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UKAZUJE SIĘ OD WRZEŚNIA 1991r.



Krościeński sztab, z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Krościenku nad Dunajcem, zebrał podczas 29. finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 31 stycznia 2021r.  
kwotę 11680,13 złotych i 28,70 Euro. Kwota darczyńców wes-
prze zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki 
głowy. 

Wolontariuszy spotkać można było na terenie trzech gmin: 
Krościenka, Szczawnicy i Czorsztyna w godz. od 8 do 16, a także 
w okolicy uczęszczanych szlaków, ścieżek spacerowych i przy re-
liktowej sośnie na Sokolicy - symbolu Pienin. 

Podziękowania kierujemy przede wszystkim do dzieci i mło-
dzieży. Bez ich zapału i determinacji byłoby trudno.  Dziękujemy 
wszystkim darczyńcom, sponsorom, przyjaciołom, którzy po-
mogli nam przygotować i wsparli 29. finał Orkiestry. Dziękuje-
my właścicielom Cukierni Piotrowscy za przekazanie pysznych 
pączków dla Wolontariuszy i Centrum Kształcenia i Wychowania 
OHP w Szczawnicy-Jabłonce za zapewnienie ciepłego posiłku 
wolontariuszom kwestującym w Gminie Szczawnica.

  W akcję włączyli się:
 

-  Wolontariusze Pienińskiej Szkoły Branżowej I st. im. F. Blach-
nickiego w Szczawnicy 
- Wolontariusze I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyń-
skiego w Nowym Targu 
- Wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku n.D 
- Wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krościenku n.D 
- Dyrekcja i nauczyciele Pienińskiej Szkoły Branżowej I st. w 
Szczawnicy 
- Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Krościenku n.D 
- Rodzice 
-  Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy - 
Jabłonce 
- Firma Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group 
- Maria Wąsowicz - Radna Gminy Krościenko n.D 
- Cukiernia Piotrowscy 
- Sklep MILA w Krościenku n.D 
- Delikatesy Centrum w Krościenku n.D oraz Szczawnicy 
- Sklep Biedronka w Szczawnicy 
- Komisariat Policji w Krościenku n.D 
- Straż Miejska w Szczawnicy 
- Media:

Tygodnik Podhalański, Podhale24, Pieninyinfo, Z Doliny Grajcarka

tekst i foto - arch. sztabu
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Poezja sp
od kape

lusza

Poezja sp
od kape

lusza

Czynostego 
   (na złoś zimie)

Ni stego łowego
 przysła zima
  czynostego

Sypła śniygio godnie
 spóźniła sie 
  trzy tygodnie

Zabocyła sobie
 moze inne
  miała w gowie

Cy się może biła
 ze się telo
  jas spóźniła

Oj! Oj! Pewnie
 popłakała
  wej się rzewnie

Cy się zasiedziała
 bo w drodze 

wirus spotkała

Pokoze nom teros
 tak ja downi
  były zimy nieros

Przegóni korono
 niek nie idzie
  w zodnó stróno

Jono zginie hytko
 i wnet w downe
  wróci wsytko

Ciekawostki z Muzeum PienińskiegoCiekawostki z Muzeum Pienińskiego
W zbiorach Muzeum Pie-

nińskiego znajduje się orygi-
nalna ciupaga zwana juhaską 
ale też rąbanicą, z żeleźcem 
kutym z żelaza, zdobiona 
mosiężnymi ćwiekami i dwu-

nastoma „dukatami” (różnymi 
monetami), z obuchem wyciętym w kształcie litery S 
(mogła służyć jako cechówka leśniczego), ze styliskiem 
z drewna cisowego. Pochodzi z XIX/XX w. i została 
wykonana przez Piotra Zachwieję a należała do Józefa 
Madei – słynnego przewodnika pienińskiego. Po jego 
śmierci w 1926 r. znalazła się w rekwizytach zespołu 
amatorskiego założonego przez Jana Malinowskiego 
przy Straży Ogniowej w Szczawnicy, służyła tam jako 
„ciupaga Janosika”. W zbiorach Muzeum Pienińskiego 
od 1959 r. 

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

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

1 grosz polski z czasów Jana Kazimierza
1 kreuzer austriacki, 1857

2 kopiejki 1900 
5 centesimi włoskich, 1910, Vittorio Emanuale III 
20 fenigów Królestwo Polskie, 1918
1 cent, Canada, 1920
2 filler Magyar Kiralysag
50 centimes Chambres de Commerce de France 1920
20 halerzy Czechosłowacja 1921
50 halerzy Czechosłowacja 1924
1 grosz Rzeczpospolita Polska
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Andrzej Dziedzina Wiwer



na 2021 rok
Na ostatniej w 2020 roku sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grud-

