roku rozpoczynają się natomiast sukcesy Grzegorza Polaczyka, 
który zdobywa wtedy, na torze w nieopodal położonych Wietrzni-
cach, złoty medal indywidualnie w Kl w MŚ juniorów, rok później 
złoty krążek przywozi także z ME, rozgrywanych w niemieckim 
Hohenlimburgu. Sezon 2004 to już sukcesy seniorskie. Polaczyk 
kwalifikuje się na Igrzyska Olimpijskie do Aten, pokazując się z 
bardzo dobrej, zdobywa tam 7 miejsce, a na ME jest 6. Oprócz 
Grzegorza, w 2006 roku złoto na MŚ juniorów również w kon-
kurencji Kl zdobywa Mateusz Polaczyk. Bracia Polaczykowie to 
nie tylko Grzegorz i Mateusz, ale także Henryk, Łukasz, Rafał, 
wszyscy zdobyli medale na międzynarodowych imprezach, widać 
więc, że to właśnie Polaczykowie wiodą obecnie prym w konku-
rencji Kl w kraju.

Nie oznacza to jednak, że słabo zawodnicy Pienin prezentują 
się w konkurencjach kanadyjkowych. Czołowym zawodnikiem w 
kraju jest Dominik Węglarz, na dwójce wraz z Dawidem Dobro-
wolskim z Leśnej, w ubiegłym sezonie zdobywali 4 lokaty, zarów-
no indywidualnie na MME jak i w seniorskich MŚ w zespole, rok 
wcześniej zapewnili sobie srebro w zespole na ME, a wcześniejsze 
sezony przynosiły temu zawodnikowi krążki na zawodach mię-
dzynarodowych w gronie juniorów. W 2007 roku na MEJ srebro 
zdobyła indywidualnie dwójka złożona z braci Marcina i Karo-
la Kasprzaków. Medale zdobywali również w dwójce, w zespo-
łach Grzegorz Kwiatek wraz z Michałem Salamonem, a także 
Krzysztof Borzęcki. Widać więc, że w gronie juniorów zawod-
nicy Pienin, stanowili trzon narodowej kadry, nie wspominając 
już o krajowych sukcesach w MP czy Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży, gdzie każdego roku Pieniny zdobywają po kilka krąż-
ków. W 2007 r. prezesem zostaje Józef Sarata, z jego inicjatywy 
powstają nowe imprezy kajakowe takie jak Puchar Burmistrza 
Szczawnicy dla dzieci i młodzieży od 2006 r. oraz Ogólnopolski 
Maraton Górski szlakiem Jana Pawła II, który został zapoczątko-
wany w 2009 r.

KOLEJNE DZIESIĘCIOLECIE W XXI WIEKU
Ostatnie dziesięciolecie dla klubu nie rozpoczęło się dobrze. 

Marzec 2011 roku na stałe odbije się w pamięci wszystkich sym-
patyków szczawnickiego klubu. Wtedy to odchodzą od nas prezes 
i wieloletni szkoleniowiec Józef Sarata, a także wychowawca wie-
lu pokoleń szczawnickich kajakarzy Stanisław Węglarz.  W 2014 
roku, także w marcu, zmarł dwukrotny prezes naszego klubu, sę-
dzia kajakowy i długoletni działacz - Kazimierz Sowa. 

Starsi zawodnicy klubu kontynuują sportową karierę w kra-
kowskich klubach, chcąc pogodzić naukę na studiach ze spor-
tem. Dlatego klub kładzie ogromny nacisk na szkolenie przede 
wszystkim młodzieży  i  doprowadzenie jej do reprezentowania 
kraju w zawodach rangi Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy 
w juniorach i U23. Początek 20. lecia XXI wieku to wspaniałe 
sukcesy naszego wychowanka Mateusza Polaczyka, który w 2012 
roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie zajmuje najbar-
dziej pechowe dla sportowca IV miejsce. Mateusz staje się najbar-
dziej utytułowanym kajakarzem w historii polskiego kajakarstwa, 

