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Jak szczawniccy seniorzy 
z wirusem walczyli…

    Już od ponad trzech miesięcy funkcjonu-
jemy mając świadomość obecności czegoś niewidzialnego, 
groźnego dla zdrowia, a nawet życia.  Wszędzie głośno o wiru-
sie w koronie, niebezpiecznym szczególnie dla nas seniorów,  
u których  częste są tzw. choroby współistniejące,  mające 
wpływ na ciężki przebieg choroby.

Kiedy hasło „zostań w domu” stało się wszechobecne, gdy 
ograniczone zostały nawet wizyty lekarskie, odwołano zabie-
gi medyczne, gdy oknem na świat stały się wyłącznie media 
i telefony- przeżyliśmy szok. W mediach szeroko omawiano 
możliwe, zwłaszcza u osób starszych, zaburzenia depresyjne, 
związane z koniecznością izolacji i ograniczeniu kontaktów 
społecznych. Na szczęście nasze doświadczenia życiowe, czę-
sto pełne trudnych wydarzeń ułatwiły nam wykształcenie u 
siebie mechanizmów obronnych. Nie mogliśmy pozwolić, aby 
ogarnęło nas poczucie niepokoju i zagrożenia. Postanowiliśmy 
skupić się na tym „ co tu i teraz”.

Oczywiście, łatwiej było tym z nas, którzy egzystują w do-
mach wielopokoleniowych, ale ci, którzy mieszkają z dala od 
swoich bliskich również nie chcieli się stać smutnymi i samot-
nymi. Większość z nas wykluczenie z życia społecznego po-
stanowiła przekuć w działanie.

Po uporządkowaniu wszystkich szaf, szafeczek i szuflad, 
wypolerowaniu podłóg i zlikwidowaniu ostatniej smugi w 
okiennych szybach, nadszedł czas na stopniowe otwarcie się 
na zewnątrz naszych domów i mieszkań. Zadbaliśmy o nasze 
ogródki, rabatki, balkony. Prezes Zosia pochwaliła się róż-
nokolorowym  skalniakiem, koleżanka Basia kwitnącymi ro-
dodendronami. W balkonowych donicach pojawiły się kwiaty, 
zioła, a nawet sadzonki pomidorów. Zabrakło doniczek? Trud-
no pójść do sklepu? Ależ to nic trudnego. Nasze seniorki od-
lały z betonu zarówno donice, jak i inne przedmioty według 
własnego projektu. Wnuczce znudziły się zabawki? Przecież 
pomysłowa babcia Basia potrafi zrobić nowe. Nie wystarczyły 
maluchom rozmowy telefoniczne i  bajki czytane przez what-
sapp’a? Spoko. Babcia Bożenka zorganizowała konkursy i, a 
jakże, ufundowała nagrody. Nie było możliwe spotkanie na 
kawie z koleżankami? Nie szkodzi,  Marysia przesyłała nam 
facebookowe życzenia miłego dnia z codzienną porcją pozy-
tywnej energii i powodowała uśmiech u wielu z nas, a zamiesz-
czane na Jej profilu mądrości życiowe i sentencje skłaniały do 
refleksji. 

Rozpropagowane przez media społecznościowe nawoły-
wania o materiały do szycia maseczek szybko spotkały się z 
reakcją naszej zawsze uśmiechniętej Magdy. Przeszukała sza-
fy i przekazała worek pełen bawełnianych tkanin. Natomiast 
szyciem maseczek i rozprowadzaniem wśród znajomych zajęła 
się koleżanka Łucja. 

 Wielu z nas, w czasie pandemii, zaprzyjaźniło się z Interne-
tem, który również wyszedł z wieloma propozycjami naprzeciw 
potrzebom Seniorów. Np. portal „Mądra Babcia” zachęcał nas do 
codziennej gimnastyki i nauki tańca, udzielał porad kulinarnych 
i prawnych. Pojawiły się też wykłady on-line  na różne ciekawe 
tematy.

  Kiedy poluzowane zostały obostrzenia ruszyliśmy na spa-
cery. Początkowo dwójkami, zachowując właściwy dystans, 

potem większymi grupami, najczęściej z kijami, wędrowali-
śmy na nowo odkrywając uroki szczawnickich zakątków. Ak-
tywność fizyczna szybko pozwoliła nam wrócić do wcześniej-
szej kondycji i pozbyć się nagromadzonego tłuszczyku.

  Kiedy na uniwersyteckiej stronie www pojawiła się in-
formacja, że zostaliśmy nominowani do #GaszynChallenge, z 
radością stawiliśmy się w parku przy fontannie, aby „pompo-
wać” pomoc dla chorych dzieci. Ta akcja stała się okazją do 
pierwszego od dawna wspólnego spotkania. I co? Okazało się, 
że jesteśmy w dobrej formie psychicznej i fizycznej, że do-
bry humor nas nie opuścił, że wciąż potrafimy być dla siebie 
życzliwi i cieszy nas każda drobnostka. Nasz głośny śmiech 
i radość udzieliły się spacerującym turystom. Wstąpiła w 
nas nadzieja, że Uniwersytet niedługo wznowi działalność, a 
wspólne zajęcia i udział w warsztatach i wykładach odświeżą 
przyjaźnie i staną się okazją do, nie tylko wirtualnej, wspólnej 
kawy.

autor – słuchaczka PUTW
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PROMUJMY RAZEM NASZ REGION

(Rozmowa z p. Bogdanem Szewczykiem, prezesem stowarzy-
szenia Region Pieniny i właścicielem biura turystycznego Szew-
czyk Travel.)

- W czerwcu pojawiły się na budynkach, w lokalach i na samo-
chodach w Szczawnicy naklejki o treści: Region Pieniny. Janosik 
kochał, Ja kocham ❤ Co to za akcja?

W stowarzyszeniu Region Pieniny staraliśmy się wpaść na jakiś 
pomysł i wymyśleć hasło, żeby zachęcić mieszkańców Szczawni-
cy do promowania naszego pięknego regionu. Chcieliśmy zapro-
ponować hasło bardzo proste, a dające dużo do myślenia, dobrze 
się kojarzące i łatwe do zapamiętania. Zależało nam na wspólnej 
akcji, która pokaże turystom z całego kraju, że mamy się czym 
pochwalić, oraz że warto u nas spędzać wolny czas i wypoczywać. 
I taką akcją właśnie stało się wydrukowanie przez stowarzyszenie 
Region Pieniny naklejek o wcześniej wspomnianej treści, w trzech 
rozmiarach. Można je naklejać na samochody, obiekty noclegowe, 
recepcje hoteli, a także w kawiarniach, restauracjach i innych wi-
docznych dla turystów miejscach. 

- A dlaczego w haśle reklamowym znalazł się akurat Janosik? 
Czemu nie Wysoka, Dunajec, Trzy Korony…?

Trzy Korony – reprezentacyjna góra Pienin -  znajdują się już 
w logo naszego stowarzyszenia. A Janosik dlatego, bo szukali-
śmy takiego symbolu, który jest chwytliwy, znany w całej Polsce 
i kojarzący się z Pieniami. Janosik podobno bywał w naszym re-
gionie. Flisacy bardzo dużo o nim opowiadają, pokazując nawet 
podczas spływu przełomem Dunajca miejsce, zwane „skokiem Ja-
nosika”, w którym – według legendy - przeskoczył rzekę; w słyn-
nym serialu „Janosik” jego twórca Jerzy Passendorfer pokazywał 
plenery pienińskie, m.in. wąwóz Homole, więc postać zbójnika aż 
prosiła się o jej wykorzystanie, zwłaszcza że wywołuje pozytywne 
skojarzenia.

- Czy wydrukowanie naklejek, to zapowiedź szerszej kampanii 
reklamowej?

Tak. Pomysł jest szerszy i ma się rozwinąć, ale zapragnęliśmy 
zaszczepić najpierw jej ideę szczawniczanom i zachęcić ich do 
wspólnego reklamowania naszego regionu. Pragniemy, żeby zo-
baczyli, że wspólnie możemy więcej i że kompleksowa reklama 
regionu jako całości jest bardziej efektywna i skuteczniej przy-
ciągnie turystów. Same naklejki przyklejane przez mieszkańców 
w różnych miejscach mają przyciągnąć uwagę turysty i tak zain-
trygować go akcją, by turysta chciał zabrać ją ze sobą i przykle-
jając w swoim otoczeniu zarazić naszym regionem potencjalnych 
turystów, którzy wcześniej nie planowali nas odwiedzić. Musimy 
pamiętać, że Region Pienin jest bez wątpienia uwielbiany przez 
turystów, którzy przyjeżdżając raz, chętnie do nas wracają, ale też 
nadal nieodkryty przez wiele osób.

- A gdzie można nabyć te sympatyczne naklejki?
Naklejki można odebrać - za darmo - w biurze Szewczyk-

Travel ul. Zdrojowa 2a, Szczawnica. Tel. 604 992 235. Zachęcamy 
wszystkich do oznaczenia swojego obiektu noclegowego, gastro-

nomicznego, recepcji hotelu, pensjonatu czy nawet samochodu 
naklejkami tej akcji - Janosik kochał, Ja kocham ❤ To także 
idealny prezent dla gości i znajomych. Niech zabiorą pozytywną 
energię do swoich miejscowości i przekażą swoim znajomym, za-
chęcając do przyjazdu w nasze malownicze pienińskie strony. 

Mamy też pomysł, by pochwalić się, gdzie już naklejki wi-
szą. Jeżeli nakleiliście naklejkę w ciekawym miejscu - wyślijcie 
zdjęcie do nas lub zamieśćcie w komentarzu naszego profilu na 
Facebooku, a wrzucimy ją do specjalnej utworzonej tam Galerii 
promującej akcję. Grafikę akcji można pobrać z naszej strony - 
https://regionpieniny.pl/logo/

Można ją też użyć w postach czy akcjach informacyjnych ozna-
czając też akcję #JanosikKochałJaKocham #RegionPieniny

Zachęcamy do dzielenia się akcją na profilach na Facebook i 
Instagram. 

- Mam nadzieję, że akcja spotka się z dużym odzewem miesz-
kańców, którzy dostrzegą jej potencjał i zechcą wesprzeć, bo prze-
cież… Pieniny wszyscy kochamy! Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Alina Lelito

Poezja sp
od kape

lusza

Andrzej Dziedzina Wiwer - SKUTKI -
Płace świat wielce stropióny
Lejónc łzomi uznojóny
Chodzi suko wielkie mietły
Bo go śmieci het przygnietły

Coby wymiyś te śmieciska
Comu - jak winni ludziska
Łóni śmieci naskładali
Niek sie gowió - co trza dali

No bo przyjdzie kiedy lato
Ze sie skójcy wreście na to
Ze iw śmieci het przykryjó
Calutkiw po somó syjó

Tak se świat wydumoł wreście
Godo ludzió - Wy to weście
I jak sobie pościelicie
To sie tak w kójcu wyśpicie

Niek wos ton śmietnik zawali
Machnół ronkó - posed dali
Noi momy tego skutki
No bo w śmieciaw cłek calutki
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Nowy harmonogram odbioru 
odpadów komunalnych

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica in-

formuje, iż od 01.07.2020 r. nastąpi zmiana 

terminów odbioru odpadów komunalnych. 

Odpady odbierane będą naprzemiennie (je-

den tydzień odpady segregowane, kolejny 

tydzień odpady zmieszane + bioodpady itd.),  

z podziałem na ulice, zgodnie z harmonogra-

mami znajdującymi się w załącznikach na 

stronie internetowej www.szczawnica.pl.

WYNIKI I TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH W SZCZAWNICY
 - frekwencja wyniosła 64,20% - Andrzej Duda otrzymał 46,98% głosów, Rafał Trzaskowski - 26, 78%
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Oddanie placu budowy
4 czerwca br.  w budynku Miasta i Gminy Szczawnica nastąpiło przekazanie placu budowy dot. zadania pn.: „Rewitalizacja prze-

strzeni publicznych uzdrowiskowego centrum Szczawnicy etap II”. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpiło w dniu 28.05.2020 
roku. Wszelkie prace związane z powyższym zadaniem powierzone zostały firmie „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DUDA” 
Grażyna Duda.

 
Krótkie przypomnienie:
19.06.2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podpisał Umowę o dofinansowanie projektu pt: „ Rewitalizacja przestrze-

ni publicznych uzdrowiskowego centrum Szczawnicy etap II” z Zarządem Województwa Małopolskiego. Projekt dofinansowany w 
ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.2 
Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). Wartość całkowita projektu: 3 379 752,52 zł, kwota dofinansowania: 2 491 092,16 zł

 Szczegóły dotyczące prac:
• przebudowa ciągów pieszych wraz z elementami małej architektury w obrębie Alei I Maja
• budowa nowych chodników na ul. Połoniny i Św. Krzyża oraz rozbudowy ciągów jezdnych
• budowa nowego punktu widokowego i przebudowy ciągu pieszo – jezdnego prowadzącego na ul. Bereśnik

Prace modernizacyjne dotyczą przebudowy wraz z rozbudową ciągów jezdnych i budową nowych chodników na ul. Połoniny i ul. Św. 
Krzyża: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na pow. 2700m2, wzmacnianie podłoża geosiatkiami i geowłókninami, nawierzchnie 
z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm na podsypce piaskowej (700m2), nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, gr. 12 cm na podsypce 
piaskowej (2000m2) przełożenie kostki brukowej: rozebranie kostki brukowej (250m2), wyrównanie istniejącej podbudowy, nawierzchnie z 
kostki-kostka z rozbiórki (250m2), ścieki uliczne z kostki brukowej na podsypce piaskowej, ławki (4szt), kosze na śmieci (4szt), donice (8szt) 
Zadanie dotyczy również przebudowy wraz z rozbudową ciągów jezdnych wraz z budową nowych chodników na ul. Św. 
Krzyża. Przewiduje się: nawierzchnię z kostki brukowej (pow. 4200 m2), profilowanie i zagęszczanie podłoża (4200m2), 
wzmacnianie podłoża geosiatkiami i geowłókninami (4100m2), nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsyp-
ce piaskowej: grubości 8 cm - 100m2; grubosci 12 cm - 2000m2; grubości 10cm - 2100m2, ciek przykrawężnikowy (600m). 
Związku z przebudową i rozbudową ciągów jezdnych i budową nowych chodników na ul. Połoniny i Św. Krzyża koniecz-
na jest przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji opadowej, kanały z rur PVC łączone na wcisk, Fi 500mm, Fi 400mm, Fi 
200mm, rury ochronne osłonowej Fi 110 mm, studnie rewizyjne z kręgów betonowych, studzienki osadnikowa Fi500mm 
z osadnikiem bez syfonu, odwonienie liniowe 27m, studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe Fi500 mm (11szt). 
Przewidziano montaż tablic podających jak należy trenować nordic walking i wykonywać ćw. Tablice o wym. 0,50cmx100cm monto-
wane opaskami stalowymi do słupa latarni. Na ul. Połoniny i św. Krzyża przewidziano 8 szt. Planuje się montaż sygnalizatora dźwię-
kowego przy wejściu na jezdnie.