nia została przyjęta jednogłośnie, przedłożona uchwała budżetowa 
na rok 2021. Nowy budżet został pozytywnie zaopiniowany przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową. W założeniach budżetowych za-
planowano dochody budżetu w wysokości 38 850 326 zł natomiast 
wydatki budżetu w wysokości 40 560 052 zł (w tym wydatki ma-
jątkowe to kwota 6 873 312 zł). Różnica między planowanymi do-
chodami i wydatkami ma wynieść – 1 709 726 zł (kwota ta będzie 
podlegała korekcie w trakcie wykonywania budżetu w związku z 
koniecznością wprowadzenia w roku 2021 tzw. wolnych środków, 
które pozostały do wykorzystania z roku 2020). W założeniach 
budżetowych, zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, 
została uwzględniona występująca obecnie trudna sytuacja gospo-
darcza spowodowana pandemią wirusa COVID-19. Epidemia ko-
ronawirusa to ogromne wyzwanie dla finansów samorządowych 
w roku 2021. Spadek dochodów bieżących przy jednoczesnym 
wzroście wydatków (z powodu wzrostu cen energii, usług i ma-
teriałów), zmiany w przepisach prawa ograniczające działalność 
gospodarczą, niedoszacowanie subwencji oświatowej, zwiększone 
wydatki na pomoc społeczną itp. nie pozostają bez wpływu na 
kondycję finansową samorządów. Pomimo występujących coraz 
większych ograniczeń Miasto i Gmina Szczawnica w dalszym 
ciągu, tak jak w latach poprzednich stawia duży nacisk na reali-
zację zadań inwestycyjnych. W budżecie 2021 roku uwzględniono 
wydatki na kontynuację już rozpoczętych inwestycji i projektów 
jak również na nowe inwestycje finansowane z funduszy rządo-
wych, przy czym część inwestycji nie zostało ujęta w projekcie 

budżetu z uwagi na późne rozstrzygnięcie złożonych wniosków, 
inwestycje te zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku 
(chodzi tutaj główne o inwestycję związane z dalszą rozbudową 
sieci wodociągowej na terenie gminy, finansowaną z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych), co sprawi, że wysokość wydat-
ków majątkowych w roku 2021 może wynieść nawet 10 mln zł.

W 2021 roku łączne wydatki majątkowe zaplanowano w wy-
sokości 6 873 312 zł z czego kwota 3 675 583 zł to wydatki na 
programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii 
Europejskiej. Do najważniejszych planowanych wydatków inwe-
stycyjnych należy zaliczyć następujące:

• Rewitalizacja przestrzeni publicznych uzdrowiskowego cen-
trum Szczawnicy etap II – kwota dotacji ze środków UE ma 
wynieść 2 289 112 zł ze środków krajowych 201 981 zł, przewi-
dywany koszt realizacji zadania 3 379 753 zł. Projekt współfinan-
sowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu operacyjnego 2014-2020;

• „Przebudowa dróg gminnych ul. Skotnicka nr 364896K na 
odcinku od 0+210 do 0+648 i na odcinku od 0+000 do 0+118, 
wraz ze skrzyżowaniem w km 0+337 w miejscowości Szczaw-
nica” (planowana dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w 
wysokości 802 679 zł), przewidywany koszt realizacji zadania 1 
761 679 zł;

• „Przebudowa drogi Aleja Parkowa nr 364893K na odcinku w 
km 0+000 do 0+290 w Szczawnicy” (planowana dotacja z Fundu-
szu Dróg Samorządowych w wysokości 255 024 zł), przewidywa-
ny koszt realizacji zadania 510 050 zł;

• Przebudowa ul. Zawodzie (zadanie finansowane z Fundusz 
Inwestycji Lokalnych) przewidywany koszt realizacji zadania  
276 000 zł;

• Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica – program wymiany źródeł ciepła indywidualnych 
gospodarstwach domowych (paliwa stałe) realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie na poziomie 98,5%. 
Przewidywane koszty zadania mają wynosić 270 000 zł.

Park Dolny
Miasto i Gmina Szczawnica będzie do 2024 roku w dalszym 

ciągu administrować terenem Parku Dolnego. Umowa bezpłatne-
go użyczenia terenu pomiędzy Uzdrowiskiem Szczawnica S.A. 
oraz Burmistrzem Miasta została przedłużona o kolejne trzy lata.

Biorący w użyczenie zobowiązuje się w okresie obowiązywa-
nia umowy na zapewnienie oświetlenia, prowadzenia dokumen-
tacji związanej z inwentaryzacją zieleni, utrzymywania terenu 
w czystości, ubezpieczenia Parku Dolnego, utrzymania obsady, 
koszenia traw, wywozu liści oraz zimowego utrzymania alejek 
spacerowych. Zadania te zostaną zlecone Miejskiemu Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej.
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7 stycznia br. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Zakopa-
nem odbyła się uroczystość wręczenia symbolicznych cze-
ków potwierdzających przyznanie dofinansowania z Rządo-

wego Funduszu Inwestycji.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządów z 

powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego, którzy z rąk 
wicewojewody małopolskiego Józefa Leśniaka, poseł na Sejm RP 
Anny Paluch oraz senatora Jana Hamerskiego odebrali stosowane 
blankiety.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Pan Grzegorz Niezgoda 
otrzymał czek na kwotę 3 mln 262 tys. 678 zł. Kwota ta zostanie 
przeznaczona na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie miej-
scowości Jaworki i częściowo Szlachtowej (teren Cieślisk).

W dniu 26 stycznia br. w siedzibie Euroregionu Tatry 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Nie-
zgoda podpisał umowę o dofinansowanie na zago-

spodarowanie terenu dla siłowni rekreacyjno-gimnastycznej na 
świeżym powietrzu przy ścieżce pieszo - rowerowej etap II. Na 
zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego - Program Interreg V-A Polska - Słowacja 
2014 – 2020 w wysokości  14 874,66.