zdobywając medale na zawodach rangi mistrzowskiej. Ogromnym 
talentem okazuje się Krzysztof Majerczak, który zajmuje VI miej-
sce w Mistrzostwach Europy juniorów w Macedonii, dorzucając 
III miejsce w tych zawodach w konkurencji zespołowej. Przygo-
da z klubem dla Krzysztofa przerywa się na kilka lat. W 2020 
roku Krzysztof ponowie reprezentuje barwy macierzystego klubu 
i podczas Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Krakowie zdo-
bywa indywidualnie tytuł wicemistrza Europy i dorzuca III miej-
sce z kolegami z drużyny. Krzysztof Majerczak spełnia kolejne 
marzenia pienińskiego klubu i staje się kolejnym Olimpijczykiem, 
który po Marii Ćwiertniewicz i Grzegorzu Saracie wystartuje w 
Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.  Szczawniccy zawodnicy repre-
zentują kraj na zawodach najwyższej rangi. W Mistrzostwach Eu-
ropy 2020r. Mikołaj Mastalski zdobywa I miejsce w konkurencji 
K-1x3 JUN. Nie tylko kajakarze zdobywają medale, ale kanadyj-
karze również. Nasza osada w C2, czyli Michał Wiercioch i Grze-
gorz Majerczak zdobywają w 2010r. w Niemczech tytuł Mistrzów 
Europy juniorów indywidualnie i zespołowo, podczas Mistrzostw 
Świata we Francji zajmują III miejsce.  Sukcesy powtarzają w 
2011r. zdobywając I miejsce w ME JUN w Bośni i Hercegowi-
nie. W 2012r. przechodzą już do kategorii młodzieżowej, w której 
startując podczas MŚ U23, przywożą III miejsce z USA.  Pojawia 
się nowa konkurencja C-1 kobiet. KS „Pieniny” w tej konkurencji 
reprezentuje Ewa Hurkała, która w 2012r. zajmuje 13 miejsce w 
Mistrzostwach Europy seniorów w Krakowie. Kacper Zachwieja 
i Bartosz Kubik są uczestnikami ME i MŚ juniorów w 2018. Kac-
per z MŚ JUN w 2019r. przywozi medal w nowej konkurencji C-2 
MIXT.  Zawodnicy „Pienin” zdobywają medale nie tylko na za-
wodach międzynarodowych, ale również w Mistrzostwach Polski 
Seniorów, U23, Juniorów i młodzików.  Po kilkunastoletniej prze-
rwie Mistrzostwa Polski wracają do Szczawnicy a trasa ich po-
nownie wytyczona jest w przełomie Dunajca. Przy Memoriale A. i 
A. Wernerów zostają zapoczątkowane zawody dla weteranów im. 
W. Piecyka, które zyskają rangę Mistrzostw Polski weteranów. Ze 
względów pandemii covid- 19 obchody 90. lecia powstania klub 
zostały przełożone na rok 2021. Oby kolejne 10.lecia obfitowały w 
znakomite wyniki pienińskich kajakarzy.

strona  21

Nr 352  -  STYCZEŃ 2022MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH



Podróże małe i duże

Młodzież z „POWEREM” w LO im. S. Żeromskiego w Krościenku n. D.
 Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią Covid-19, uczniowie z Liceum Ogól-

nokształcącego w Krościenku n. D. mogli zrealizować zaległe działania w ramach projektu 
pt. „Wiedza i kompetencje nie mają granic”. Projekt realizowany był ze środków Programu 
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, którego celem jest współfinansowanie projektów 
mobilności ponadnarodowej. Nad całością realizacji czuwa Fundacja Rozwoju Systemu Edu-
kacji, która zarządza europejskimi programami, projektami i inicjatywami umożliwiającymi 
poszerzanie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji 
formalnej, pozaformalnej i  nieformalnych formach uczenia się. 

Październikowy wyjazd do Hamburga, to realizacja drugiej części harmonogramu działań 
zmierzających do rozwijania różnorodnych kompetencji uczniów, a zwłaszcza kompetencji 
językowych, cyfrowych, osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się.