 
Na obszarze inwestycji zostało zaprojektowane:
•    poszerzenie ul. Alei I Maja z obecnej szerokości 3,17 m na szerokość 3,50 m,
•    wymiana nawierzchni z kostki betonowej na nową kostkę betonową na całej długości Alei I Maja, w kolorze grafitowym typu „Pro-

menada”
•    wymianę małej architektury tj.: ławki z oparciem (8 szt) – dł. min. 1,50 m, (konstrukcja: odlew żeliwny połączony z drewnianymi 

deskami za pomocą nierdzewnych śrub; kosze z kwadratowym daszkiem, stalowe, pojemność 50l ( 8 szt) c) stojak na rowery (1szt) 
- kształt odwróconej litery „U” materiał stojaków - stal ocynkowana, wymiary: wysokość - 800 mm; długość - 1000 mm (rozstaw 
słupków montażowych), d) donice (16 szt.). 4)

W projekcie przewidziano trasę spacerową w tym do 
trenowania nordic walking, gdzie przewidziano na słu-
pach latarni montaż tablic informacyjnych podających 
jak należy trenować ową dyscyplinę. nasadzenia roślin 
wieloletnich. Modernizacja oświetlenia: lampy (13 szt)  
i modernizacja oświetlenia - prace przy oświe-
tleniu dotyczą głównie: demontażu słupów (13 
kpl), demontażu i układania kabli wielożyłowych. 
Modernizacją nazywa się przebudowę wraz z rozbudo-
wą ciągów pieszo-jezdnych oraz budową zatoki posto-
jowej, punktu widokowego. W ramach tego działania 
przewiduje się wykonanie: nawierzchni z kostki bru-
kowej wraz z podbudową, nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca i ścieralna 
-300m2), mała architektura: ławki parkowe (2 szt) i do-
nice (2 szt), stojak na rowery oraz kosz na śmieci.  nasa-
dzenia roślin wieloletnich.
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 Szczawnica, 22 czerwca 2020  r.       
Znak:NPOŚ.6840.1.3.2020.JP

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 
z późn. zm./ w wykonaniu Uchwały nr XVII/105/2020 Rady Miejskiej 
w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza 
I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  
nieruchomości położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda stanowiącej 
:

1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 218/4 z obrębu Jaworki po-
łożoną w Jaworkach przy ul. Biała Woda o powierzchni 0.0880 ha, 
objętą księgą wieczystą nr NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 128 000,00  zł / słownie : sto dwadzie-
ścia osiem tysięcy   złotych/ + Vat

Wadium wynosi  25 600,00 zł / słownie dwadzieścia pięć tysięcy 
sześćset  złotych/

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Dla w/w działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr 175/
XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opublikowany w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Małopolskiego Nr 37 poz. 570.

Zgodnie z w/w Planem działka 218/4 przeznaczona  jest pod bu-
downictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem zabudo-
wy rekreacyjnej / letniskowej / i oznaczone symbolem E 33b MN.

Opis nieruchomości :
Działka posiada kształt prostokąta. Działka  nachylona w kierunku 

południowym. Dojazd do działki drogą terenową , konieczność urzą-
dzenia wjazdu na działkę. W sąsiedztwie działki kanalizacja, energia 
elektryczna, brak wody.

Przetarg odbędzie się w dniu  28 lipca 2020  r. o godzinie 11.00 w 
budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – sala 
posiedzeń.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gmi-
ny Szczawnica PKO Bank Polski SA Szczawnica ul. Park Dolny 17 Nr 
54 1020 2892 0000 5802 0646 9961 do dnia  22 lipca 2020 r. Za datę 
wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzę-
du Miasta i Gminy Szczawnica. Brak środków na podanym powyżej 
koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium.

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu :

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

lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób re-
prezentujących te podmioty, dowodów tożsamości.

małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełno-
mocnictwo współmałżonka

uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocni-
ka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała przetarg 
zaliczone zostanie na poczet ceny nieruchomości. Wadium wpłacone 
przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu 
przetargu nie później niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnie-
niu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przy-
najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie po-
wyżej ceny wywoławczej.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości 
na gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, naj-
później w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. 
osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu 
organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium 
przepada na rzecz sprzedającego.  Zawarcie umowy notarialnej nastąpi 

po wpłacie wylicytowanej kwoty najpóźniej na 5 dni przed zawarciem 
umowy, na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Mia-

sta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważ-
nienia przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nierucho-
mościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 
207, tel.18 262 22-03 wew.29

Szczawnica, 22 czerwca 2020  r.       
Znak:NPOŚ.6840.1.4.2020.JP

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2020 
r. poz. 65 z późn. zm./ w wykonaniu Uchwały nr XVII/105/2020 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2020 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprze-
daż z zasobu miasta i gminy  nieruchomości położonej w Jaworkach 
przy ul. Biała Woda stanowiącej :

1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 218/5 z obrębu Jaworki położoną  
w Jaworkach przy ul. Biała Woda o powierzchni 0.0800 ha, objętą księ-
gą wieczystą nr NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 116 000,00  zł / słownie : sto szesnaście 
tysięcy   złotych/ + Vat

Wadium wynosi  23 200,00 zł / słownie dwadzieścia trzy tysiące 
dwieście  złotych/

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Dla w/w działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr 175/
XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opublikowany w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Małopolskiego Nr 37 poz. 570.

Zgodnie z w/w Planem działka 218/5 przeznaczona  jest pod bu-
downictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem zabudo-
wy rekreacyjnej / letniskowej / i oznaczone symbolem E 33b MN.

Opis nieruchomości :
Działka posiada kształt prostokąta. Działka  nachylona w kierunku 

południowym. Dojazd do działki drogą terenową , konieczność urzą-
dzenia wjazdu na działkę. W sąsiedztwie działki kanalizacja, energia 
elektryczna, brak wody.

Przetarg odbędzie się w dniu  29 lipca 2020  r. o godzinie 11.00 w 
budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – sala 
posiedzeń.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gmi-
ny Szczawnica PKO Bank Polski SA Szczawnica ul. Park Dolny 17 Nr 
54 1020 2892 0000 5802 0646 9961 do dnia  22 lipca 2020 r. Za datę 
wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzę-
du Miasta i Gminy Szczawnica. Brak środków na podanym powyżej 
koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium.

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu :

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

lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób re-
prezentujących te podmioty, dowodów tożsamości.

małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełno-
mocnictwo współmałżonka

uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocni-
ka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała przetarg 
zaliczone zostanie na poczet ceny nieruchomości. Wadium wpłacone 
przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu 
przetargu nie później niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnie-
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niu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przy-
najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie po-
wyżej ceny wywoławczej.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości 
na gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, naj-
później w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. 
osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu 
organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium 
przepada na rzecz sprzedającego.  Zawarcie umowy notarialnej nastąpi 
po wpłacie wylicytowanej kwoty najpóźniej na 5 dni przed zawarciem 
umowy, na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Mia-

sta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważ-
nienia przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nierucho-
mościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 
207, tel.18 262 22-03 wew.29

Szczawnica, 22 czerwca 2020  r.       
Znak:NPOŚ.6840.1.5.2020.JP

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2020r. 
poz. 65 z późn. zm./ w wykonaniu Uchwały nr XVII/105/2020 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2020 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprze-
daż z zasobu miasta i gminy  nieruchomości położonej w Jaworkach 
przy ul. Biała Woda stanowiącej :

1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 218/6 z obrębu Jaworki położoną 
w Jaworkach przy ul. Biała Woda o powierzchni 0.0800 ha, objętą księ-
gą wieczystą nr NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 116 000,00  zł / słownie : sto szesnaście 
tysięcy złotych/ + Vat

Wadium wynosi  23 200,00 zł / słownie dwadzieścia trzy tysiące 
dwieście  złotych/

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Dla w/w działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr 175/
XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opublikowany w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Małopolskiego Nr 37 poz. 570.

Zgodnie z w/w Planem działka 218/6 przeznaczona  jest pod bu-
downictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem zabudo-
wy rekreacyjnej / letniskowej / i oznaczone symbolem E 33b MN.

Opis nieruchomości :
Działka posiada kształt prostokąta. Działka  nachylona w kierunku 

południowym. Dojazd do działki drogą terenową , konieczność urzą-
dzenia wjazdu na działkę. W sąsiedztwie działki kanalizacja, energia 
elektryczna, brak wody.

Przetarg odbędzie się w dniu  29 lipca 2020  r. o godzinie 12.00 w 
budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – sala 
posiedzeń.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gmi-
ny Szczawnica PKO Bank Polski SA Szczawnica ul. Park Dolny 17 Nr 
54 1020 2892 0000 5802 0646 9961 do dnia  22 lipca 2020 r. Za datę 
wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzę-
du Miasta i Gminy Szczawnica. Brak środków na podanym powyżej 
koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium.

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu :

oryginał wpłaty wadium

dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych
w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru sądowego 

lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób re-
prezentujących te podmioty, dowodów tożsamości.

małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełno-
mocnictwo współmałżonka

uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocni-
ka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała przetarg 
zaliczone zostanie na poczet ceny nieruchomości. Wadium wpłacone 
przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu 
przetargu nie później niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnie-
niu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przy-
najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie po-
wyżej ceny wywoławczej.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości 
na gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, naj-
później w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. 
osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu 
organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium 
przepada na rzecz sprzedającego.  Zawarcie umowy notarialnej nastąpi 
po wpłacie wylicytowanej kwoty najpóźniej na 5 dni przed zawarciem 
umowy, na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Mia-

sta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważ-
nienia przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nierucho-
mościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 
207, tel.18 262 22-03 wew.29

Szczawnica,  22 czerwca  2020r.       
Znak: NPOŚ 6845.28.2020.JP

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I  ustny nieograni-
czony przetarg na dzierżawę na okres  3 lat  niezabudowanej nierucho-
mości składającej się z działki  ewid. nr 239/2 o powierzchni  0.2703 ha  
położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda z przeznaczeniem na  cele 
rolnicze i rekreacyjne

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej 
nieruchomości wynosi  500,00 zł / słownie pięćset złotych/ + Vat 

Wadium wynosi 100,00 zł / słownie sto złotych /
Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca  2020  r. o godzinie 10.00 w 

budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – sala 
posiedzeń Rady Miejskiej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium.
Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gmi-

ny Szczawnica PKO Bank Polski SA Szczawnica ul. Park Dolny 17 
Nr 54 1020 2892 0000 5802 0646 9961 do dnia 17 lipca 2020 r. z od-
powiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na 
koncie Miasta i Gminy Szczawnica  najpóźniej w dniu 17  lipca 2020 r. 
Przed  przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód wpłaty wa-
dium oraz dowód tożsamości. 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone 
zostanie na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości, a w przypad-
ku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada 
na rzecz wynajmującego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczest-
ników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nierucho-
mościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 
15, tel.18 262 22-03 wew. 29
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Szczawnica,  07 lipca 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej 

wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 

i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie interne-

towej www.szczawnica.pl w terminie od 07 lipca 2020 r. do 28 

lipca 2020 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących 

własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym :

1. działka ewid. nr 133 o powierzchni 0.8114 ha położona w 

Jaworkach przy ul. Kościelnej    z przeznaczeniem na cele rolnicze 

na okres 3 lat

2. działka ewid. nr 206 o powierzchni ok. 0.4032 ha położona 

w Jaworkach przy ul. Biała Woda z przeznaczeniem na cele rolni-

cze na okres 3 lat

3. działka ewid. nr 287 o powierzchni 0.4973 położona Jawor-

kach przy ul. Zaskalskie z przeznaczeniem na cele rolnicze na 

okres 3 lat

4. część działki ewid. nr  1917/246 o powierzchni 0.0012 ha 

położonej w Szczawnicy osiedle Dwudziestolecia z przeznacze-

niem na powiększenie śmietnika dla Wspólnoty Mieszkaniowej 

blok nr 6

Szczawnica,  22 czerwca 2020 r.       
Znak: NPOŚ.6845.1.2020

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I przetarg ustny 
nieograniczony na najem na okres  3 lat  nieruchomości stanowią-
cej część działki ewid. zmod. nr 1151/2 o powierzchni  0.0460 ha 
położonej w Szczawnicy przy ul. Parkowej z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności parkingowej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego przedmio-
towej nieruchomości wynosi 15 550,00 zł +  Vat.

  
Wadium wynosi  3 110,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2020 r. o godzinie 11.00 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 – 
sala posiedzeń

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium , 
które należy wpłacić 

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

Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym 
terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium. 

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu :

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

dowego lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomoc-
nictw osób reprezentujących te podmioty, dowodów tożsamości.

małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując 
pełnomocnictwo współmałżonka

uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełno-
mocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej / notarialnej /

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

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

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postą-
pienie powyżej ceny wywoławczej.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prze-
targu i prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

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

Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy, 
podjęte podczas XXIII zwyczajnej sesji 

w dniu 30 czerwca 2020 roku. 

Uchwała Nr XXIII/155/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica,

Uchwała Nr XXIII/156/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2019,  

Uchwała Nr XXIII/157/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Szczawnica absolutorium za rok 2019,

Uchwała Nr XXIII/158/2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta i 
Gminy Szczawnica na rok 2020,

Uchwała Nr XXIII/159/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Miasta  i Gminy Szczawnica,

Uchwała Nr XXIII/160/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odda-
nie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  i Gminy 
Szczawnica  w trybie bezprzetargowym,

Uchwała Nr XXIII/161/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica,

Uchwała Nr XXIII/162/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i za-
kresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w za-
mian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Szczawnica,

Uchwała Nr XXIII/163/2020 w sprawie przekazania skarg do rozpa-
trzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji,

Uchwała Nr XXIII/164/2020 w sprawie rozstrzygnięcia skargi z dnia 
1 maja 2020 roku,

Uchwała Nr XXIII/165/2020 w sprawie rozstrzygnięcia skargi z dnia 
25 maja 2020 roku.
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INFORMACJA PRASOWA

POMOC PFRON DLA ZAKŁADÓW 
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 

PRZYKŁAD Z KONAR 
W MAŁOPOLSCE

Rekompensaty za okres przestoju w działalności ZAZ-u lub 
zmniejszenia przychodu z tej działalności oraz możliwość czę-
ściowego wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Ak-
tywności na wynagrodzenia dla pracowników czy zaspokoje-
nie ich potrzeb bytowych – to nowe rozwiązania podejmowane 
w celu utrzymania stanowisk pracy. W ten sposób Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reaguje na 
trudną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa.