W ramach w/w projektu planuje się utwardzenie terenu oraz 
montaż 5 urządzeń siłowni rekreacyjno-gimnastycznej na świe-
żym powietrzu:

-trenażer nóg- nożyce, 
-trenażer nóg- wyciskanie 
-surfer, 
-wioślarz, 
-ławka skośna, 
Realizacja projektu przyczyni się do uatrakcyjnienia obszaru 

Szczawnicy o nowe elementy zapewniające niezbędne warunki 
dla realizacji różnych form aktywności ruchowej. 

POMAGAMY SENIOROM 
PRZETRWAĆ PANDEMIĘ! 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczaw-
nicy realizuje program „Wspieraj Seniora”.  W 2021r. konty-
nuujemy pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do 
miejsca zamieszkania seniora. Koszty zakupów pokrywa za-
interesowany. Z programu mogą skorzystać osoby po 70 roku 
życia. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielo-
na osobom młodszym. Szczególne sytuacje oznaczają brak moż-
liwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu 
zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. 

Osobom potrzebującym dostarczymy artykuły podstawo-
wej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny oso-
bistej. Pomożemy w czynnościach związanych z codziennym 
funkcjonowaniem, np. załatwimy sprawy urzędowe (jeżeli zakres 
tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnie-

nia danych wrażliwych), itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej 
jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym. Udzielenie pomocy 
w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie 
jest przyznawane na drodze administracyjnej.

JAK UZYSKAĆ POMOC

1. Osoba w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać 
w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni 
na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu So-
lidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11 (przyj-
mujący zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy 
społecznej lub bezpośrednio pod numer telefonu Miejsko Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy-18 262 10 66.

2. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się te-
lefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i realizuje usługę 
wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu za-
kupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły 
podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higie-
ny osobistej. Proszę również mieszkańców, którzy zwykle nie są 
obojętni na losy swoich starszych sąsiadów, żeby też włączyli się 
do pomocy! Pomagajmy sobie wzajemnie w tych trudnych cza-
sach!             

Lidia Misztal                                                                                                                                          
Kierownik MGOPS w Szczawnicy
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           Szczawnica,  26 stycznia 2021 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 26 stycznia 2021 r.  do  
15 lutego 2021 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wniosko-
dawcy

1. działki ewid. Nr  869/23 o powierzchni 0.0394 ha położo-
nej w Szczawnicy ul. Skotnicka z przeznaczeniem na sytuowanie 
tymczasowego garażu oraz cele składowe na okres 3 lat

II. Zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego :
1. nieruchomości położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda 

składającej się z działek ewid. Nr 218/10 i 219/5 o powierzchni 
ogólnej 0.1015 ha

2. nieruchomości położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda 
składającej się z działek ewid. Nr 218/11 i 219/6 o powierzchni 
ogólnej 0.0950 ha

3. nieruchomości położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda 
składającej się z działek ewid. Nr 218/12 i 219/7 o powierzchni 
ogólnej 0.1102 ha 

Do Ministerstwa Spra-
wiedliwości został złożony 
wniosek na zakup 32 kom-
pletów ubrań specjalnych, 
typu Rosenbauer Fire Max 
3, oraz 1 zestawu ratow-
niczego PSP R1 z deską i 
szynami, 1 szt. Torby PSP 
R1, dla strażaków – ochot-
ników z naszych jednostek 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych biorących bezpośredni 
udział w działaniach ratow-
niczo – gaśniczych na terenie Miasta i Gminy.

Całkowity koszt zadania: 157.000,00zł, 
wnioskowana kwota dotacji 155.000,00zł. 
Planowany termin dostarczenia sprzętu w 
przypadku pozytywnej oceny wniosku i ak-
ceptacji w całości wnioskowanej kwoty plano-
wany jest do dnia 31 maja 2021 roku.

Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy, 
podjęte na XXIX nadzwyczajnej 

i XXX zwyczajnej sesji:

XXIX nadzwyczajna sesja w dniu 18 stycznia 2021 roku:

Uchwała Nr XXIX/212/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.

XXX zwyczajna sesja w dniu 1 lutego 2021 roku:

Uchwała Nr XXX/213/2021 w sprawie  wyrażenia zgody na 
oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Mia-
sta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym. 

Uchwała Nr XXX/214/2021  w sprawie  wyrażenia zgody na 
oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Mia-
sta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym. 

Uchwała Nr XXX/215/2021  w sprawie  uchylenia uchwały 
Rady Miejskiej w Szczawnicy wyrażającej zgodę na oddanie w 
dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica w trybie bezprzetargowym.  

Uchwała Nr XXX/216/2021 w sprawie wprowadzenia zwol-
nień z podatku od nieruchomości w roku 2021 w związku z wy-
stępowaniem epidemii COVID-19. 

Uchwała Nr XXX/217/2021 w sprawie zmian w budżecie Mia-
sta i Gminy Szczawnica na rok 2021. 

Uchwała Nr XXX/218/2021  w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica. 