  Pełni obaw, niepewności ale i ciekawi świata, wyruszyliśmy o barbarzyńskiej porze 
(4 rano!!!) w podróż w kierunku niemieckiej granicy. Na szczęście sprzyjała nam pogoda 
i warunki na drodze były super. Nawet nie zauważyliśmy, jak 
minęło niemal 14 godzin podróży i nasz bus zaparkował pod 
Hostelem Generator w centrum Hamburga. Ponieważ żyjemy w 
czasach pandemii, na początek wszyscy musieli okazać paszporty 
covidowe, dzięki czemu mogliśmy zakwaterować się w pokojach. 
Szybko przyzwyczailiśmy się do obowiązku okazywania wszędzie 
paszportu covidowego, a zwłaszcza ci, którzy raz zapomnieli i 
musieli biegiem wracać się do hostelu. 

Podczas tygodniowego pobytu w Hamburgu zaprzyjaźniliśmy 
się z uczniami oraz opiekunami projektu ze strony Stadtteilschule 
Eidelstedt, która była partnerem w Niemczech. Razem realizowa-
liśmy zaplanowane zadania w szkole, ale też spędzaliśmy miło 
czas podczas wspólnych wycieczek po Hamburgu. Tym razem 

skupiliśmy nasze działania na realizacji animowanego filmu poklatkowego, obrazującego 
drogę towarów i produktów z Polski do Niemiec, z wykorzystaniem rzek i mórz, jako drogi 
transportowej. Dzięki kreatywności młodych ludzi powstał wesoły filmik obrazujący produkcję 
i transport drewnianych okien. Nasi uczniowie nakręcili również filmik promujący udział mło-
dych ludzi w projektach unijnych oraz dokończyli prace nad Questem po Hamburgu, czyli mini 
przewodnikiem o ciekawej, wierszowanej formie. Wykonaliśmy również badania chemiczne 
i fizyczne wody w rzece Elbie i porównaliśmy z wynikami z Dunajca oraz wynikami badań 
wykonanych przez poprzednią grupę. 

Pobyt w Hamburgu, to nie tylko praca, ale również przyjemności. Zwiedziliśmy wie-
le ciekawych miejsc w Hamburgu: Speicherstadt, Elbfilharmonie, Spicy’s Gewurzmuseum, 
spacerowaliśmy po Reeperbahn (oczywiście w dzień), oglądaliśmy zorzę polarną  w Ob-
serwatorium Astronomicznym, wspinaliśmy się na wieżę kościoła pw. Św. Michała (ależ 
były stamtąd piękne widoki !), pływaliśmy statkiem po Elbie, spacerowaliśmy wzdłuż portu, 
zaprzyjaźniliśmy się ze zwierzątkami z hamburskiego zoo. Nie sposób wymienić wszystkich 
„zaliczonych” atrakcji, warto jednak dodać, że Hamburg, to miasto, które ma wiele do 
zaoferowania odwiedzającym go turystom. 

Realizacja projektów unijnych, to dla młodzieży szkolnej okazja nie tylko do rozwijania 
różnych kompetencji, poszerzania wiedzy i zdobywania doświad-
czeń. Jest to czas nawiązywania nowych relacji, nowych przyjaź-
ni, poznawania własnych możliwości i odkrywania siebie samego. 
Ze stuprocentową pewnością można stwierdzić, że nie jest to czas 
stracony. 

Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku 
n.D. na wystawę fotograficzną pokazującą piękno Hamburga w 
obiektywie jednej z uczestniczek, Ewy Sadzikowskiej oraz wysta-
wę zdjęć obrazujących nasz pobyt i działania w Hamburgu. Za-
praszamy również na Facebooka i do odwiedzenia naszej strony 
internetowej: zakładka „POWER”.

Koordynator projektu
Elżbieta Wójcik

Jarmark Świąteczny
Jak co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia organizowane 

są świąteczne jarmarki. Naturalnie są i zwolennicy i jak i ci, któ-
rzy zdecydowanie omijają takie atrakcje z daleka. My jesteśmy 
gdzieś tak po środku. Fajnie jest poczuć świąteczny klimat w ta-
kich miejscach, napić się grzanego wina z dekoracyjnego kubka 
… no i to by było chyba na tyle. 