– Ochrona miejsc pracy, zapewnienie ciągłości zatrudnienia i 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych są stałą troską Funduszu – 
zapewnia prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz. – Za-
kłady aktywności zawodowej spełniają ważną rolę i są potrzebne 
na rynku pracy, dlatego uruchomiliśmy nowe mechanizmy wspie-
rające ich funkcjonowanie.

Jak są wdrażane te rozwiązania i jakie efekty przynoszą, po-
kazuje przykład Zakładu Aktywności Zawodowej w podkrakow-
skich Konarach, który otrzymał już rekompensatę wynagrodzenia 
wypłaconego niepełnosprawnym pracownikom. 

Profil działalności konarskiego ZAZ-u, utworzonego przez 
Konwent Bonifratrów w maju 2004 roku, jest ściśle związany z 
pracą w 36-hektarowym gospodarstwie rolnym. Obecnie w trzech 
działach: hodowlanym, pszczelarskim oraz ogrodniczym – usług i 
handlu, pracuje 41 osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowa-
nym stopniem niepełnosprawności. 

Zapytaliśmy Marka Krobickiego – prezesa Bonifraterskiej 
Fundacji Dobroczynnej o to, jak epidemia koronawirusa wpłynęła 
na działalność zakładu oraz na zatrudnione w nim osoby z niepeł-
nosprawnościami. Poprosiliśmy również o komentarz dotyczący 
rekompensaty wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepeł-
nosprawnym.

– Zakład Aktywności Zawodowej w Bonifraterskiej Fundacji 
Dobroczynnej z dnia na dzień musiał zmierzyć się ze skutkami 
epidemii, tak samo jak wszyscy przedsiębiorcy. Wprawdzie sytu-
acja ZAZ-ów jest nieco inna, bo poza dofinansowaniami do wy-
nagrodzeń niepełnosprawnych pracowników otrzymują z PFRON 
również środki na pokrycie kosztów rehabilitacji zawodowej i 
społecznej. Jednak część kosztów muszą pokryć z działalności od-
płatnej – mówi Marek Krobicki.

Dla utrzymania płynności finansowej, w tym na wypłatę pensji 
dla 41 pracowników, zakład musi co miesiąc wypracować ok. 30 
tys. zł. W obliczu pandemii, która wymusiła wstrzymanie odpłat-
nej działalności, w tym usług hippicznych i sprzedaży produktów, 
stało się to niemożliwe. Tym bardziej że ze względu na bezpie-
czeństwo zdrowotne pracowników zaprzestano także innych prac, 
które wiązały się z planowanym przychodem. Trzeba było podjąć 
decyzje pozwalające zapewnić poczucie bezpieczeństwa osobom 
z niepełnosprawnościami i ich rodzinom. Pracownicy korzystali z 
urlopów wypoczynkowych, ale mieli zapewnione zdalne wsparcie 
terapeutów i psychologa. Na początku maja, z zachowaniem obo-

wiązujących rygorów sanitarnych, 
rozpoczął się powolny powrót do 
aktywności. Nie zniknęły jednak 
obawy o przyszłość i uzasadniona 
troska o utrzymanie miejsc pracy 
dla załogi konarskiego ZAZ-u. 

Informacje z Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej 
oraz Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnospraw-
nych pozwoliły z nadzieją oczeki-
wać jutra. Tak relacjonuje to prezes 
Bonifraterskiej Fundacji Dobro-
czynnej:

– Pierwsze sygnały mówiły, że 
utrzymane będzie finansowanie 
zgodnie z umowami, następnie, że 
będzie zwiększana kwota refunda-
cji PFRON w wypłatach dla pra-
cowników z niepełnosprawnościami (to szczególnie istotne przy 
wzroście w tym roku płacy minimalnej), a dalej – że można będzie 
wnioskować do PFRON o rekompensatę utraconych przychodów 
na pokrycie części wynagrodzeń. I dodaje, że z tego rozwiązania 
ZAZ w Konarach już skorzystał – W toku bardzo otwartej i me-
rytorycznej współpracy z Oddziałem Małopolskim PFRON, uzy-
skaliśmy już rekompensatę za marzec i kwiecień. Również ostatni 
wniosek o refundację wynagrodzeń w systemie SODiR został zło-
żony w oparciu o wprowadzone tarczą wyższe kwoty refundacyj-
ne.

Do Biura PFRON w Warszawie skierowano także wniosek o 
możliwość wydatkowania 20 proc. z Zakładowego Funduszu Ak-
tywności (ZFA) na potrzeby płacowe i ochronę stanowisk pracy. 
Takie rozwiązanie, powszechnie postulowane przez pracodawców 
z chronionego rynku pracy, pozwoli przezwyciężyć trudności i 
jest bardzo pozytywnie oceniane przez środowisko. Do PFRON 
wpłynęło już niemal sto wniosków o uruchomienie środków, które 
pomogą ochronić miejsca pracy osób z niepełnosprawnościami. 

– Mamy zamiar aktywnie się z tym zmierzyć i choć z pewnością 
łatwo nie będzie, wykorzystać wszelkie potencjały ZAZ i możli-
wości zewnętrzne. Jesteśmy to winni naszym pracownikom i ich 
rodzinom – deklaruje Marek Krobicki.

Jeśli determinacja wszystkich podmiotów prowadzących ZA-
Z-y, chęć działania i szukania nowych sposobów na przeciwsta-
wienie się negatywnym skutkom pandemii będą równe tym, jakie 
już stały się faktem w placówce w Konarach, to można nie tracić 
wiary w życzliwe zaangażowanie i solidarność z osobami niepeł-
nosprawnymi.

***

W Polsce działają 123 zakłady aktywności zawodowej, które 
zatrudniają 5 358 niepełnosprawnych pracowników. Zakłady w 
ok. 80 proc. są finansowane ze środków PFRON. Środki te, mimo 
zawieszenia bądź ograniczenia działalności w okresie epidemii są 
przekazywane w pełnej wysokości. W 2019 roku PFRON prze-
kazał ZAZ-om ponad 184 mln złotych, w tym ponad 123 mln zł 
na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz blisko 61 mln zł na dofinansowania do 
wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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UWAGA!
Informujemy, iż świadcze-

nia wychowawcze na aktual-
ny okres świadczeniowy tj. 
2019/2021 przyznane są do 
31.05.2021r. Nie trzeba składa 
nowych wniosków !

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 26 
czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci, które weszły w życie w dniu 1 lipiec 2019 r. 
nastąpiły zmiany w terminie składania wniosków o świadczenie 
wychowawcze.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres 
2021/2022 tj. od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. będą przyj-
mowane:

od 1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej,
od 1 kwietnia 2021 r. w formie tradycyjnej (papierowej)
 

Wszelkie zapytania proszę kierować pod numer : 18 262 10 66,  

Zapraszamy!
 

Do 15 czerwca trwała obsada rabat, donic i figur 
kwiatowych na terenie Gminy Szczawnica. 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.20.2020 Burmi-

strza Miasta i Gminy Szczawnica z dn. 01.04.2020 r., utrzymanie 
oraz późniejsza pielęgnacja będzie spoczywać na barkach  Miej-
skiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy.

Begonie, pelargonie, aksamitki, szałwie i surfinie – między 
innymi takie kwiaty znajdują na ulicach Szczawnicy. Zieleń w 
mieście pełni wiele funkcji. Wpływa pozytywnie na samopoczu-
cie i zdrowie mieszkańców, poprawia wartości estetyczne, a także 
podnosi atrakcyjność miasta. Pełni również funkcje rekreacyjne, 
zdrowotne, biologiczne oraz społeczne.

W tym roku donice i rabaty zdobi około 10 tysięcy różnorod-
nych roślin. Wiele roślin wykorzystanych zostało do obsady figur 
kwiatowych takich jak m.in. wiewiórka, herb miasta czy zegar. 
Ukwiecenie podkreśla nie tylko piękno zabytkowych obiektów i 
nowoczesnych budynków, ale przede wszystkim poprawia nastrój 
mieszkańców i dodaje Szczawnicy świeżości i elegancji.

Doskonałym atrybutem Szczawnicy są figury kwiatowe zlo-
kalizowane przy miejskich deptakach, a także utkane w centrum 
miasta rabaty z kwiatów oraz zegar kwiatowy.

W Parku Dolnym starannie dobrane grupy drzew i krzewów 
wraz z lustrzaną powierzchnią stawu czy też szumem strumienia 
emanują nastrojem spokoju i wytchnienia. Stąd park jest ulubio-
nym miejscem niedzielnych spacerów szczawniczan i miejscem 
wypoczynku turystów.

#zdalnaSzkoła
 
#zdalnaSzkoła - pozyskane środki w ramach dwóch nabo-

rów na zakup laptopów do zdalnej nauki i dostępu do Internetu. 

W ramach realizacji programu #zdal-
naSzkoła Miasto i Gmina Szczawnica 
zakupiło 25 laptopów oraz zapewniła 
dostęp do Internetu 11 uczniom uczęsz-
czającym do placówek oświatowych na 
terenie Gminy Szczawnica. Zakupione 
laptopy zostały przekazane do szkół 
podstawowych, które następnie zostały 
użyczone na czas prowadzenia nauki 
zdalnej potrzebującym uczniom/na-
uczycielom: 8 szt. laptopów otrzymała 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawnicy, 
8 szt. Szkoła Podstawowa w Szlachto-
wej, 9 szt. Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Szczawnicy. Koszt realizacji zadania 56.360,00 zł, środki na re-
alizację projektu pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020.

22.05.2020 r. w ramach drugiego konkursu #zdalna Szkoła+ or-
ganizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gmina 
Szczawnica otrzymała grant w wysokości 55.000,00 zł a pozyskane 
środki zostaną przeznaczone na zakup kolejnych laptopów, które 
analogicznie jak w pierwszym etapie projektu #zdalna Szkoła zo-
staną przekazane szkołom podstawowym, które to zgodnie z wy-
stępującym zapotrzebowaniem rozdysponują laptopy nauczycielom 
oraz uczniom. Zrealizowane dotychczas projekty edukacyjne przez 
Miasto Szczawnica oraz cykliczne inwestowanie środków finanso-
wych w zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych z 
budżetu Gminy, pozwoliły w pierwszym etapie wystąpienia zagro-
żenia epidemicznego i zamknięcia szkół zabezpieczyć najbardziej 
potrzebujące rodziny w laptopy w celu umożliwienia wzięcia udzia-
łu w nauce zdalnej prowadzonej przez szkoły.

Udział Gminy Szczawnica w projekcie #zdalna Szkoła oraz 
#zdalna Szkoła+ pozwoli zapewnić komfort nauki zdalnej w ro-
dzinach wielodzietnych oraz zapewnić niezbędny sprzęt do pracy 
nauczycielom.

Szczawnicka Amatorska Liga Piłki Siatkowej

Szczawnicka Amatorska Liga Piłki Siatkowej po długiej prze-
rwie zakończyła swoje rozgrywki w dniu 27 czerwca 2020 r. 
Pierwsze miejsce w tegorocznych rozgrywkach zajęła drużyna 
PIENINY z 54 punktami, nie mniej jednak UART walczył do 
końca z wielkim zaangażowaniem otrzymując 41 punktów. 

W tegorocznej edycji ligi amatorskiej udział wzięło 10 zespołów:
  1. PIENINY p. 54
  2. UART p. 41
  3. ORKIESTRA PUZONA p. 37
  4. THE NATURAT p. 34
  5. JUST FOR FUN p. 23
  6. BYLE KTO p. 22
  7. PRO MILO TEAM p. 21
  8. BACIARY p. 14
  9. DRINK TEAM p. 11
10. GOLDEN 9 p. 10
Każdy z zespołów 

rozegrał po 18 meczy. 
Po rozgrywkach zosta-
ły również przyznane 
indywidualne nagrody 
dla grających w edycji 
2019/2020. Najlepszą 
zawodniczką została 
Izabela Rzońca, nato-
miast Najlepszym za-
wodnikiem został Kon-
rad Ligas.

Na zakończenie rozgrywek Sekretarz Miasta i Gminy Szczaw-
nica - Pan Tomasz Ciesielka wręczył dyplomy, a trzy najlepsze 
drużyny siatkarskie oprócz dyplomów otrzymały również okazałe 
puchary, medale i symboliczne czeki na zakup sprzętu sportowego.

Gratulujemy !

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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WALNE ZEBRANIE 
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 

KS JARMUTA SZCZAWNICA

W piątek 19 czerwca bieżącego roku 
w Remizie OSP w Szczawnicy odbyło 
się Walne Zebranie Sprawozdawczo – 
Wyborcze Klubu Sportowego Jarmuta 
Szczawnica. W spotkaniu wzięli udział 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawni-
ca Pan Grzegorz Niezgoda, Zarząd, 
Członkowie oraz sympatycy klubu. 
Zebranie otworzył Sekretarz klubu 
Pan Ryszard Baziak, który przedstawił 

porządek zebrania, następnie przeszedł do sprawozdania finanso-
wo-merytorycznego z działalności klubu z ostatniej kadencji Za-
rządu. W kolejnym punkcie przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
przedstawił sprawozdanie z kontroli działalności Zarządu, następ-
nie zgłaszając wniosek o przyznanie absolutorium ustępującemu 
Zarządowi. Następnie przystąpiono do głosowania, w którym 
jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

W dalszej części zebrania wskazano chętnych kandydatów do peł-
nienia roli w nowym Zarządzie. Po głosowaniu wybrano kandyda-
tów, a nowy Zarząd przeprowadził ukonstytuowanie .

Skład nowego Zarządu przedstawia się następująco :
 Prezes: Krzysztof Oleś 

 Wiceprezes: Grzegorz Borucki 
 Sekretarz: Łukasz Kramarczyk 
 Skarbnik: Ryszard Baziak 
 Członkowie Zarządu: Ireneusz Hamerski,   

 Emil Mogilski, Jacek Pietrzak, Jerzy Marciszewski

Następnie wybrano Komisję Rewizyjną, w której przewodni-
czącym został Marek Urban, członkami komisji zostali: Marcin 
Łużny i Zbigniew Wójcik.