Uchwała Nr XXX/219/2021  w sprawie przekazania skargi do 
rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Opłata nie uległa zmianie, stawka opłaty od posiadania psa i 
wynosi ona 35,00 zł za jednego psa i płatna jest bez wezwania 
do dnia 15 lutego roku podatkowego, a w przypadku powstania 
obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia 
powstania tego obowiązku.

Czym jest opłata od posiadania psów? 
Jest to podatek samorządowy, który ustawowo nazywany jest 

opłatą od posiadania psów. Wpływy z tego podatku zasilają bu-
dżet gminy, a organem podatkowym właściwym w sprawach tego 
podatku jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Rada gminy może 
wprowadzić opłatę od posiadania psów, przy czym podatek od 
jednego psa nie może przekraczać kwoty ustanowionej na mocy 
obwieszczenia Ministra Finansów, stawka maksymalna jest usta-
lana na każdy rok oddzielnie. 

W 2021 roku stawka maksymalna wynosi 130,30 zł. Podane 
wyżej kwoty są jednak maksymalnymi jakie ustala Ministerstwo 
Finansów. Rada gminy może bowiem w uchwale ustalić niższą 
opłatę (w Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworkach stawka bez zmian 
z poprzednich lat i wynosi 35,00 zł).

Czy opłata od psa jest obowiązkowa i kto ją płaci? 
Zgodnie z treścią art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. 1991 nr 9 poz. 31) rada gminy może wprowadzić opła-

tę od posiadania psów. Na terenie UMiG Szczawnica obowiązu-
je wprowadzona uchwała Nr XXIX/179/2012 Rady Miejskiej w 
Szczawnicy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od po-
siadania psów. Ustawa wprost wskazuje, że opłatę pobiera się od 
osób fizycznych posiadających psy. Podatek jest obowiązkowy.

Wpłatę opłaty od posiadania psa można dokonać kasie UMiG 
Szczawnica lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica Nr 25 1020 2892 0000 5102 0646 9953 prowadzony 
przez PKO BP.
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Wieloletni programu rządowy 
„Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Wojewody

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczaw-
nicy informuje, że w 2021r. realizuje zapisy programu rzą-
dowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” 
ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 
października 2018r. W ramach realizacji w/w programu prze-
widziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udziela-
nia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w po-
staci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 
Istotnym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywie-
nia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, znajdujących 
się w trudnej sytuacji, jak również osób dorosłych – w szczególno-
ści samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnospraw-
nych. Udzielane wsparcie ma na celu poprawę poziomu życia ro-
dzin oraz poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży.

W celu przystąpienia do w/w programu Rada Miejska w 
Szczawnicy podjęła Uchwałę nr III/7/2018 z dnia 17 grudnia 
2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowe-
go w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019 -2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i 
ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w 
ramach realizacji tego programu.

W oparciu o przedmiotową uchwałę Rady Miejskiej w Szczaw-
nicy ze wsparcia w formie:

-świadczenia pieniężnego przeznaczonego na zakup posił-
ku lub żywności, albo posiłku lub pomocy rzeczowej w posta-
ci produktów żywnościowych, skorzystać mogą osoby i rodziny 
spełniające przesłanki z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej ( Dz.U. z 2020r. poz. 1876 ze zm.), których dochód nie 
przekracza 150% aktualnego kryterium dochodowego, o którym 
mowa w art.8 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, to jest kwoty:

-1051,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, oraz 
- 792,00 zł. na osobę w rodzinie. Na rok 2021 gmina Szczawnica 
otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu 
Wojewody w wysokości 49 739 zł. Gmina Szczawnica przezna-
cza środki finansowe z budżetu gminy w kwocie odpowiadającej 
20% ogólnej kwoty realizacji zadania. W 2021r. przewiduje się 
wykonanie ogólne w ramach realizacji programu w kwocie ok: 
125 200 zł.

Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tej formy 
wsparcia, proszone są o nawiązanie kontaktu z pracownikiem 
socjalnym MGOPS nr tel.: 18 2621066.

Szczepienia przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2 
w Gminie Szczawnica 

Informujemy mieszkańców, że szczepienia przeciwko wiruso-
wi SARS-CoV-2 odbywać się będą w dwóch punktach: 

1. NZOZ „ Eskulap”- Ul: Jana Wiktora 17a , tel: 18 2622219,
2. Przychodni Uzdrowiskowej w budynku „Inhalatorium” ul: 

Park Górny 2, tel: 662 199 770 lub osobiście w Biurze Usług Sa-
natorium Inhalatorium od poniedziałku do piątku w godzinach 
8-15.

Rejestracja pacjentów powyżej osiemdziesiątego roku życia, do 
w/w szczepień, odbywa się  pomiędzy 15 a 21 stycznia 2021 r., od 
22 stycznia 2021 r planowana jest rejestracja mieszkańców powy-
żej siedemdziesiątego roku życia.

Podczas rejestracji można zgłosić potrzebę transportu do 
punktu szczepień  dla mieszkańców gminy:

- będącymi osobami niepełnosprawnymi, tj. posiadającymi 
aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym 
o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, - 
osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we 
własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliż-
szego od miejsca zamieszkania punktu szczepień. Potrzeby trans-
portowe oraz zapytania w sprawie szczepienia można zgłaszać 
również pod numerem telefonu: 579470163, pn.9-17 w pozosta-
łe dni robocze 8-15. Osoby potrzebujące pomocy w dotarciu do 
punktu szczepień powinny wcześniej zarejestrować się do szcze-
pienia w celu uzyskania  daty i godziny planowanego sczepienia. 
Zapraszam!