Jako, że nie jesteśmy specami od takich imprez i nie jeździ-
my specjalnie na każdy taki jarmark, udało nam się już widzieć 
parę w Polsce, Niemczech a teraz i w Szwajcarii. Gdzie są naj-
lepsze? Naszym zdaniem zdecydowanie przoduje nasza Polska, z 
najlepszym grzanym winem oraz potrawami tam serwowanymi a 
nastroju i uroku dodają przepiękne i przeróżne stanowiska z ręko-
dziełem. Drugie miejsce przyznajemy Szwajcarii. A w Niemczech 
chyba nic nas tam szczególnie nie zachwyciło. 

Po rocznej przerwie z powodu koronawirusa powrócił Weih-
nachtsmarkt (Jarmark Bożonarodzeniowy) do Huttwil w Szwaj-
carii. To nasze małe miasteczko a jarmark w nim organizowany 
jest dość dobrze znany w całej Szwajcarii. Do tego w tym roku 
jarmark w Huttwil był jednym z naprawdę nielicznych, które od-
były się w Szwajcarii, również z powodu pandemii. 

Szczęśliwi, że mamy go pod nosem, i nie musimy nigdzie spe-
cjalnie jechać, postanowiliśmy się tam wybrać i zobaczyć jak pre-
zentuje się w tym roku, zwłaszcza, że obchodzi swój 25 jubileusz. 
Jarmark ten ma zawsze swoje miejsce w centrum miasteczka, w 
okolicy kościoła. Organizowany jest końcem listopada i trwa zwy-
kle 5 dni. Przed pandemią w czasie jego trwania odbywały się tam 
różne koncerty, śpiewano kolędy, w tym również dzieci ze szkoły 
prezentowały swoje umiejętności, a także można było posłuchać 
i zobaczyć jak wygląda gra na alpejskim rogu. Niestety jak na ra-
zie pandemia zrobiła swoje i takie atrakcje zostały w tym roku w 

większości odwołane. Pozostało jedynie przechadzać się pomię-
dzy stoiskami z rękodziełem, a te rzeczy są naprawdę przepiękne! 
Na jarmarku znajdują się także budki z jedzeniem, tradycyjnym 
serem szwajcarskim, prażonymi kasztanami. W czasie jarmar-
ku można spróbować tradycyjnej szwajcarskiej potrawy Raclette 
(ziemniaki z dodatkami zapieczone ze specjalnym serem Raclet-
te na małych patelenkach). Oczywiście nie brakuje tutaj również 
grzańca, choć ten w smaku jest daleki od naszego polskiego. Choć 
repertuar potraw wydaje nam się, że jest dużo uboższy niż na pol-
skich jarmarkach, bo głównie króluje tu kiełbasa z grilla z bułką, 
musztardą i keczupem, to miejscowi zachwalają również Risotto 
oraz …. grochówkę! Brzmi swojsko, prawda? Jednak naszym ce-
lem, a przede wszystkim Czarka jest tym razem… niebieska wata 
cukrowa! Mniaaam.

Szczęśliwego Nowego Roku!

Tekst i zdjęcia Joanna i Mariusz Kluska
Czytaj więcej na caravaningworld.pl
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Z notatnika botanika
Ludwik Frey 
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Ciepłolubny
Gdy za oknem zimo, 

wiatr, czasem deszcz lub 
śnieg, przyjemnie powró-
cić myślą do momentów, 
kiedy wędrowaliśmy po 
polach, łąkach i lasach, 
rozkoszując się pieszczo-
tą promieni słonecznych. 

Rośliny także lubią życiodajne słońce. 
Zwłaszcza te, które nazywamy... ciepłolub-
nymi i które jako miejsce swej codziennej 
egzystencji wybierają specjalne stanowiska. 

Jakiś czas temu, nasza koleżanka, pro-
wadząca badania na Płaskowyżu Proszo-
wickim, zabrała w teren moją Żonę i mnie. 
Dzięki temu poznaliśmy roślinę do tamtej 
pory nam nieznaną. Dla mnie, jest to za-
wsze wydarzenie ekscytujące. Czuję się 
tak, jakbym sam odkrywał gatunek nowy 
dla nauki. 