W wolnych wnioskach głos zabrał ustępujący Prezes Ireneusz 
Hamerski, który podziękował wszystkim współpracownikom 
oraz sponsorom i sympatykom KS Jarmuty za wspólne działania 
na rzecz klubu. Głos zabrał również Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica Pan Grzegorz Niezgoda, który podziękował ustępu-
jącemu Prezesowi za 10 letnią pracę na rzecz Klubu Sportowego 
Jarmuta Szczawnica. Pan Burmistrz życzył nowemu zarządowi 
pasji i zaangażowania w realizacji założonych celów po czym ob-
rady zostały zakończone.
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Miêdzy nami, gó ra la mi...11 czerwca wraz z pocztem sztandarowym uczestniczy-

liśmy  w procesji Bożego Ciała. Święto zbiegło się z 

25-leciem święceń kapłańskich ks. Janusza Barglika. 

Jeszcze raz życzymy, aby Duch Święty każdego dnia 

umacniał Księdza w drodze kapłańskiej, błogosławień-

stwa Bożego.

 Dziękujemy wszystkim członkom za czynny udział i 

przybycie w strojach regionalnych.

21 czerwca  odbył się odpust  parafialny, w którym rów-

nież uczestniczyliśmy ze sztandarem, łodzioni w stroje 

góralskie.

28 czerwca miał miejsce III Światowy Zjazd Górali w 

100. rocznicę powrotu Spisza, Orawy i Śląska Cieszyń-

skiego do Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystości odby-

ły się w Niedzicy. Mszę Świętą koncelebrował ks. abp. 

Marek Jędraszewski i  kapelani Związku Podhalan. 

Nie zabrakło również naszej delegacji.

Od czerwca 2020 zmieniono siedzibę sekretariatu Za-

rządu Głównego Związku Podhalan w Polsce. 

 Nowy adres:  Dom Podhalański im. K.P. Tetmajera i 

Wł. Orkana, Ludźmierz ul. Jana Pawła II  116

Lipcowym solenizantom i jubilatom życzymy dużo 
zdrowia, radości i samych słonecznych dni.

10 lipca o godz. 16.00 zapraszamy do uczestnictwa w 

Drodze Krzyżowej na Bryjarkę z okazji 118. rocznicy 

postawienia tam krzyża. Rozpoczniemy ją od kaplicy 

w Parku Górnym.

Zarząd Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan 

Ciekawostki z Muzeum Pienińskiego
Nadeszły wakacje. Pieniny i Szczawnica witają gości. Oby to był se-

zon taki, jak w roku 1879, kiedy to ponoć najstarsi mieszkańcy nie pa-
miętali takiego „napływu i ścisku gości”, jak tamtego roku i to „pomimo 
ustawicznej niemal słoty, szczupłości a drogości pomieszkań”.

Prasa donosiła, iż „cała szeroka dawna Rzeczpospolita Polska wy-
słała tu swoich chorych i niedomagających reprezentantów: Inflanty i 
Litwa, Biała-ruś i kozacka Ukraina, Wołyń, Podole i Królestwo Kongre-
sowe, Pomorze, Prusy i Księstwo Poznańskie nie licząc przytym Gali-
cji”. Z Krakowa przyjechała prawie cała rada miasta: „prezydent dr Mi-
kołaj Zyblikiewicz i wice-prezydent dr Weigl, radni: dr Rydzewski, prof. 
Stanisław Tarnowski” i in. Zjawiła się nawet „opozycja rady miejskiej 
skoncentrowana w osobie p. Trauczyńskiego” i co najważniejsze „za-
niechano debat i opozycyjnych utarczek o Sukiennice”. Za to bawiono 
się „wybornie wraz z koroniarzami (mieszkańcami Królestwa Kongre-
sowego) i zakordonowaną bracią (mieszkańcy ziem polskich będących 
pod zaborem rosyjskim) na balach w restauracji Oleksego (sala w „Ma-
linowej”).

 
Na fot. restauracja „Malinowa” fot. A. Szubert, zbiory Muzeum Pieniń-
skiego w Szlachtowej

Czerwcowa Szczawnica A.D. 18.06.2020
A gdy przyjdzie lato, wygrzeje mi słońce gnaty
    - autor

Carpe Diem (łac. dosł. chwytaj dzień)korzystaj  
z każdego dnia, nie marnuj mijającej chwili

    (Horacy)

A przyjdźże już do nas Lato!
Zapraszamy ciebie w Pieniny.
Wszak wszyscyśmy bez winy.
Już niechby była spiekota…
Miast słoty, deszczu i błota.
Ty, które zawsze o czwartej nad ranem,
Na górskim horyzoncie,
Wytaczasz pomarańczowe Słońce,
A czynisz każdy dzień radosnym,
Opuszczającej nas Wiosny,
Pogodną, przyjazną, życiodajną tarczą.
 - PRZYJDŹ DO NAS LATO!
- Zobaczysz!
W Szczawnicy być warto.

Stefan Wierzba (Salix alba)

W związku z panującą sytuacją, spowodowaną 
epidemią wirusa SARS-CoV-2 wakacyjne wydarze-
nia kulturalne zostaną mocno ograniczone. 

Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy jak rów-
nież Miasto Szczawnica zostało postawione w trud-
nej sytuacji. Jako miasto turystyczne chcielibyśmy 
przyciągnąć jak największą ilość gości, jednak tym samym zwiększa-
my ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego wydało wytyczne dla organizatorów imprez 
kulturalnych. 

Spełnienie tych wymagań jest przede wszystkim kosztowne, oraz 
mocno ogranicza ilość osób mogących brać udział w wydarzeniach (150 
osób w przypadku imprezy plenerowej i ok 30 osób na sali MOKu). W 
związku z powyższym, postanowiliśmy, że środki pierwotnie przewi-
dziane na koncerty plenerowe przeznaczymy na inną działalność kultu-
ralną, m.in. na nagrania dokumentujące kulturę Szczawnicy i regionu. 

Na tą chwile sytuacja jest dynamiczna i w każdej chwili może się zmie-
nić, dlatego na bieżąco będziemy się do niej dostosowywać. Jesteśmy do-
brej myśli i mamy nadzieję, że przynajmniej Redyk Jesienny uda się zor-
ganizować w takiej formie jak w zeszłym roku. 

Krzysztof Czaja 
p.o. Dyrektor MOK 
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii  
św. Wojciecha w Szczawnicy:

Odeszli do wieczności:
Genowefa Majerczak zm. 3.06.2020r.

Maria Boryńska zm. 12.06.2020r. 

Ludwik Salamon zm. 19.06.2020r. 

Maria Tokarczyk zm. 23.06.2020r.

Janusz Sidziński zm. 23.06.2020r. 

Józef Węglarz zm. 28.06.2020r. 

Józefa Mastalska zm. 28.06.2020r. 

Do sakramentu I Komunii Św. przystąpiło w dn. 

28.06.2020 - 56 dzieci. 

Do sakramentu bierzmowania, udzielonego przez 

bp. Stanisława Salaterskiego przystąpiło w dn. 

15.06. 2020 - 56 młodzieży. 

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjął: 
Nikodem Jan Ligas – 13.06. Jaworki

Połączyli się Sakramentem Małżeństwa:
Artur Jakub Hurkała i Katarzyna Kamila Mazurek 

– 20.06. 2020 Szlachtowa

Krzysztof Henryk Paradysz i Aleksandra Druzic – 

20.06.2020 Szlachtowa

Konrad Krzysztof Wieczorek i Kinga Anna Sajdak 

– 27.06.2020 Jaworki

Do sakramentu bierzmowania, udzielonego przez 

bp. Stanisława Salaterskiego przystąpiło w dn. 

15.06. 2020 – 24 młodzieży.

Kronika Towarzyska
W imieniu Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawno-

ścią Intelektualną w Szczawnicy pragnę podziękować Zarządowi i Członkom Wspólnoty 
Leśno – Gruntowej w Szczawnicy za przekazanie nam drewna na więźbę dachową dla 
budującego się domu mieszkalnego w Szlachtowej.

W przyszłości budynek ten będzie miejscem dla tych osób niepełnosprawnych z na-
szego regionu, którzy z różnych powodów życiowych nie będą mieli wsparcia ze strony 
najbliższych.

Pomoc Wasza jest nieoceniona.
Budynek powstaje dzięki ludziom dobrej woli i tych, którzy sponsorują nam niektóre 

elementy budowy.
Dziękujemy za okazaną dobroć!
Z pozdrowieniami w imieniu Zarządu i Członków Koła PSONI w Szczawnicy

Przewodnicząca Zarządu
Janina Zachwieja

Szanowny Pan Adolf Plewa

Składamy gorące podziękowanie za ofiarowanie blachy na cała połać dachu oraz ry-
nien i innych akcesoriów na potrzeby budynku mieszkalnego przeznaczonego dla osób 
niepełnosprawnych na Szlachtowej.

Ogrom dobra, jakie nam Pan po raz kolejny okazał sprawia, że zwykłe słowa wy-
powiadane w takich okolicznościach to za mało, by oddać naszą radość i prawdziwe 
wzruszenie. Dzięki Panu nasze prace budowlane bardzo posuną się w tym roku do przodu.

Zadaszony budynek w stanie surowym to konkret, który można pokazać innym na 
dowód, że to, co wydało się niemożliwe, stało się namacalnym faktem. Jako niepoprawni 
optymiści wierzymy, że lokalne przedsiębiorstwa będą skłonne ofiarować nam swoje pro-
dukty (np. okna, drzwi). Wkrótce będziemy mieli gdzie je zamontować!!! Zaś pokazanie 
drobnym darczyńcom budynku w (prawie) całej okazałości skłoni społeczność lokalną do 
dalszej pomocy.

Jeszcze raz gorąco dziękujemy i życzymy Panu i Pana Rodzinie dużo sił i zdrowia!!!
W Imieniu całego Stowarzyszenia Koła PSONI w Szczawnicy

Przewodnicząca Zarządu
Janina Zachwieja

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektu-
alną (PSONI) z radością informuje, że Przewodnicząca naszego Koła Pani Janina Zachwieja 
otrzymała za swoją wieloletnią działalność charytatywną nagrodę Fundacji Polcul im. 
Jerzego Bonieckiego.

Z tym zaszczytnym wyróżnieniem łączy się nagroda w wysokości 10 000zł (dziesięciu 
tysięcy złotych), którą Pani Janina Zachwieja w całości przekazała na konto Stowarzysze-
nia PSONI w Szczawnicy. Zgodnie z wolą Laureatki pieniądze zostaną wykorzystane na 
dalsze prace związane z realizowaną przez Koło w Szczawnicy od 3 lat budową domu 
mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych.

O przyznanie nagrody Pani Janinie Zachwiei wnioskowało w 2019r. Stowarzyszenia 
Rada Polek.

- Od redakcji: Gratulujemy Pani Janinie Zachwiei wspaniałej nagrody oraz znalezienia 
się w zaszczytnym gronie ok. 1500 osób – działaczy demokratycznych i społeczników  - 
do tej pory nią wyróżnionych.

Od 8 czerwca przy Kościele Parafial-
nym św. Wojciecha w Szczawnicy 
trwa Kiermasz Książki Katolickiej. 

Będzie także czynny przez cały lipiec.
Szczawnicki Oddział Parafialny Akcji Katolic-

kiej podjął się zbiórki funduszy na cele remontu 
Krzyża na Bryjarce. Oddział otrzymał stosow-
ne zezwolenia. Członkowie  i sympatycy AK, z 
zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z 
pandemią, roznoszą „cegiełki” oraz pamiątko-
we magnesy na lodówkę z wizerunkiem Krzyża 
na Bryjarce. Można je też nabyć na Kiermaszu 
Książki koło kościoła w godzinach odbywania się 
nabożeństw. Jest tam skarbonka, do której można 
wrzucać datki.

Zachęcamy do ofiarności na ten cel.
Elżbieta Zawalska Czajka
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Powołanie
Bóg powiedział do Abrahama: „Wyjdź...” 

Wyjdź to znaczy, pozostaw to co dobrze zna-
ne, ubite pod nogami, bezpieczne i najbar-
dziej własne..., a przyjmij to, co niepewne, 
tylko mgliście zarysowujące się na horyzon-
cie; to co, według własnych kalkulacji, może 
cię przerastać... Wyjdź to nie tylko „zostaw”, 
ale i „przyjmij” – weź to, co Bóg daje. Bez 
targowania się, bez zwlekania. Przyjmij coś, 
czego nigdy nie zatrzymasz dla siebie, nie 
wejdziesz w stan posiadania. Przyjmując, 
wciąż będziesz dawał – ze wszystkich sił, bez 
reszty, może do bólu...

Powołanie to dar, którego nie da się 
utrwalić jak na lukrowanym obrazku, nie da 
się go zasuszyć i zatrzymać na jakimś odcin-
ku drogi. To pierwotne wyjście, a zarazem 
nieustanne wychodzenie. To nie jest groma-
dzenie jakiejś rzeczy czy jej oddawanie. To 
wyjście z siebie i całym sobą – takim jakim 
się jest w danej chwili, i podążanie do tego, 
kim się ma być w wizji Boga, w Jego planie. 
To ciągłe porzucanie siebie zastanego, okrze-
płego i pewnego siebie, a otwieranie się ku 
temu, co niedoścignione i transcendentne.

Powołanie to nie tylko proste wykony-
wanie powierzonych zadań – choćby najbar-
dziej skrupulatnie i ofiarnie. To wpierw bar-
dzo osobiste wyjście ku Bogu ze wszystkim, 
co się niesie w sobie, co się ma i kim się jest. 
To ciągłe otwieranie się na Boży dar.

Po-wołanie, to wołanie Boga dosięgające 
istoty naszej duszy. On woła nas po imieniu, 

by nasze, jak najbardziej własne i przypisane 
do ziemi imię, przemienić na nowe, pełne, 
ukryte w Bogu. Tylko On zna imię naszego 
powołania i tylko On może nam pomóc je 
odkryć. Tak jak uczynił to dla Abrahama.