            
  Lidia Misztal – kierownik MGOPS w Szczawnicy
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Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Szczawnicy przypomina o zbliżającym się terminie 
składania wniosków na świadczenie 500+. Od 1 czerw-
ca 2021r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy. 
Osoby zainteresowane kontynuacją pobierania świad-
czenia wychowawczego będą zobowiązane złożyć nowy 
wniosek.

Wnioski o świadczenie wychowawcze
na nowy okres 2021/2022 tj.

od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. 
będą przyjmowane:

- 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!
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Z Profesorem Rafałem Drwiłą – Ordynatorem Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Krakowskim Szpitalu Spe-
cjalistycznym im. Jana Pawła II rozmawia Edyta Gajewska

- Panie Profesorze co to jest pulsoksymetria?
Pulsoksymetria to 

metoda znana od 1972 
roku, wtedy japoń-
ski bioinżynier Takuo 
Aoyagi zauważył, że 
pulsujące zmiany w 
absorpcji światła prze-
świetlającego tkankę 
zależą wyłącznie od 
przepływającej krwi 
tętniczej. Trzy lata 
później rozpoczęło się 
testowanie pierwszego 
urządzenie na pacjen-
tach. Ale dopiero po-
stęp w elektronice w 
latach 80. XX wieku 
pozwolił na skonstru-
owanie niewielkich urządzeń, które dawały wyniki obarczone 
małym błędem (w granicach 2%). A to z kolei spowodowało moż-
liwość szerokiego wykorzystania pulsoksymetrów. Co ważne, to 
elektroniczne urządzenie, służące do nieinwazyjnego pomiaru sa-
turacji krwi, jest ciągle udoskonalane od strony technicznej. 

- Jak Pan Profesor ocenia plan przekazania pulsoksyme-
trów do stosowania do domów pacjentów?

Jako lekarz z wieloletnim doświadczeniem dobrze oceniam 
plan przekazania pulsoksymetrów do powszechnego użycia. Cho-
ciaż oczywiście najlepiej byłoby, gdyby pomiar był wykonywany 
zawsze przez specjalistę. Dlatego zwróciłbym uwagę społeczeń-
stwa na możliwość uzyskania fałszywego wyniku. Mogą go spo-
wodować takie czynniki, jak chociażby sucha skóra, czy zimne 
z powodu zdenerwowania dłonie. Trzeba pamiętać, aby wynik 
traktować jako pomocny, ale nie wpadać w panikę, jeśli okaże się 
niepokojący. Powinno się wtedy po prostu wykonać szybki tele-
fon do lekarza rodzinnego, który wysłucha relacji z wykonanego 
badania, będzie miał możliwość skontrolowania i poprawienia go, 
wytłumaczy wszystko i wykluczy ewentualne wady techniczne 
pomiaru.

- Czy pacjent może samodzielnie wykonywać pomiar pul-
soksymetrem?

Uważam, że dobrze byłoby, aby pomiar robił opiekun osoby 
chorej, który będzie miał lepszą ocenę sytuacji i może bardziej 
spokojnie podejść do wykonania tego badania. Niestety, proszę 
pamiętać, że stan psychiczny człowieka może mieć bezpośrednie 
przełożenie na uzyskany wynik. Dlatego obawiałbym się trochę 
samodzielnego badania wykonywanego przez starsze, samotne 
osoby. Już i tak odnotowujemy sporo przypadków paniki, na przy-
kład po zrobieniu pomiaru ciśnienia. Żyjemy w czasach trudnych, 
a potrzebujemy spokoju do uzyskania miarodajnego wyniku po-
miaru pulsoksymetrem.

- Ale warto w dobie pandemii mieć w domu pulsoksymetr?
Mamy sytuację trudną; mocno już obciążona opiekę zdrowot-

ną, ale i chorych na COVID-19, którzy przechodzą chorobę na tyle 
słaboojawowo, że mogą się leczyć w izolacji domowej. Dla tych 
pacjentów mierzenie saturacji będzie bardzo pomocne.

Mam także nadzieje, że dzięki posiadaniu pulsoksymetrów w 
domach ludzie będą się czuli bardziej spokojni i bezpieczni. A to 
ma przecież spore znaczenie dla ogólnego stanu pacjenta.

Prof. dr hab. n. med. Rafał Drwiła
Specjalista II stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej 

terapii; posiada Europejski Dyplom Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii. Od 1983 r. pracuje w Krakowskim Szpitalu Specjalistycz-

nym im. Jana Pawła II, a od 2007 r. jest ordynatorem I Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Stopień doktora nauk me-

dycznych uzyskał w 1995 r., a habilitację w 2009 r. w Collegium 

Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W grudniu 2016 r. otrzy-

mał tytuł Profesora nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej.

Chorzy na COVID-19, przebywający w domu, otrzymają pulsoksymetry. W jaki sposób mają z nich 
prawidłowo korzystać, jak mają odczytać wynik, i co ten wynik powie o ich stanie zdrowia?