Tym razem był to czosnek kulisty (Allium rotundum) z rodziny 
czosnkowatych (Alliaceae). Jest to ładna roślina, nawet metrowej 
wysokości, pojedyncze liście wyrastają u podstawy łodygi, osiąga-
jąc do 40 cm długości. Rozwija się z jajowatej cebuli, która służy 
także do jej wegetatywnego rozmnażania. Jednak najbardziej rzu-
cającą się częścią Allium rotundum jest ów kulisty baldachowaty 
kwiatostan, o średnicy 2–3 cm, złożony z purpurowych lub różo-
wych kwiatów, osadzonych na niejednakowej długości szypułkach. 
Zachwyciliśmy się tym widokiem i dalejże fotografować! Zwłasz-
cza, że na łące zobaczyliśmy bardzo wiele w pełni rozwiniętych 
osobników; . naliczyliśmy ich około 120. Ciekawe, że liczebność 
roślin na danym stanowisku ulega niekiedy znacznym wahaniom. 
Zdarza się nawet i tak, że po obfitym „wysypie”, niekiedy przez 
kilka lat może się nie pojawiać. Byliśmy bardzo radzi temu „od-
kryciu”, ponieważ czosnek kulisty jest bardzo rzadkim składni-
kiem naszej flory. Co więcej, zaliczono go do gatunków krytycznie 
zagrożonych (kategoria CR) i wpisano na „czerwoną listę” roślin 
zagrożonych. Mimo to nie jest ustawowo chroniony, podczas gdy 
jego kuzyn, czosnek syberyjski, jeszcze rzadszy, został objęty ści-
słą ochroną prawną, chociaż ma „zaledwie” kategorię - narażony 
na wyginięcie (VU). W Polsce czosnek kulisty występuje, ogólnie 
mówiąc, na wyżynach południowo-wschodnich, a największe jego 
skupienie to południowa część Niecki Nidziańskiej. Natomiast na 
penetrowanym wtedy przez nas Płaskowyżu Proszowickim został 
zlokalizowany na co najmniej sześciu stanowiskach. Jest to gatunek 
ciepłolubny, rosnący przede wszystkim na glebach wapiennych. Nie 
przeszkadza mu sąsiedztwo chwastów, toteż często notuje się jego 
obecność na polach uprawnych, w zbiorowisku chwastów polnych, 
a także w murawach kserotermicznych, czyli zbiorowiskach cie-
płych i suchych siedlisk, położonych w pobliżu pól. Niekiedy jego 
kuliste kwiatostany upiększają też coraz rzadsze miedze i odłogi.

W naszym kraju czosnek kulisty prawdopodobnie ginie (dlatego 
uznano go za gatunek krytycznie zagrożony), ponieważ zanikają w 
coraz szybszym tempie zbiorowiska chwastów polnych, z powodu 
stosowania nowoczesnych form uprawy, jak też wskutek coraz bar-
dziej skutecznego oczyszczania materiału siewnego.  

W Europie zasięg tego gatunku obejmuje głównie południowe 
części kontynentu, a więc południowe Niemcy, Austrię, północne 
części Półwyspu Bałkańskiego, także zachodnie wybrzeże Morza 

Czarnego, stepowe obszary Ukrainy, docho-
dząc aż po Kaukaz. Można się natknąć na 
niego  również w Grecji, a nawet na Krecie. 

W Polsce zaliczono go do tzw. archeofi-
tów. Są to rośliny obcego pochodzenia, któ-
re przybyły do nas na przełomie XV i XVI 
w. - jest to czas odkrycia Ameryki. Wtedy 
rozpoczęła się dość ożywiona wymiana ga-
tunków między Starym a Nowym Światem. 
Dotyczy ona najczęściej roślin związanych 
z siedliskami synatropijnymi, czyli mocno 
przekształconymi przez człowieka. W ten 
sposób czosnek kulisty znalazł się w towa-
rzystwie takich roślin, jak dumny i piękny 
miłek letni, uroczy, modrooki chaber bława-
tek albo wyniosły, zarówno trujący (uwaga 
na nasiona!), jak i używany w lecznictwie 
ludowym - kąkol polny. Niestety, wszystkie 
wymienione gatunki są zagrożone. 