Abraham, spadkobierca pokolenia wieży 
Babel – ludzi mówiących do siebie nawza-
jem obcymi językami i czczących fałszywe 
bóstwa – przekracza granice współczesnej 
mentalności i dokonuje rewolucji religijnej, 
czy raczej jej ewolucji pokonując niewyobra-
żalnie wysoki próg w rozwoju wiary. Nie 
byłby w stanie tego dokonać sam, o własnych 
siłach i możliwościach. Oparcie znajduje w 
Bogu, w swoim nowym imieniu otrzymanym 
od Niego. To Bóg jest inicjatorem jego wyj-
ścia i stróżem jego imienia-powołania. Nie 
zastępuje On jednak zaangażowania Abraha-
ma ani nie usuwa mu spod nóg trudności ani 
prób. Przeciwnie – jeszcze je przed nim spię-
trza. Tak dojrzewa powołanie Abrahama i on 
w nim. Tak może on przyjąć dla siebie i dla 
nas jutrzenkę Wiecznego Przymierza, jakie 
Bóg chce zawrzeć ze swoim ludem.

Przymierze Boga z Abrahamem i Abraha-
ma z Bogiem wymaga więzi między nimi i 
tę więź jeszcze mocniej zawiązuje. To więź 
wzajemnej miłości. Rodzi się ona w sercu 
Abrahama, w jego wierze, w chodzeniu w 
Bożej obecności, w czujności na Boże słowo 
i wezwanie. Tak Abraham staje się ojcem 
obietnicy, której także i my jesteśmy spad-
kobiercami. Aby ją odziedziczyć, potrzebna 
nam jest abrahamiczna wiara, oczekiwanie, 
tęsknota, nadzieja, gotowość serca i uległość 
w Bożym prowadzeniu – odpowiedź Bogu na 

powołanie na wzór Abrahama.
My dziś także jesteśmy potomkami poko-

lenia wieży Babel – przelewającymi morze 
pustych lub złych słów – obcych Bogu i lu-
dziom. To nie jest język przymierza. Także 
my tracimy rozeznanie i nieraz gubimy sa-
mych siebie w bałwochwalczych dążeniach 
ludzi naszej epoki.

I nas również wzywa Bóg po imieniu. 
Nam także potrzebna jest czujność, wycisze-
nie i otwartość na Boga, byśmy mogli usły-
szeć imię naszego powołania. Potrzebujemy 
takiej determinacji jak Abrahama, by pod-
jąć własne powołanie i stać się człowiekiem 
przymierza z Bogiem. To się odnosi do każ-
dego z nas, a w sposób szczególny do powo-
łanych do kapłaństwa - by nie tchórzyli, ale 
przyjęli dar Bożego powołania. On jak naj-
troskliwszy Ojciec i Wychowawca pomoże 
nam stawiać pierwsze kroki i wskaże kieru-
nek naszej marszruty. Odczujemy Jego bli-
ską i czułą obecność, gdy tylko dochowamy 
Mu wierności - jeśli nie zboczymy z drogi 
naszego powołania. Powołania odkrywanego 
wciąż na nowo – nie tylko jako konkretne za-
danie do wykonania, ale jako tajemnicę Bo-
żego przyciągania, przywoływania nas ku so-
bie. Każdy z nas może (i powinien) zagłębić 
się w bezmiar Bożej miłości i odpowiedzieć 
na nią (bez miłosnej więzi z Bogiem nie ma 
mowy o realizacji powołania – bez niej pozo-
stajemy jedynie najemnikami). Każdy może 
rozpoznać ten właśnie Horyzont podjętej w 
powołaniu wędrówki. Tylko tyle i aż tyle wy-
starczyło Abrahamowi -  wystarczy i nam.

Danuta Mastalska

Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,

Kolejna sesja Rady Powiatu Nowotarskiego miała miejsce 25 
czerwca 2020 r. Tak jak poprzednie obrady, odbyła się zdalnie, za 
pośrednictwem specjalnej aplikacji.

Gościem była Pani Urszula Słowik, kierownik Inspektoratu 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Targu. Tematem 
były problemy z utworzeniem w Nowym Targu stanowiska leka-
rza-orzecznika ZUS. 

Następnie podjęliśmy uchwały korygujące tegoroczny budżet. 
Kolejnym punktem obrad był raport o stanie Powiatu Nowotar-
skiego za rok 2019. Ten liczący ponad 100 stron dokument sta-
nowi m. in. podsumowanie działalności Rady i Zarządu Powiatu, 
komórek organizacyjnych podlegających Starostwu Powiatowemu 
oraz jednostek podległych Zarządowi. Po przedstawieniu ww. ra-
portu miała miejsce debata a następnie Rada, chociaż nie jedno-
głośnie, udzieliła Zarządowi wotum zaufania.

Podjęliśmy uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2019 rok.

Kolejnym punktem było podjęcie Uchwały Rady Powiatu No-

wotarskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2019 rok. Podobnie, jak w przypadku wotum zaufania, absolu-
torium zostało udzielone głosami koalicji rządzącej w powiecie.

W międzyczasie otrzymałem odpowiedź z Powiatowego Za-
rządu Dróg w sprawie złożonej przeze mnie interpelacji doty-
czącej utworzenia przejść dla pieszych w Szczawnicy, przy ul. 
Szlachtowskiej, na wysokości ul. Maćka zza Ławy i dalej,  na wy-
sokości tzw. „Potoku”. W pierwszym przypadku zdaniem PZD, z 
uwagi na geometrię drogi i warunki terenowe, tj. łuk drogi, bli-
skość zabudowań oraz zjazdów nie ma możliwości utworzenia 
w tym miejscu bezpiecznego przejścia dla pieszych. Natomiast 
utworzenie drugiego proponowanego przejścia dla pieszych było-
by możliwe wyłącznie w przypadku wykonania fragmentu chod-
nika wzdłuż ul.  Szlachtowskiej, od strony „Potoku”.

Stopniowo łagodzone są zasady obsługi Klientów w Starostwie 
Powiatowym w Nowym Targu. Zachęcam Państwa do korzystania 
z możliwości składania wniosków elektronicznie za pośrednic-
twem platformy ePUAP. Wnioski przyjmuje także Biuro Obsługi 
Klienta w Starostwie po wcześniejszym umówieniu terminu w 
systemie na stronie: 

www.rejestracja.nowotarski.pl

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

Tomasz Hamerski
Radny Powiatu Nowotarskiego
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Życie na biegunach

DOGOTERAPIA
Jak to się zaczęło? Dlaczego? Kiedy? Sama stawiam sobie te 

pytania widząc w każdej odpowiedzi jakiś sens. Zapytana jako 
dziecko „kim chciałabyś być w przyszłości” odpowiadałam 
pewnie, że tancerką estradową, może piosenkarką może model-
ką, może gwiazdą filmową, Lizą Minnelli, Kim Novak, później 
Meryl Streep. Uwielbiałam publiczne występy, inscenizowane 
pokazy mody, mini listy przebojów i te pe i te de. Skąd jako 
dziecko miałam w sobie tyle odwagi? Skąd chęć prezentowania 
swoich umiejętności, sztuczek hokus pokus, małych talentów 
na forum, bez lęku przed oceną, bez obciachu? Okej, powiecie, 
każde dziecko to ma, niezmąconą niczym otwartość, nieogra-
niczony potencjał, chęć. Zatęskniłam więc za tą małą Kasią z 
grzywką, za jej wygłupami i rajtuzami w prążki, zatęskniłam za 
tym co było, a zaginęło, zostało utracone w szkole, w domu, w 
towarzystwie, wśród ocen, porównań, pogard i krzywd.

Nie zaplanowałam w życiu wielkiej zmiany. Spadła na mnie 
jak grom, jak obuch, jak meteor. I nie dziękuję losowi za taki 
cios, za nokaut, za łopatki zdarte od upadków, za potłuczone ser-
ce, za druzgoczący ból. Dziękuję za dobrych ludzi na mojej dro-
dze, za tę garstkę, która została ze mną, przy mnie, obok mimo 
wszystko, dziękuję za tych, co akceptują bez oceny, co chcą 
widzieć mnie taką, jaką jestem, a nie taką, jaką chcą widzieć 
ich, zmącony nie pragnę nawet wiedzieć czym, oczy. Dziękuję 
za psy, choć nie wiem dlaczego wszystko musiało gruchnąć i 
spłonąć, żeby odnaleźć tę garstkę, nie rozumiem co poszło nie 
tak, ale czuję ogromną wdzięczność… do siebie, że zawalczyłam 
o nową szansę, że zrezygnowałam z tego co „powinnaś”, „wypa-
da”, „należy”, „przecież trzeba”, że potrafiłam zawarczeć, jak to 
robi najlepszy przyjaciel pies.

Dogoterapię uprawiałam nieświadomie od lat, przyszła do 
mnie znienacka, jak to zwykle bywa z najlepszym co nas spoty-
ka, bez ciśnienia, frustrującego pragnienia, zaciśniętych zębów 
i pięści w stół. Na początku dałam jej na imię Akita i zabrałam 
ją ze sobą wszędzie gdzie się da, do łóżka, metra, do pracy, do 
parku, do związku, do szkoły, nawet do kościoła, gdzie dobit-
nie zresztą zabrała głos. Za nią przyszła Daisy wytęskniona z 
oczami smutnymi, wilczym umaszczeniem i skowytem bladym 
niczym świt. A potem Kamyk zmienił perspektywę i Kailan 
upodobania i Salome dała nowe spojrzenie na mój nagle prze-
wrócony świat. I tuliłam się w psią sierść i uciekałam gdzieś w 
najgłębszy śnieg.

A dziś już wiem, jaką mają moc, jak leczą, uzdrawiają, ocala-
ją, gdy coś lub ktoś daje w kość. Dziś nie trzymam tego już dla 
siebie tylko idę z wdzięcznością w przyszłość może długą, może 
krótką, ale na pewno lżejszą gdy na wątłym kolanie spoczywa 
wierny łeb.

Jest tysiące badań i publikacji świadczących o tym, jak kon-
takt z psem pozytywnie wpływa na nasze zdrowie i ogólny stan 
psychofizyczny. W Polsce po raz pierwszy terminu dogoterapia 
użyto w 1996 roku, a za prekursorkę pozytywnego wykorzysty-
wania wpływu zwierząt uważa się Marię Czerwińską, założy-
cielkę Fundacji Przyjaźni Ludzi i Zwierząt „Cze-ne-ka”, która 
działa do dziś. Dogoterapia zwana również kynoterapią na świe-
cie już od dawna znana była jako – pet-facilitated-therapy (for-
ma terapii z wykorzystaniem zwierząt).

W towarzystwie psów (nie tylko tych wyselekcjonowanych, 
zwanych psimi terapeutami) wzrasta u człowieka poziom endor-
fin (hormonów odpowiedzialnych za dobre samopoczucie) oraz 

oksytocyny i prolaktyny (hormonów sprzyjających budowaniu 
więzi społecznych) spada zaś poziom kortyzolu (hormonu stresu).

Regularny kontakt z psem, np. podczas wspólnych spacerów 
czy prowadzonych pod okiem kynoterapeuty sesji, obniża ryzy-
ko niektórych chorób - schorzeń układu naczyniowego, cukrzy-
cy, zapalenia płuc. Podwyższa również szanse na wyzdrowienie. 

Dogoterapia przyjmuje najróżniejsze formy od terapii kontak-
towej z udziałem psa, polegającej na wieloprofilowym uspraw-
nianiu dzieci i dorosłych, przez spotkania edukacyjne dla pełno- 
i niepełnosprawnych, zajęcia rekreacyjne w towarzystwie psa, 
po działania zorientowane na osiągnięciu konkretnego celu, słu-
żące wspieraniu poprawy kondycji człowieka w sferze fizycznej, 
emocjonalnej i poznawczej.

Czasami pies pomaga powrócić do zdrowia, czasami uprzy-
jemnia czas leczenia, czasami jest najlepszą motywacją, by 
wstać z łóżka. Powszechnie dogoterapia stosowna jest wśród 
dzieci z autyzmem, zespołem Downa, porażeniem mózgowym. 
Pies pomaga w nauce dzieciom z dysleksją czy zaburzeniami 
mowy. Merdający ogonem terapeuta jest w stanie zdziałać cuda, 
a dzieci zawsze z utęsknieniem czekają na kolejne spotkanie z 
„doktorem psem”.

W swojej pracy jako kynoterapeuta zaobserwowałam wspa-
niałe efekty pracy z dziećmi pełnosprawnymi, które potrzebują 
wsparcia w sferze emocjonalnej poznawczej, a pies pełni funkcję 
motywacyjną. Niezmiernie cenię sobie pracę z dziećmi, które są 
zdrowe, a jednak potrzebują wsparcia w swojej dziecięcej co-
dzienności, często bardziej skomplikowanej niż nam się wydaje. 
Obserwuję, że w dzisiejszych czasach właściwie każde dziecko 
potrzebuje pomocy w odkrywaniu własnego potencjału, zdoby-
waniu nowych doświadczeń, przełamywaniu barier i schematów. 
Pies wydaje się być idealnym nauczycielem i kompanem, towa-
rzyszem cierpliwym, opiekuńczym a przede wszystkim wyro-
zumiałym. Często również spotykam dzieci, kóre wykazują lęk 
przed psami (kynofobia), przez co rezygnują z kontaktu z psami, 
pozbawiając się jednocześnie cudownych doświadczeń. To wła-
śnie terapia z psem pomaga pozbyć się tego lęku.

Dogoterapia to obok psich zaprzęgów mój sposób na życie 
moja pasja i to zagubione gdzieś w międzyczasie połowanie, któ-
re w końcu dane mi było odnaleźć i o którym piszę w pierwszym 
zdaniu tego artykułu.

Kasia Kolodziejska

1 lipca - Dzień Psa
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Czapeczki na lato…
(Rozmowa z p. Piotrem Kuczałą, współwłaścicielem ro-

dzinnej firmy turystycznej Pienińskie Centrum Turystyki.)

- Wchodząc do siedziby Pienińskiego Centrum Turystyki przy 
ul. Głównej 1 widzimy podwieszoną pod sufitem piękną kolekcję 
nakryć głowy. Ile ich jest?

Nawet nie liczyłem, ale coś około trzydziestu.

- Skąd się wzięły? 
Nie był to zamysł celowy. Po prostu same zaczęły się zbierać w 

domu. Z racji tego, że w większości były to czapki z wakacji, padł 
pomysł, aby zostały przywieszone w naszym biurze. Generalnie 
pochodzą z całego świata, a dokładniej z cieplejszych krajów, bo 
do takich najczęściej wyjeżdżają moi rodzice. Mamy tu czapeczki 
m.in. z Egiptu, Tunezji, Maroko, Dominikany, Omanu, Meksy-
ku… Nie wszystkie są przywiezione przez nas. Niektóre przy-
wieźli znajomi ze swoich wakacyjnych wojaży. Zobaczyli kiedyś, 
że je zbieramy i wzbogacają nasz zbiór.