Królewski Kraków
Do Wszystkich Braci i Sióstr Polaków
A.D.27.11.2020
Godz.12.05

  Cum debita reverentia (łac.)
  - z należytym poważaniem, szacunkiem

Szpitalne Siostry, Pielęgniarki

To dumne powołanie jest ciepło postrzeganą
Cechą – szlachetnych Pań i Panien.
W czepkach na głowach, z Duszą, na rękach.
Jawią się Dobrymi Aniołkami.
- W naszych cierpieniach i… udrękach.
- A w domach, są kochającą Mamą i Żoną.
W Szpitalnych salach charyzmatyczną Osobą
Z sercem i poświęceniem oddane pracy…
- Jawią się w czasach Pandemii
Świętą Istotą…
Podlegającą nadludzkiej eksploatacji!
Jeszcze dyszące nadzieją pomocy,
Po całym dniu ciężkiej pracy i w nocy…
Szczupłe na twarzy z podkrążonymi oczami
- Jawią się  Żywymi Pomnikami Opieki.
Godnymi Najwyższych Pochwał i Wyróżnienia.
Będące przecież Zwyczajnie Szlachetnym Człowiekiem!
Tchniętym charyzmatem Bożym
Z oddaniem Matce Boskiej
 - POŚWIĘCENIEM.

Kapitan Wojska Polskiego 
Stefan Wierzba

Major Polskich Drużyn Strzeleckich
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Miêdzy nami, gó ra la mi...Bardzo pragnę się dowie-
dzieć, co należy obecnie zrobić 
z przeterminowanymi lekar-
stwami. Gdy próbowałam za-
nieść je do apteki, ta odmówiła 

mi przyjęcia, argumentując, że odbierają leki tylko zakupione w 
tej aptece, a ja nie pamiętam, gdzie były kupowane. Po roku, cza-
sem dwóch, gdy skończy się ich termin ważności, raczej nikt nie 
jest pewny, gdzie dokonał zakupu…

Podobno można przedatowane lekarstwa oddawać do Miej-
skiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, który zajmuje się odbio-
rem śmieci na terenie miasta. Czy to prawda? I w jakich workach 
je oddawać? A może wystarczy wrzucić do śmieci niesegregowa-
nych? Tylko to jest chyba nieekologiczne, a tyle się ostatnio mówi 
o ochronie naszej planety…

Od red.
Tak sprawdziliśmy, przeterminowane lekarstwa przyjmowane 

są przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Punkcie Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znaj-
duje się w Jaworkach, w miejscu nieczynnego już obecnie składo-
wiska odpadów.

Szczegóły dotyczące rodzajów odpadów i zasad ich  przyj-
mowania przez PSZOK znaleźć można na stronie internetowej 
MZGK w specjalnej zakładce:

http://www.mzgk.szczawnica.pl/index.php/gospdarka-dpada-
mi/pszok

Tam czytamy m.in.:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
to miejsce, w którym mieszkańcy Miasta i Gminy Szczawni-
ca mogą zostawić wytwarzane przez siebie odpady komunalne 
w ramach uiszczanej do Urzędu Miasta i Gminy opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi (aby móc korzystać z usług 
PSZOK, konieczne jest złożenie aktualnej deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Co można oddać do PSZOK
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta i Gminy Szczawnica do PSZOK można oddać na-
stępujące rodzaje odpadów:

odzież i tekstylia (można oddać także do pojemników na 
odzież używaną, znajdujących się w kilku miejscach na terenie 
miasta i gminy),
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• lampy fluorescencyjne,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane rozbiórkowe i remontowe,
• zużyte opony,
• chemikalia,
• przeterminowane leki i odpady medyczne,
• zużyte baterie i akumulatory,
• wszystkie rodzaje odpadów segregowanych, w przypadku 

konieczności oddania ich poza ustalonym harmonogramem.

Przyjęcie odpadów do PSZOK
Każdy mieszkaniec chcący oddać odpady do PSZOK powinien 

posiadać przy sobie numer karty z Urzędu Miasta i Gminy, w celu 
zweryfikowania możliwości bezpłatnego przekazania przez nie-
go odpadów do PSZOK w oparciu o złożoną deklarację. Numer 
karty to 4-cyfrowy numer, który można znaleźć m.in. na nakazie 
zapłaty z Urzędu Miasta i Gminy lub na etykietach z kodami kre-
skowymi przyklejanymi na worki z odpadami - pierwsze 4 cyfry 
pod kodem kreskowym.

Wszystkie odpady dostarczane do PSZOK powinny być odda-
wane w sposób selektywny (oddzielnie - w sposób umożliwiający 

zważenia każdej frakcji z osobna). Przed przy-
jęciem odpadów, pracownik PSZOK dokonuje identyfikacji ich 
rodzaju, następnie przeprowadza ważenie odpadów, osobno dla 
każdej z przywiezionych frakcji. W związku z powyższym, nie-
dozwolone jest oddawanie odpadów zmieszanych, nawet w przy-
padku, kiedy w ich skład wchodzą tylko i wyłącznie frakcje, które 
mogą być przyjęte przez PSZOK.