Proponuję, aby gdy przeminą zimne dni i znowu będzie można 
zachwycać się wszystkimi barwami i zapachami przyrody, zechcie-
li Państwo wybrać się na wycieczkę z nastawieniem na... odszuka-
nie nieznanego sobie gatunku. Może się uda? Z pewnością będzie 
to wspaniałe przeżycie! 

Życzę tego z całego serca.

Raz pod drewnianą bulą w Malinowie skoczek
Dla krzepy na ognisku smażył sobie boczek.
A kiedy leciał rekord bijąc
Wykrzyknął wzruszenia nie kryjąc:
Z tego bekonu będę miał zwycięstw natłoczek!

Ten kamień wyglądający jak niezbyt świeży boczek to, ogólnie mówiąc, flisz o bardzo 
drobnych ziarnach minerałów wchodzących w jego skład. Są to głównie kwarce i krzemiany. 
Pochodzi z Pienin, ale nie tych jurajsko-kredowych, tylko młodszych, kiedy to osady wapienne 
już nie występowały. Cały ich obszar był jeszcze przed ostatnimi dwoma wielkimi ściskaniami, 
których finałem miało być wystąpienie andezytów. Te podmorskie osady były efektem delikat-
nych ruchów i pochodziły ze zniszczonych erozją wyniesień. Swoimi kolorami (zielony, niebie-

ski i brązowy do fioletowego) i twardością różnią się 
od osadzających się w tym samym czasie sąsiadów 

z północy - brązowych masywnych piaskowców 
i szarych łupków. 

PS. Do wierszyka wkradł się błąd, bo 
po takim boczku to nawet z Jarmu-

ty nie ma szansy skoczyć, choć 
to właśnie w jej okolicy został 

znaleziony.

Napisał Stanisław Błażusiak

Czosnek kulisty (Allium rotundum)
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Anna Malinowska 
TPSP

Kolorowe witraże 
Marii Lizoń Śliwy

Kolorowy zestaw szkiełek połączonych dru-
cianą nicią  to kompozycja zwana witrażem. W grudniowym mie-
siącu, gdy przyroda przybiera szarobure barwy taka ekspozycja 
przyciąga wzrok i rozświetla krótkie pochmurne dni. W kawiarni 
Eglander Caffe można było doświadczyć ,,kolorowego zawrotu 
głowy” patrząc na prace Marii Lizoń Śliwy.  Różnorodna tematy-
ka, z przewagą świątecznej, przybliżyła okres bożonarodzeniowy, 
w którym wzmożony czas zakupów prezentów i podarków stano-
wi doskonałą  okazję  na skorzystanie z oferty artystki.

Maria Lizoń Śliwa, aktywna członkini Towarzystwa Przy-
jaciół Sztuk Pięknych, sekre-
tarz Zarządu naszego oddzia-
łu,  specjalizuje się w witrażu. 
Tajnikami sztuki witrażu dzieli 
się z uczestnikami warsztatów 
organizowanych przez Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku. Na wy-
stawie zaprezentowała świątecz-
ne dekoracje: choinki, gwiazdę, 
koszyczek świąteczny, a także 
wielokolorowe ptaszki w czer-
wonej jarzębinie. Ulubione przez 
artystkę aniołki, małe i duże, za-
wsze wprowadzają miłą atmosfe-
rę i taka atmosfera towarzyszyła 

całej wystawie. Całoroczne akcenty 
florystyczne prezentowały barwne 
kwiaty umieszczone w metalowych 
obręczach, słoneczniki, lilie, narcy-
zy i róże. Całość wystawy dopełnia-
ły widok Dunajca, jesienne brzozy i 
kolorowy liść.