- A który eksponat pojawił się jako pierwszy na tej specyficznej 
wystawie w biurze?

O dziwo, pierwszym wcale nie była czapka, a kask – budow-
lany, który należał do mojego dziadka. Przywiózł go z Austrii, 
właśnie z budowy. A ponieważ zawsze miałem pociąg do budow-
lanki, dziadek właśnie mi go podarował. Stąd też nie mogło go 
zabraknąć w tej kolekcji.

- Szczególną uwagę wzbu-
dza rastafariańska czapka z 
Jamajki. 

Ta konkretna została przy-
wieziona z… Maroka, z ba-
zaru w Marakaszu. Można 
tam kupić niemal wszystko. 
Oprócz tej jamajskiej, kupili-
śmy tam też taką typowo ma-
rokańską myckę, w kolorach 
nawiązujących do flagi Ma-
roka. Zresztą, żeby oglądają-
cym naszą kolekcję ułatwić 
życie, do każdej czapeczki 
dołączyliśmy flagę kraju, z 
którego pochodzi.

- A macie jakąś ciekawost-
kę związaną z nabyciem kon-

kretnych okazów?
Wiele. Np. kapelusik z Dominikany otrzymaliśmy na plaży od 

jego wytwórcy, który wyplatał kolejne egzemplarze z liści pal-
my, a ten podarował nam za… butelkę naszej polskiej „Wyboro-
wej”. Teraz jest już całkowicie wyschnięty i pożółkły, ale w chwili 
jego otrzymania, był zielony i 
świeży.

- Da się zauważyć także 
czapkę w słonie…

Dostałem ją od Kuby Za-
chwiei „Pyrsioka”. Przywiózł 
ją z „Elephant Nature Park w 
Chiang Mai” w Tajlandii, w 
której znajduje się ferma sło-
ni. Miał okazję ją obejrzeć i 
nabyć reklamowy gadżet, 
właśnie taką czapeczkę.

- W oczy rzucają się mili-
tarne czapki rosyjskie.

Zostały zakupione na 
Ukrainie, podczas kilku ko-
lejnych pobytów. W nieda-
lekiej odległości od rynku 
Lwowa, pewien starszy dziadek sprzedawał militarne pamiątki 
dawnego systemu, wojenne medale, elementy munduru radziec-
kiego itp. Mój brat koniecznie chciał sobie zakupić kompletny 
mundur żołnierza radzieckiego. Dziadek poszperał w wielkiej 
drewnianej skrzyni i wyciągnął specjalnie dla niego mundur…
uwaga!...radzieckiego pułkownika (haha), któremu jednak brako-
wało czapki. Długo szukał, w końcu znalazł…tę, która tu wisi, 
nieco już zużytą. Wisi tu także czapka ukraińskiego policjanta 
oraz radzieckiego prokuratora (przynajmniej tak twierdził wspo-
mniany „dziadek”).

-  Widzę myckę z Izraela…
Ta konkretna pochodzi z Jerozolimy, spod Ściany Płaczu. 

Żeby do niej podejść i złożyć karteczkę z życzeniem - modlitwą, 
trzeba mieć głowę przykrytą i właśnie tam dają takie mycki. Da-
lej wisi turecki fez, w kolorze bordowym, a jeszcze dalej widać 
oryginalną czapkę z Azerbejdżanu, przekazaną nam przez moją 
ciocię oraz bardzo nietypowo noszoną czapkę z Omanu. Mamy 
w zbiorze dwie czapki z różnych krajów, ale podobne, bo białe i 
wykonane z wełny. Pochodzą z Gruzji i z Albanii, czyli z dwóch 
krajów związanych z kulturą pasterską. Dopełnieniem tej kolek-
cji jest wełniana czapka zrobiona z baraniej skóry, noszona przez 
naszych dorożkarzy zimą. Uwagę przychodzących tutaj zwraca 
także charakterystyczny stożkowy wietnamski kapelusz non la, 
wykonany z liści palmowych.

- A’ propos kapeluszy. Też jest tu ich kilka…
Mamy kapelusz amerykański, prosto z USA; ten szafirowy 

akurat należał do jednego z uczestników programu Wybory Mi-
ster Supernational, goszczącego dwa lata temu w naszym mieście. 
Mamy też dwa kapelusze hiszpańskie, chorwackie, rumuńskie i 
jeden meksykański – dla każdego coś dobrego. Muszę jeszcze do-
dać, że bardzo często spotykamy się z chęcią zakupu naszych eks-
ponatów przez wchodzących tutaj turystów, zwłaszcza w upalne 
dni. Są bardzo rozczarowani, gdy nie mogą ich nabyć.

- Kapelusze są przeróżne, ale brakuje jednego – naszego gó-
ralskiego!

Ależ wisiał tu, tylko został zdjęty, bo był mi potrzebny do 
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udziału w 48 Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej, w 
której startowaliśmy jako Grupa Podhalańska GOPR, i jakoś nie 
wrócił na swoje miejsce. Obiecuję, że go przyniosę!

- A co to za sznurek?
To oryginalny sznur zwany agal, do podtrzymywania arabskiej 

chusty – kefijii. Pod nią zakłada się jeszcze specjalny czepek, któ-
ry widać obok. Przywieziony prosto z Dubaju.

- Powiało szerokim światem. Koronawirusowe zakazy powo-
li są likwidowane, wróciła już nawet możliwość podróżowania 
samolotem. Czy macie Państwo jakieś rodzinne marzenia wy-
jazdowe?

Z miejsc, gdzie jeszcze nie byliśmy, chcielibyśmy kiedyś po-
lecieć na Kubę lub Jamajkę, oraz wrócić do Tajlandii, bo to prze-
piękny kraj.

- A jakiego nakrycia głowy można się jeszcze spodziewać?
Na pewno muszę zdobyć oryginalne meksykańskie sombrero. 

Poza tym, nigdy nie wiadomo, co dostaniemy w prezencie od na-
szych znajomych i przyjaciół z ich podróży. Bardzo serdecznie 
zachęcam wszystkich do podzielenia się z nami swoimi trofeami, 
które może gdzieś się plątają po domu i nie ma z nimi co zrobić, a 
my je chętnie wyeksponujemy w naszej kolekcji, którą może oglą-
dać każdy, kto odwiedzi nasze biuro. Zapraszam!

Rozmawiała Alina Lelito

W ramach projektu pt. „Odkrywanie 
skarbów dziedzictwa południowej Mało-
polski”, zwanego w skrócie „Skarby Gó-
rali”, realizowanego przez Województwo 
Małopolskie, a współfinansowanego z 
Funduszy Unii Europejskiej, (RPO WM 
2014 – 220), 29 czerwca br. w Muzeum 
Pienińskim w Szlachtowej odbyło się we-
binarium dotyczące Godeł Szalayowskich. 

Cykl webinarów, zatytułowany „Poznaj 
górala przez webinara”, poświęcony został 
kulturze ośmiu mniej znanych grup mało-
polskich górali. Początkowo cykl spotkań 

miał postać całodniowych seminariów 
goszczących w ważnych ośrodkach kultu-
ry góralskiej, ale pandemia pokrzyżowała 
te plany, w związku z czym spotkania do-
tyczące góralskich zwyczajów, rękodzieła, 
muzyki, tańców czy kulinariów zostały 
przeniesione do Internetu. 

Spotkanie prowadzone przez dyrektor 
Muzeum Pienińskiego – kustosz Barba-
rę Alinę Węglarz oraz przewodnika be-
skidzkiego PTTK Stanisława Błażusiaka 
służyło przybliżeniu dziedzictwa kultu-
rowego górali pienińskich. Informacje na 

temat pochodzenia, 
wyglądu, zastoso-
wania czy autorstwa 
szczawnickich go-
deł prezentowane w 
ciekawej rozmowie 
przez prowadzących, 
były przeplatane 
krótkimi filmikami, 
w których właścicie-
le domów i obiektów 
ozdobionych godła-

mi opowiadali rodzinne historie związane 
z tablicami szalayowskimi oraz ciekawe 
anegdoty. Oglądający webinarium na bie-
żąco mogli także zadawać pytania wy-
stępującym, a odpowiadając na pytanie 
konkursowe, zadane przez prowadzących, 
wygrać ciekawe nagrody. Koordynatorką 
projektu „Skarby Górali” ds. górali pieniń-
skich jest nauczycielka LO w Krościenku 
n.D – Anna Dudek, a swą wiedzą i pomocą 
jako partnerzy służą pracownicy Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Szczawnicy. Piękna 
czołówka i wysoka jakość filmów to zasłu-
ga Alberta Ignatowskiego.

Następne spotkanie związane z  dzie-
dzictwem górali pienińskich już 10 lipca, 
a poświęcone zostanie szczawnickim wo-
dom mineralnym. Wszelkie informacje 
szczegółowe oraz możliwość obejrzenia 
wydarzenia w Internecie pod adresami:

https://www.facebook.com/skarbygorali  
https://www.facebook.com/mokszczawnica
Nagrania zostaną zarchiwizowane również 
na stronie: www.mokszczawnica.pl

Gorąco polecamy!
Alina Lelito

Poznaj górala przez webinara!



18   STRONA  

LIPIEC 2020  -  Nr 334 MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

SP 

1
SP 

2
ZAKOŃCZENIE ROKU 
SZKOLNEGO 2019/2020

Uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020 
były równie niezwykłe, jak on sam. Msza św. kończą-

ca rok szkolny odbyła się w przeddzień po południu. Dziękujemy 
księżom katechetom za jej odprawienie. W piątek, 26 czerwca 
spotykaliśmy się w małych grupach już od godz. 8:00. Uczniowie 
kolejnych klas otrzymywali świadectwa szkolne promujące ich do 
następnej klasy. Wszyscy podkreślali wyjątkowość zdalnego na-
uczania i wyzwanie, jakim się ono stało dla uczniów, nauczycieli a 
także rodziców. Podołaliśmy wspólnym wysiłkiem. Podziękowa-
nia i gratulacje składali nauczyciele, rodzice i uczniowie. O godz. 
11:00 rozpoczęło się pożegnanie ósmoklasistów przy udziale 
większości uczniów i niektórych rodziców. I to spotkanie zmusze-
ni byliśmy zorganizować inaczej niż zazwyczaj. Zarówno miejsce, 
jak i przestrzeganie zasad higieny miały zminimalizować ryzyko 
epidemiologiczne. 

Na spotkanie przybył również Pan Grzegorz Niezgoda Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczawnica, który skierował do uczniów, 
nauczycieli i rodziców słowa podziękowań i życzeń udanych wa-
kacji a po nich spotkania w stacjonarnym nauczaniu w naszej 
szkole, absolwentom natomiast powodzenia w wybranych przez 
siebie szkołach średnich. Wręczone zostały świadectwa, wiele z 
nich z wyróżnieniem, nagrody, upominki i pamiątki. Szczególną 
pamiątką będzie z pewnością album fotograficzny dokumentujący 
historię ośmiu lat spędzonych w naszej szkole. Tysiące zdjęć zna-
lazło się również na pamiątkowych pen-drive’ach. Tradycyjnie już 
żegnali absolwentów siódmoklasiści. Pomimo braku jakichkol-
wiek systematycznych, wcześniejszych prób, całość wydarzenia 
przebiegła sprawnie w bardzo miłej i ciepłej atmosferze. Ostatnie 
minuty stały pod znakiem nadchodzącej szybko burzy. Zdążyli-
śmy zakończyć, zanim się rozszalała. Pamiętajmy o sobie, pamię-
tajmy o szkole. Życzę powodzenia i słonecznych wakacji. 

dyr Paweł Sypek

Egzaminy klasy ósmej
16, 17 i 18 czerwca uczniowie klasy ósmej zmierzy-

li się z pierwszym ważnym egzaminem w życiu, który 
był dla nich przepustką do dalszego poszerzania wiedzy 
zgodnie z ich zainteresowaniami.

Egzamin ósmoklasisty obejmował wiadomości i 
umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych 
w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty był egzaminem obowiązkowym, co 
oznacza, że każdy uczeń musiał do niego przystąpić, aby ukoń-
czyć szkołę.

Sukces matematyczny klasy ósmej
Nasza szkoła co roku bierze udział w Mię-

dzynarodowym Konkursie Matematycznym 
Mathématiques sans frontières, czyli Ma-
tematyka bez granic. Konkurs ma niespoty-
kaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. 
Jego celem jest otwarcie mentalnych granic 
pomiędzy krajami, regionami i szkołami.

W bieżącym roku szkolnym klasa ósma 
pod opieką pani mgr Dominiki Smolar-
skiej zdobyła III miejsce w województwie 
małopolskim.

Przygotowanie do konkursu bardzo inte-
gruje zespół klasowy, gdyż konkurs jest ad-
resowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych 
matematyków. Liczą się w nim także umiejętność współpracy i 
podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności 
językowe i plastyczne. Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji 
życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codzien-
nym i w innych dziedzinach nauki.

Konkurs organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. W Pol-
sce patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Tymoteusz Słabiak wyróżniony 
w Kangurze matematycznym
Uczeń klasy ósmej Tymoteusz Słabiak już po raz drugi uzyskał 

wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym 
KANGUR MATEMATYCZNY.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i śred-
nich. Rozgrywany jest w sześciu kategoriach: Żaczek, Maluch, Be-
niamin, Kadet, Junior, Student. Tymek startował w kategorii Kadet. 
Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz ter-
min są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans 
Frontie’res. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz 
te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą 
atrakcyjność konkursu. Główną ideą konkursu jest sprowokowa-
nie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze 
intelektualnej zabawy.
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Międzynarodowy Konkurs 
Kangur Matematyczny

Serdecznie gratulujemy dwojgu naszym 
uczniom – Lenie Hurkale z klasy II i Grzegorzowi Kwaśnicy z 
klasy VIII - zdobycia wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie 
Matematycznym Kangur. Lena w tym roku uczestniczyła w tym 
konkursie po raz pierwszy. Pisała zatem test w kategorii Żaczek. 
Grzegorz zaś od kilku lat niezmiennie bierze udział w tych zawo-
dach, rozwijając swój matematyczny talent. Tym razem pisał on 
test w grupie Kadet. 

W tym roku, ze względu na pandemię, konkurs został prze-
prowadzony zdalnie, za pośrednictwem platformy Dzwonek.
pl. Uczniowie musieli się więc zmierzyć nie tylko z ciekawymi 
zadaniami, ale także pokonać trudności techniczne i sprzętowe, 
których nie brakowało. 