Limity odpadów
Zgodnie z uchwałą Uchwałą nr XXI/132/2020 Rady Miejskiej 

w Szczawnicy, został wprowadzony limit trzech rodzajów odpa-
dów, które mogą zostać oddane w ramach opłaty uiszczonej do 
Urzędu Miasta i Gminy tj.:

odpady wielkogabarytowe - łącznie 100 kg na rok,
opony (z wyłączeniem opon samochodów ciężarowych i do-

stawczych) - łącznie 4 sztuki na rok,
odpady budowlane rozbiórkowe i remontowe - 2 m3 na rok.
Większa ilość wymienionych odpadów może zostać przyjęta 

do PSZOK, jednak za odpady oddane powyżej rocznego limitu 
zostanie obciążony mieszkaniec zgodnie z obowiązującym cenni-
kiem MZGK, dostępnym na stronie internetowej.

TELEFONY 
DO RE DAK CJI

PRZED WIOŚNIE
Na świętej Agaty
Pójdą dzieci na Zagaty
Święta Agnieszka
Wypuszcza skowronka z mieszka
To już zapowiedź wiosny
Za chwilę kotki wierzbowe
Bazie zapowiedzią  Wielkanocy
Mlecze, kaczeńce to wiosna
Śmigus dyngus
Prima Aprilis
Zarosły ścieżki wydeptane kierpcami
Kapliczki świadectwem wiary
Pamięć pozostawiona w muzeum
Zgasło światło lampy naftowej
Zgasło stare
Idzie nowe
Świeci  światłem żarówki
Gdyby tak od nowa
Wydeptać  zarośnięte ścieżki życia
Jest szczyt
Jaki widok z niego
Co zostawiam za sobą
Czego nie dokonałem
Ocenę historii pozostawiam Tobie

   Sławek Słowik
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego
Wiadomości z Parafii 

św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli:

Kacper Józef Smoter 3.01.2021r.
Wiktor Mariusz Wiercioch 3.01.2021r. 
Nikodem Wiercioch 17.01.2021r.
Mariola Majerska 23.01.2021r. 

Odeszli do wieczności:

Marian Józef Węglarz zm. 12.01.2021r.
Maria Barbara Salamon zm. 16.01.2021r. 
Janina Lizoń zm. 20.01.2021r.
Barbara Majerczak zm. 23.01.2021r.
Henryk Wojciech Łazarczyk zm. 23.01.2021r.
Irena Słowik zm. 28.01.2012r.  

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjęli:

Piotr Łukasz Warzecha 3.01.2021
Lena Zofia Słowik 3.01.2021
Liliana Anna Słowik 3.01.2021

Kronika Towarzyska
Serdeczne dziękujemy wszystkim przyjaciołom, sąsiadom i znajomym, 

którzy dnia 7 grudnia 2020 r. uczestniczyli w uroczystościach pogrzebo-
wych naszej kochanej Mamy, zmarłej 1 grudnia 2020 r. Zofii Kondrackiej. 
Słowa otuchy i pocieszenia, w tak trudnym dla nas czasie znaczą wiele. 

Dziękujemy wszystkim za życzliwość, pomoc i modlitwę.  

Pogrążone w smutku, córki Ewa i Anna 

Składamy serdeczne gratulacje Panu Jackowi Pietrzakowi -nauczycie-
lowi wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. prof. J. 
Tischnera w Szczawnicy, za zdobycia tytułu Piłkarza XX- lecia PPPN. 

Panie Jacku, cieszymy się z Pana sportowego osiągnięcia, które na 
pewno będzie inspiracją dla wielu naszych uczniów. Jesteśmy dumni, że 
możemy z Panem współpracować.

Życzymy wielu dalszych sukcesów, chociaż wiemy, że to tylko kwestia 
czasu.

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie z SP2 w Szczawnicy

Jacek Pietrzak najlepszym 
piłkarzem XX-lecia PPPN
 
Poznaliśmy wyniki plebiscytu organizowanego przez portal 

podhaleregion.pl przy współpracy z Podhalańskim Podokręgiem 
Piłki Nożnej na Najlepszego Piłkarza Ostatniego XX lecia. Tytuł 
ten trafił ostatecznie do rąk Jacka Pietrzaka, który zyskał blisko 
65 procentowe poparcie wszystkich głosujących.

Łącznie oddano głosy na 107 zawodników.

W najlepszej dziesiątce, obok zwycięzcy znaleźli się kolej-
no: Filip Piszczek, Rafał Waksmundzki, Sylwester Kurnyta, Bar-
tłomiej Kasprzak, Andrzej Rabiański, Jakub Hładowczak, Robert 
Krzystyniak, Rafał Komorek oraz Florian Kamiński.

Laureaci pamiątkową statuetkę i list gratulacyjny odebrali z 
rąk władz PPPN: Jana Kowalczyka, Bogusława Górnika oraz Łu-
kasza Królczyka.

Sponsorem plebiscytu była firma Didosport oraz Stowarzysze-
nie Podhale Nasz Dom.