Na wernisażu, który odbył się 16 
grudnia, gościli przyjaciele Towa-
rzystwa i członkowie naszego od-
działu, prezes i wiceprezes PUTW 
oraz najbliższa rodzina artystki. 
Wśród licznych toastów za zdrowie 
Marii nie zabrakło gorących życzeń 
dalszej owocnej twórczej działalno-
ści oraz wielu kolejnych wystaw.

Szczawnicki oddział PTTK zaprosił 17 
grudnia 2021r. do Sali Jazz Baru w Dwor-
ku Gościnnym na bardzo ciekawe spotka-
nie z Martą Rychtarczyk, zatytułowane „Z 
uśmiechem przez Główny Szlak Beskidz-
ki”.  Wszystkich przybyłych przywitał pre-
zes Oddziału Pienińskiego PTTK Marek 
Misztal, który oddał głos bohaterce wie-
czoru, by opowiedziała o swoim wyczynie 
z wakacji 2020r. -  pokonania Głównego 
Szlaku Beskidzkiego, liczącego ok.500 
km, w ciągu 18 dni. 

 Marta Rychtarczyk najpierw w krótkiej 
prezentacji multimedialnej przedstawi-
ła się. Jest rodowitą jaworczanką z Białej 
Wody, obecnie nauczycielką, uczącą w 
dwóch szkołach biologii i chemii. Wolny 
czas spędza w górach. Jest przewodnikiem 
beskidzkim oraz przewodnikiem turystyki 
rowerowej. Należy do Koła Przewodników 
Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale 
PTTK w Szczawnicy. Ponadto jeździ kon-
no, zimą uprawia narciarstwo i snowboard 
oraz jest bardzo aktywną fizycznie osobą.

Przewodniczka opowiedziała o swo-
im pomyśle pokonania Głównego Szlaku 
Beskidzkiego w zeszłym roku i to mimo 
lekkiej kontuzji ścięgna Achillesa, które 
ustąpiło na szlaku. Marta swoją przygodę 
rozpoczęła w Ustroniu w Beskidzie 

Śląskim. Następnie opowiedziała o 
pokonywanej trasie dzień po dniu, dzieląc 
się ze słuchaczami wszelkimi szczegółami 
dotyczącymi przebiegu marszruty, zabra-
nego do plecaka 11kg wyposażenia, spo-
żywanych posiłków, napotkanych atrakcji, 
poznanych ludzi i zwierząt (na szczęście 
udało się uniknąć spotkania z niedźwie-
dziem!), organizowania sobie noclegów i 
codziennych zajęć. Swoją opowieść ubar-
wiła pokazem pięknych zdjęć oraz krótkich 
filmików z Beskidu Śląskiego, Żywieckie-
go, Gorców, Beskidu Sądeckiego, Beskidu 
Niskiego oraz Bieszczadów. Podzieliła się 
z widzami najpiękniejszymi 
wschodami słońca na Babiej 
Górze oraz trudami marszu 
w błocie i deszczu. Przeka-
zała także swoje wrażenia i 
emocje, które doprowadziły 
ją do samego końca GSB w 
Wołosatym w Bieszczadach. 
Całą historię okrasiła humo-
rem i cudownymi anegdo-
tkami, jak choćby dotyczą-
cymi tego, gdzie lepiej nie 
nocować, dlaczego na trasie 
można znaleźć elementy 
garderoby i gdzie zjeść naj-
smaczniejsze pierogi.

Do Jazz Baru przyszło całkiem spo-
re grono zainteresowanych osób, które 
licznymi pytaniami do prelegentki nie 
pozwoliło jej na szybkie zejście ze sceny. 
Zebrani brawami wyrazili swój podziw 
Marcie Rychtarczyk dla jej dokonania oraz 
przygotowania pięknej prezentacji, a spe-
cjalne podziękowania i gratulacje złożył jej 
nestor szczawnickich przewodników An-
drzej Dziedzina Wiwer. Podopieczni Mar-
ty z SKKT LO Żeromski podziękowali jej 
kwiatami. Marta myśli już o następnych 
dalekich pieszych wyprawach. Trzymamy 
kciuki i czekamy na kolejne inspirujące 
opowieści!

Alina Lelito

Z uśmiechem przez Główny Szlak Beskidzki