Tym bardziej cieszą nas niezwykle osiągnięcia naszych 
uczniów. Życzymy im wytrwałości w rozwijaniu własnych pasji i 
dalszych sukcesów matematycznych w kolejnych latach.

„Poznaj swoją wartość”
Motto ,, Poznaj swoją wartość ‚’ towarzyszące uroczystości po-

żegnania absolwentów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Szlachtowej i zakończeniu roku szkolnego 2019/2020 zostało roz-
winięte przez P. dyrektor Beatę Kowalską, która życzyła uczniom 
klasy ósmej wiary w siebie i rozwijania swoich możliwości. Po-
dziękowała nauczycielom za ich zaangażowanie w pracę i umie-
jętne przejście w wirtualną naukę z zastosowaniem nowoczesnych 
technik dydaktycznego przekazu. Słowa wdzięczności skierowane 
zostały również do Rodziców za ich wsparcie i pomoc.

Rada Rodziców podziękowała P. dyrektor za jej pięcioletnią 
pracę na rzecz szkoły.

Warto podkreślić, że statuetka Przyjaciela szkoły trafiła w tym 
roku do P. Andrzeja Dziedziny -  Wiwra – autorytetu łączącego 
w sobie mądrość kultury góralskiej z autentycznym świadectwem 
życia. 

Pożegnaliśmy się z nadzieją na piękne, słoneczne wakacje i 
spotkanie we wrześniu.

,,Zdrowo żyj”
Uczniowie klasy piątej: Tamara Szczepaniak- Filas i Igor 

Mendrala uzyskali tytuł finalisty etapu rejonowego konkursu 
plastycznego ,,Zdrowo żyj”. Był to konkurs organizowany przez 
Kuratorium Oświaty w Krakowie, który dotyczył zdrowego sty-
lu życia w ramach VII edycji projektu ,,Czysta Małopolska”. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

Składam serdeczne 

podziękowania Dyrekcji 

Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła w Szlachtowej.

Dziękuję całemu Gronu 

Nauczycielskiemu, Pra-

cownikom, Uczniom oraz 

ich Rodzicom za to szcze-

gólne wyróżnienie i przy-

znanie mi tytułu:

PRZYJACIELA 
SZKOŁY

Czuję się dumny z tego 

tytułu i zapewniam, że na-

dal pragnę pozostać Przy-

jacielem Waszej Szkoły.

Andrzej 

Dziedzina Wiwer

  

 

 

 

 

NA SKIEROWANIE I BEZPŁATNIE 

W DOMU PACJENTA 

DLA OSÓB 

 ZE ZNACZNYM STOPNIEM 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   (I GRUPA) 

( Niezdolni do samodzielnej egzystencji) 

                                                                

INFORMACJE POD NR TEL.   

605 349 101 

LUB  

ZAPYTAJ SWOJEGO LEKARZA 
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Anna Kondracka - Wiercioch Anna Kondracka - Wiercioch

Kuba -
- część pierwsza

W obecnej chwili, w 
związku z panującą w świecie pandemią 
koronawirusa, dalekie podróże są nadal 
pod znakiem zapytania. W ubiegłym 
miesiącu pisałam o moich marzeniach, 
a dziś napiszę trochę o wspomnieniach. 
Na kilka tygodni przed nastaniem pan-
demii, wraz z moim mężem Januszem, 
odwiedziliśmy Kubę, wyspę położoną 
na Morzu Karaibskim, w archipela-
gu Wielkich Antyli. Wyspa ta słynie z 
pięknych plaż, cygar, starych amerykań-
skich samochodów, a przede wszystkim 
z bogatej historii, której ślady można 
zobaczyć niemalże na każdym kroku, a 
w szczególności w stolicy Kuby – Ha-
wanie. 

Wyspę, którą dziś znamy jako Kubę, 
od zarania zamieszkiwała rdzenna lud-
ność; Karaibowie, Tainowie i Sibonejo-
wie. W 1492 roku przybył tu Krzysz-
tof Kolumb i od tamtego czasu wyspa 
pozostawała pod rządami Hiszpanii. 
Hiszpanie rozwinęli tu plantacje trzciny 
cukrowej i tytoniu, zniewolili miejsco-
wą ludność, która dość szybko wymarła 
na skutek wirusów przywiezionych na 
Kubę z Europy. Wówczas sprowadzono 
tu niewolników z Afryki, stąd ludność 
dzisiejszej Kuby jest genetyczną miesza-
niną różnych grup etnicznych; zamiesz-
kuje tu ludność pochodzenia europej-
skiego, Metysi oraz Afrykanie.  

Mimo licznych ruchów niepodległo-
ściowym, Hiszpania zachowała władzę 
na Kubie aż do 1898 roku, kiedy to zo-
stała pokonana przez wojska amery-
kańskie i kubańskie w wojnie hiszpań-
sko-amerykańskiej. Kuba ostatecznie 
uzyskała formalną niepodległość spod 
okupacji amerykańskiej w 1902 roku, 
jednakże jej konstytucja zapewniła 
Amerykanom prawo do ingerencji w 
wewnętrzne sprawy Kuby i założenia 
bazy morskiej w Guantánamo. Kuba  
pozostawała w cieniu pobliskich Sta-
nów Zjednoczonych, Amerykanie trak-
towali tą wyspę jako miejsce rozrywki 
i wypoczynku, budowali tu piękne ho-
tele, kasyna oraz teatry, przywieźli tu 
mnóstwo samochodów, szczególnie w 
latach 1950. Bywali tu liczni politycy, 
gangsterzy, gwiazdy filmu i teatru, pi-
sarze, oraz inni możni obywatele USA. 
To był gospodarczo bardzo dobry okres 
dla Kuby, jednakże relacje tego kraju z 
USA zmieniły się radykalnie, kiedy to 
1 stycznia 1959 roku siły rewolucyjne 
pod dowództwem Fidela Castro obali-
ły rząd panującego wówczas dyktatora 
Fulgencio Batisty. Dwa lata później Ca-
stro ogłosił marksistowsko-leninowską 
naturę rewolucji. Kuba została gospo-
darczo odizolowana od Stanów Zjed-
noczonych, ponieważ rozwinęła ścisłą 
współpracę ze Związkiem Radzieckim. 
Po upadku Związku Radzieckiego na 
początku lat 1990., Kuba została jesz-
cze bardziej odizolowana i nastał 
tu czas powszechnych braków i 
niepewności finansowej. Na po-
czątku XXI wieku Kuba rozluźniła 
niektóre bardziej restrykcyjne po-
lityki gospodarcze i społeczne, ale 
Stany Zjednoczone kontynuowały 
trwające od dziesięcioleci embargo 
gospodarcze wobec reżimu Castro. 
Fidel Castro zmarł w 2016 roku, na 
kilka lat przed śmiercią przekazał 
on władzę swojemu młodszemu 
bratu Raulowi. W październiku 
2019 roku, po 43 latach, przywró-
cono na Kubie funkcję Prezydenta, 
jest nim obecnie Miguel Díaz-Ca-
nel, jednakże Raul Castro nadal 
sprawuje funkcję przewodniczą-
cego Komunistycznej Partii Kuby. 

Kuba jest jedynym komunistycznym 
krajem na zachodniej półkuli. 

Głównym celem mojej podróży na 
Kubę było zwiedzenie Hawany, bo to 
w tym mieście nadal żyje historią tego 
kraju. Miasta, założonego w 1519 roku, 
które w drugiej połowie XVI wieku 
było niejednokrotnie atakowane przez 
francuskich piratów i korsarzy, strze-
że Zamek Morro, wraz z otaczającą go 
twierdzą San Carlos de La Cabaña. Za-
budowa ta była silną fortecą u wejścia do 
Zatoki Hawańskiej, a miasto było najle-
piej chronionym miastem tzw. Nowego 
Świata. Twierdza służyła także jako 
więzienie i miejsce egzekucji. W XX 
wieku straciła ona charakter obronny i 
służyła jako magazyn wojskowy. Mury 
obronne wieńczy latarnia morska, stąd 
roztacza się piękny widok na miasto le-
żące po drugiej stronie zatoki. Dziś w 
starych pomieszczeniach znajduje się 
Muzeum Broni, sklepy z rumem oraz 
słynnymi hawańskimi cygarami, które 
turyści chętnie kupują, pomimo wy-
sokich cen. Twierdza wraz z zamkiem 
Morro jest miejscem wydarzeń kultural-
nych i rekreacyjnych, w tym ceremonii 
strzałów z armaty codziennie o godzinie 
21.00.

Bogate dziedzictwo historyczne, 
kulturowe, etniczne oraz wspaniała ko-
lonialna architektura Hawany, czyni ją 
ważnym centrum turystycznym. Histo-
ryczne centrum Hawany zostało wpisa-

Piękna nasza Ziemia cała
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Prace Pienińskie 29/2019
 
Pieniński Ośrodek Historii Turystyki Górskiej w Szczawnicy 

podsumował 2019 rok wydaniem kolejnego, 29 tomu  Prac Pieniń-
skich pod redakcją Ryszarda M. Remiszewskiego. Aż wierzyć się 
nie chce, że za rok wyjdzie numer jubileuszowy!

Co tym razem w środku? Jak zawsze bogactwo ciekawych 
tematów i problemów z regionu Pienin i Spisza. Dział pierwszy 
– Rozprawy i artykuły otwiera tekst Aleksandry Dudek Sym-
bolika w ludowych pieśniach pienińskich. Ekwiwalentyzacja czy 
paralela. Pod  tym skomplikowanie sformułowanym tytułem, 
autorstwa zawodowego muzykologa, kryje się przybliżenie umie-
jętności odczytywania symbolicznego znaczenia słów ludowych 
piosenek, które odnosiły się najczęściej do… relacji damsko – mę-
skich, szczególnie tych intymnych i do  płodności. Dalej prof. Jan 
Tyszkiewicz kontynuuje tematykę rozpoczętą w PP nr 28, a do-
tyczącą flisactwa, tym razem rozszerzając ją o informacje otrzy-
mane od Jana Kacwina, flisaka i strażnika wodnego z Zawodzia 
w Krościenku. Prof. Ludwik Frey opisując Krwawe rośliny, w 
większości rosnące w Pieninach, choć niespokrewnione ze sobą, 
dochodzi do wniosku, że nomenklatura botaniczna może być za-
bawna i interesująca dla laików. Dr Agnieszka Nykiel podsyca 
ciekawość czytelniczą pisząc z kolei O niezwykłych roślinach na 
Spiszu – „typy spod ciemnej gwiazdy – artyści wśród przestęp-
ców”. Prawda, że brzmi jak tytuł kryminalnego filmu? Po tych 
botanicznych materiałach czas na coś zoologicznego i takim jest 
tekst dr Krzysztofa Miraja nt. Chowu i hodowli gęsi domowych w 
Sromowcach. Zostawiając przyrodę na boku można się zagłębić w 
historyczne klimaty Polskich działań militarnych na Spiszu 1918 
– 1919 pióra prof. Jerzego M. Roszkowskiego czy dzieje Macia-
szowic i ich kościoła, oraz Wielkiej Frankowej i jej kościoła -ma-
łych wiosek na słowackim Zamagurzu, autorstwa  prof. Andrze-
ja Skorupy, specjalisty od wszelakich obiektów sakralnych. I na 
zakończenie działu dywagacje Zuzanny Kasancakovej i Macieja 
Wawrzczaka na temat podsumowania prac archeologicznych na 
dwóch dziedzińcach zamku w Starej Lubowli na Słowacji. 

Mając za sobą pierwszy dział oraz mniej więcej 1/3 zawartości 
tomu 29 Prac Pienińskich, przychodzi czas na zgłębienie tekstów 
krótszych, choć nie mniej ciekawych czyli Przyczynków, ko-
munikatów historycznych, krajoznawczych. Tu kilka tekstów 
naczelnego „PP” m.in. nt. Ugrupowania Niepodległościowego 
Zamek czy Rekonstrukcji zamku „Pieniny” w wydaniu Zbignie-
wa Urbańskiego , a także Hymnu ojczyźnianego Stanisława Dro-
hojowskiego, pytanie Józefa Nyki czy był Brat Cyprian na Ha-
wraniu? oraz Małgorzaty Wesołowskiej ornitologiczne sekrety tj. 
Tajemnice czarnego bociana.

 Na koniec pozostaje przeczytanie dwóch działów: Varia oraz 
Recenzje, polemiki, w których odnaleźć można mnóstwo infor-
macji o zeszłorocznych wydarzeniach kulturalnych w regionie 
Pienin i Spisza, wspomnienia o znanych i zasłużonych dla tych 
krain postaciach, które odeszły już na niebieskie dziedziny, m.in. 
o Stanisławie Urbanie, Stanisławie Kołodziejskim, Zdzisławie So-
liwodzie, ciekawych inicjatywach, np. Questach – Wyprawach 
Odkrywców w Szczawnicy – dziedzictwie i nowoczesności w 
grach terenowych. A wszystko to przeplecione słowami wierszy 
Krystyny Aleksander, Zofii Łukasz, Sławka Słowika, Jerzego M. 
Kiersztyna, Kazimierza Majerczaka i Barbary Gołofit.

Choć 29 tom „Prac Pienińskich” ma nieco skromniejsze roz-
miary, niż ostatnie, do czego nas przyzwyczaił Redaktor Naczelny, 
absolutnie nie wpłynęło to na bogactwo i poziom zamieszczonych 
tekstów. Rocznik czyta się z ciekawością i już czeka na kolejny. 
Oby wstrętny koronawirus nie przeszkodził w jego wydaniu!

Alina Lelito

ne na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1982 roku, 
jest dziś jednym z najlepiej zachowanych kompleksów archi-
tektonicznych w Ameryce Łacińskiej. Hawana, szczególnie 
w najstarszej części miasta, bardzo różni się od zabytkowych 
miast europejskich, wiele budynków jest bardzo zniszczonych 
i wymaga odrestaurowania, przez puste okna niektórych z 
nich widać rosnące w środku drzewa, jednak brak środków 
finansowych nie zezwala na ich odnowienie. Ściany słynnej  
Archikatedry Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny są też na zewnątrz porośnięte rozmaitą roślinnością. 
Do najbardziej reprezentatywnych zabytków Hawany należą 
Plaza de Armas, Narodowy Pałac Sztuk Pięknych, imponują-
cy budynek Teatru Wielkiego, Kapitol, oraz związane z now-
szą historią Kuby - Plac i Muzeum Rewolucji.

Plac Rewolucji to szczególne miejsce dla Kubańczyków, 
którzy kochają swych bohaterów narodowych. Mimo wyrze-
czeń i trudności ekonomicznych jakie nastały z nadejściem 
rządów komunistycznych, to ci bohaterowie symbolizują dla 
Kubańczyków niepodległość. Na placu dominuje pomnik 
José Martí, pisarza, bohatera, przywódcy ruchu niepodle-
głościowego, który zginął w bitwie z hiszpańskimi oddzia-
łami w 1895 roku. Pomnik składa się z 109 metrowej wieży 
w kształcie gwiazdy, posągu Marti o wysokości 18 metrów 
otoczonego sześcioma kolumnami oraz wkomponowanych w 
całość ogrodów. Za pomnikiem znajduje się Pałac Rewolucji, 
siedziba rządu kubańskiego i partii komunistycznej. Na Pla-
cu Rewolucji znajduje się Biblioteka Narodowa, a naprzeciw 
pomnika Jose Marti budynki Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych oraz Ministerstwa Komunikacji, których fasady zdobią 
stalowe, konturowe pomniki dwóch najważniejszych zmar-
łych bohaterów rewolucji kubańskiej: Che Guevary, z cytatem 
„Hasta la Victoria Siempre” – „Do wiecznego zwycięstwa” 
oraz Camilo Cienfuegos „Vas bien, Fidel” - „Wszystko w po-
rządku, Fidel”. Nie ma tu jednak pomnika Fidela Castro, gdyż 
on się na to nie godził.

Nie sposób dziś zakończyć moje wspomnienia z pobytu na 
Kubie, powrócę zatem do tego tematu za miesiąc. Opowiem 
więcej o ciekawych ludziach i miejscach, kulturze oraz dzisiej-
szych realiach życia w tym kraju.  cdn.
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Podróże małe i duże

Szwajcarskim szlakiem

Do przepięknie położonej wioski Stoos (Kanton Schwyz), 
usytuowanej na wysokości 1300 m n.p.m. docieramy kolejką o 
nietypowym kształcie. To jedna z tych szwajcarskich wiosek, do 
których nie dostaniemy się samochodem. Pozostaje więc albo mę-
cząca piesza wędrówka albo właśnie szybkie i proste rozwiązanie 
–kolejka. Tym razem sam przejazd tą ciekawą maszyną staje się 
nie byle jaką atrakcją. Kolejka ta reklamowana jest jako najbar-
dziej stroma zarówno w całej Szwajcarii jak i Europie! Stopień 
nachylenia wynosi 110 % ( 47o ) i wyprzedza ją tylko australijska 
kolejka Katoomba Scenic Railway o 122 % nachylenia. Jednak 
australijska konstrukcja wagoników i torów mechanicznie różni 
się od szwajcarskiej, przez co ląduje w innej kategorii. A więc 
możemy śmiało powiedzieć, że jechaliśmy najbardziej stromą ko-
lejką na świecie! Cała budowa tego przedsięwzięcia zajęła 5 lat, 
zastępując stare połączenie i kosztowała aż 52 miliony szwajcar-
skich franków. 

Sama wioska to mały resort narciarski z paroma wyciągami i 
kolejkami krzesełkowymi na pobliskie szczyty górskie. Gdy tu 
przybywamy, wita nas prawdziwa górska wiosna! Łąki są szale-
nie zielone, wypełnione po brzegi kwitnącymi kwiatami. Już za 
niedługo będą wypasać się na nich zwierzęta. Tymczasem mijamy 
kilka istnie szwajcarskich krów z wielkimi dzwonami u szyi, nie-
opodal jednej z zagród.  

Granią z Klingenstock 
do Frontalpstock
Zaczynamy naszą wędrówkę. Pierwszy etap to wdrapanie się 

na szczyt Klingenstock (1935 m n.p.m.). Ze Stoos zajmuje nam 
to około 2 godzin. Dla tych mniej wytrwałych jest opcja kolejki. 
Droga prowadzi początkiem łagodnie wzdłuż pastwisk, by potem 
stać się ostrzejszą i zmierzającą prosto w górę. Na szlaku znaj-
dziemy wiele miejsc do swobodnego odpoczynku na trawie z już 
cudownymi widokami na jeden z bardziej znanych szczytów tego 
regionu – Grosser Mythen. Stąd widać go jak na dłoni! 

Wychodząc jeszcze wyżej zaczynają ukazywać się nam powoli 
kolejne szczyty górskie, te jeszcze trochę ośnieżone. Cudownie!  
Nieopodal górnej stacji kolejki znajduje się duży stół drewnia-
ny, przy którym zasiadamy i robimy porządny postój i cały czas 
podziwiamy panoramę gór. Przed nami ta chyba najmilsza część 
wędrówki – szlak granią w stronę drugiego szczytu, Fronalpstock 
(1922 m n.p.m.).  

Pierwszy raz robimy tego typu szlak i jesteśmy nim mega za-
chwyceni! Po pierwsze i przede wszystkim te cudowne widoki. 
Panorama 360 o na góry jest stąd po prostu wyśmienita! Po drugie, 
tutaj ścieżka jest dobrze przygotowana i na tyle szeroka, że nie ma 
obaw dla tych, którzy mają pewne lęki przed dość wyeksponowa-
nymi szlakami. Co jakiś czas trafiają się także barierki z łańcu-
cha. Sam szlak jest dość zróżnicowany, raz idziemy po płaskim, 
zaraz potem lekko wznosimy się w górę by potem znów schodzić. 
Chyba najbardziej wymagające jest ostatnie podejście pod szczyt 
Fronalpstock, gdzie Czarek pod koniec drogi znajduje kamienną 
ławeczkę i oznajmia zdecydowanie odpoczynek! Na szczęście u 
celu wędrówki czeka nagroda w postaci placu zabaw. Górska cha-
ta, usytuowana tuż przy kolejce, pozostaje jeszcze zamknięta, tak 
więc zasłużone lody muszą poczekać aż znajdziemy się z powro-
tem w wiosce Stoos. Po sowitym naładowaniu baterii w blasku 
popołudniowego słońca oraz nacieszeniu oczu widokami teraz już 
na Jezioro Czterech Kantonów, które podziwiamy ze specjalnego 
tarasu widokowego, kierujemy się w dół. Jeszcze tylko ostatni rzut 
oka na kolejną górę, znajdującą się teraz tuż naprzeciw nas – Nie-
derbauen Chulm. Taak, tam też już byliśmy tej wiosny! Wracamy. 
Znów idziemy szlakiem prowadzącym przez łąki i pastwiska, ma-
jąc ciągle przed sobą górujące szczyty Grosser i Kleiner Mythen. 
Tutaj jest po prostu cudownie!

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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Podwodne 
paprotniki

Od czasu do czasu warto, a nawet trze-
ba, wyruszyć w dalszą podróż. Bo prze-
cież – podróże kształcą. Proponuję, abyśmy 

udali się na… daleką północ, prawie nad nasze morze, w 
poszukiwaniu roślin nieznanych na południu Polski. Są to 
dwa gatunki paprotników, bardzo u nas rzadkie, trudne do 
odszukania, ponieważ ukrywają się przed ludzkim okiem 
w wodzie. Należą do rodzaju o dziwacznej nazwie poryblin 
(Isoëtes) z rodziny poryblinowate (Isoëtaceae). 

Jeden z nich, poryblin jeziorny (Isoëtes lacustris), to rośli-
na wieloletnia i zimozielona. Ma nieco bulwiastą w kształcie 
łodygę ozdobioną rozetą ciemnozielonych sztywnych, o szy-
dlastym kształcie liści. Jako paprotnik nie kwitnie i nie roz-
wija nasion, ale wytwarza dwa rodzaje zarodników – duże 
makrospory, pokryte drobnymi brodawkami i mniejsze mi-
krospory. Lubi wody raczej głębokie, kwaśne, rzadziej lekko 
zasadowe, ubogie w substancje biogeniczne i związki wap-
nia. Wybiera miejsca słabo oświetlone, o ustalonej tempera-
turze, gdzie nie ma częstych i silnych ruchów wody. Tworzy 
na ogół stosunkowo liczne populacje. Większość jego sta-
nowisk leży w północnej i północno-zachodniej części Eu-
ropy, głównie na Półwyspie Skandynawskim, Jutlandzkim i 
Wyspach Brytyjskich. Na południu kontynentu znajdziemy 
go na Półwyspie Iberyjskim. W Polsce odnotowany został 
w ok. 130 jeziorach, położonych w większości na Pojezie-
rzu i Pobrzeżu Południowobałtyckim. Znaleziono go też w… 
Wielkim Stawie, aż w Karkonoszach! Godny ubolewania 
jest fakt, że w XX w. wyginęło ponad 20% jego stanowisk.

Drugi gatunek, poryblin kolczasty (Isoëtes echinospora), 
to też podwodny, wieloletni i zimozielony paprotnik różnoza-
rodnikowy, na odmianę o wiotkich i jasnozielonych liściach, 
tworzących, jak u poprzedniego gatunku, rozetę. Jego ma-
krospory ozdobione są drobnymi kolcami. Najliczniej wy-
stępuje na Półwyspie Skandynawskim, mniej licznie na Wy-
spach Brytyjskich, na Islandii, a także w Alpach, Pirenejach 
i w Masywie Centralnym. Zajmuje jeziora oligotroficzne, 
charakteryzujące się m.in. dobrym natlenieniem i niewielką 
ilością osadów. Aby go zobaczyć w pełnej krasie, oczywiście 

przy odrobinie szczęścia, bo niełatwo go znaleźć, nie trzeba 
specjalnie się wysilać, ponieważ rośnie zwykle na głęboko-
ści ok. 1 metra, po kilka lub kilkanaście osobników na 1 m2 
podłoża. W naszym kraju jest zaledwie kilka tysięcy osobni-
ków! Rosną one wyłącznie na Wysoczyźnie Żarnowieckiej i 
Pojezierzu Kaszubskim, w 9 jeziorach. Niektóre stanowiska 
znane są już od XIX w., inne od końca XX w., a jedno ze 
stanowisk odkryto dopiero w 2010 r. w Jeziorze Okońskim.

Obydwa gatunki są w Polsce ściśle prawnie chronione. 
Znalazły się zarówno w polskiej „czerwonej księdze” roślin 
(2014 r.), jak i na „czerwonej liście” (2016 r.): poryblin je-
ziorny jako narażony na wyginięcie (VU), a kolczasty – jako 
krytycznie zagrożony (CR)! Pierwszy, zagrożony na całym 
kontynencie, wpisany na europejską „czerwoną listę” roślin 
naczyniowych jest np. krytycznie zagrożony w Niemczech 
i w Czechach, zagrożony na Ukrainie, a narażony na wygi-
nięcie na Białorusi i w Litwie. Natomiast poryblin kolcza-
sty znalazł się zarówno na europejskiej „czerwonej liście” 
roślin naczyniowych, jak i na światowej „czerwonej liście” 
gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony 
Przyrody, gdyż jego istnienie stoi pod znakiem zapytania na 
całym zasięgu występowania. Powód zagrożeń to głównie 
działalność człowieka – dewastacja i zanieczyszczanie jezior 
i obrzeży. 

Jak ochronić porybliny przed całkowitym zniknięciem? 
Przede wszystkim  eliminować lub bodaj ograniczać każ-
dą formę zagrożenia. Nie dopuszczając do wyginięcia tych 
interesujących roślin, zadbamy tym samym o biologiczną 
różnorodność!
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Galeria „Grajcarka”

Obrazy igłą malowane
W czerwcu ożyły kawiarnie i inne miejsca towarzyskich spo-

tkań, za którymi tęskniliśmy zamknięci w naszych domach i 
mieszkaniach. Ten odczuwalny brak rekompensują obecnie miej-
sca dostępne dla ogółu spragnionego dobrej kawy, smacznego 
ciastka czy innego deseru. Takim miejscem jest kawiarnia Eglan-
der Caffe, gdzie od lat działa Mała Galeria Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Szczawnicy. Nieliczni jeszcze goście odwiedza-
jący pomieszczenia kawiarni z zainteresowaniem odrywają wzrok 
od wydzielonych stolików, aby podziwiać prace Anna Niezgody, 
od całkiem niedawna członkini TPSP, piastującej funkcje wice-
prezesa oddziału. Na wystawie Anny Niezgody dominowały dwie 
formy artystycznego wyrazu – fotografia i haft.

Pieniny w 
obiektywie au-
torki wystawy 
to barwne ujęcia 
znanych widoków. 
Odwiedzający ka-
wiarnie mogli na-
sycić oko pięknem 
uwidocznionym 
na fotografiach 
okolic Szczawni-
cy. Szczególnie 
wdzięcznym te-
matem fotografii 
są leśne  zwierzę-
ta, których towa-
rzystwo często  in-
spiruje autorkę do 

sięgnięcia po aparat. Urokliwe widoki uchwycone w obiektywie 
są po części związane z miejscem zamieszkania autorki prac. Wy-
soko na Groniu można z pewnym dystansem spojrzeć na zabiega-
ny świat  w dolinie  Grajcarka i odnaleźć bliższy kontakt z naturą.

W innej ekspozycji swoim pięknem zachwycały wyhaftowane 
kwiatowe bukiety, róże, słoneczniki, irysy i polne maki. Miniatu-
rowe haftowane kartki okolicznościowe to też pomysł wystawien-
niczy Anny Niezgody. Wdzięczne ujęcia kwiatów zawsze wzbu-
dzają pozytywne emocje i są  propozycją na doskonały prezent czy 
upominek. Większe rozmiarowo obrazy igłą malowane to portrety 
Ojca Świętego Jana Pawła II, Papieża Polaka, którego wizerunki 

wyhaftowane przez artystkę  upamiętniają Jego  pobyt w górach. 
Miesięczna wystawa dostępna była w kawiarni a finisaż wystawy 
odbył się 25 czerwca  w pomieszczeniu galerii TPSP w przyzie-
miu budynku na ul. Zdrojowej 2. Goście to wierni przyjaciele na-
szego oddziału TPSP. W obawie przed większym zgromadzeniem 
w obliczu pandemii zakażeń koronawirusem  spotkanie odbyło się 

w galerii, gdzie prezentujemy prace wszystkich naszych artystów 
oraz gościnnie zaproszonych. W okresie letnim planujemy stale 
pełnić dyżury i zapraszamy do odwiedzania i zapoznania się z 
twórczością rodzimych twórców. 

Annie Niezgodzie gratulujemy ekspozycji i  cieszymy się, że 
jej wystawa otworzyła nowy okres kontaktu ze sztuką na żywo.

Anna Malinowska TPSP