Informacja udostępniona przez podhaleregion.pl
 Dziękujemy - redakcja
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Dzień Babci i Dziadka
Trochę ostrożnie, nieśmiało reaktywowaliśmy 

Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Taki 
prezent zrobiliśmy sobie sami z okazji naszego 

styczniowego święta. Na razie w ofercie są  spotkania na świeżym 
powietrzu, w niewielkich grupach, w formie gimnastyki i nordic 
walkingu. Będziemy  stopniowo wznawiać oraz proponować nowe 
zajęcia, które będą odbywać się zgodnie z zasadami, na jakie po-
zwalają obostrzenia związane z pandemią. 

Jednym ze skutków pandemii jest wycofanie się seniorów z ak-
tywnego życia. Panuje opinia, że w tej chwili ciężko jest pobudzić 
seniora do aktywnego spędzania wolnego czasu.  Próbujemy więc 
na nowo rozbudzić w naszych słuchaczach  dawny zapał i entu-
zjazm, który kiedyś skłonił ich do współuczestniczenia w dzia-
łalności naszego Stowarzyszenia PUTW.  Podejmujemy starania, 
żeby ponownie zainteresować ich  zdobyciem nowych umiejętno-
ści i wiedzy, która ułatwi, umili im życie. Czy nam się to uda???

Wszystkich szczawnickich seniorów chcielibyśmy zaintereso-
wać konkursem fotograficznym, którego jesteśmy organizatorem. 
Konkurs pod hasłem „Apetyt seniora na nowe wyzwania” ma na 
celu ukazanie seniorów w sytuacjach niecodziennych, wyjątko-
wych,  wzbudzających zachwyt i niedowierzanie. Przewidujemy 

nagrody pieniężne i rzeczowe. Więcej informacji o konkursie 
można znaleźć na naszej stronie internetowej: 

pieninskiutw.pl i na fb. Zapraszamy do zainteresowania się na-
szymi inicjatywami.

„Nie odkładajmy siebie na później”
/bn/

Seniorze odetchnij… 
czystym powietrzem (?)

Zimą  Polska jest „czerwoną wyspą 
smogu na zielonej mapie  Europy” o czym 
permanentnie informują nas środki maso-
wego przekazu.  Jest to niestety zła wido-
mość i ….drażliwa. Na spotkaniach towa-
rzyskich rozmowa o smogu  wzbudza tak 
silne emocje, że często prowadzi do kłótni 
i obrazy. Właściciele samochodów uwa-
żają, że niesłusznie to ich posądza się o 
skażenie atmosfery na tak ogromną skalę, 
a ogrzewający swoje domostwa węglem i 
drewnem wytaczają argumenty, że zawsze, 
od wieków tak pozyskiwano ciepło i dopie-
ro od niedawna mówi się o jakimś smogu, 
a ich czyni odpowiedzialnymi za zatruwa-
nie powietrza. 

Okazuje się, że smog nie jest wymy-
słem naszych czasów. Już w starożytności 
uważano, że zanieczyszczone powietrze 
szkodzi. Pisze o tym w jednym z listów w 
61r. n.e. Seneka Młodszy, któremu medyk 
zalecił opuszczeniem  Rzymu, z powodu 
„smrodu kominów”. W 1273r. w Londynie 
wydano zakaz używania sproszkowanego 
węgla, by uzyskać lepszą jakość powietrza. 
W grudniu 1952r. doszło w Londynie do 
katastrofy ekologicznej zwanej Wielkim 
Smogiem Londyńskim. Wówczas to od 5 
do 9 grudnia znacznie obniżyła się tempe-
ratura powietrza, ludzie zaczęli masowo 
ogrzewać domy, co przy przysłowiowej an-
gielskiej mglistej pogodzie doprowadziło 
do zjawiska inwersji, a  następnie powsta-
nie mieszanki tak trujących zanieczysz-
czeń, że zmarło 12 tysięcy ludzi, a 100 
tysięcy wymagało hospitalizacji. Obecnie 

nie mówi się o smogu typu londyńskiego, 
gdyż wyeliminowano z zanieczyszczeń 
tlenki siarki. Zastąpił je jednak benzo(a)
piren i pyły PM10, PM2,5 równie trujące.  
Mniejsze pyły wnikają bezpośrednio do 
układu krwionośnego i szkodzą płucom, 
sercu, powodują nowotwory i uszkadza-
ją mózg. Ostatnie badania wykazały, że 
przeciętny mieszkaniec Krakowa wdycha 
rocznie tyle benzo(a)piranu, ile palacz wy-
palający 2 500 papierosów w tym samym 
okresie.

Można by przytaczać wiele takich nie-
pokojących danych, ale przecież nie o to 
chodzi. Chodzi o to, jak temu przeciwdzia-
łać. Ponieważ nie pozbędziemy się szyb-
ko niskiej jakości urządzeń grzewczych, 
obaw o wysokie koszty eksploatowania 
ekologicznych urządzeń i paliw, złych na-
wyków, jak spalanie śmieci -  stosujmy 
bierną obronę przed smogiem. A należy do 
niej noszenie maseczek antysmogowych, 
pozostawanie w domu, gdy stan powietrza 
jest zły, unikanie nadmiernego wysiłku 
i spacerów w pobliżu ulic o wzmożonym 

ruchu samochodowym. Bierna obrona 
przed smogiem bardzo przypomina obro-
nę przed koronawirusem i to powinno nam 
uświadomić, jak tragiczny w skutkach jest 
wpływ smogu na nasze zdrowie. W trosce 
o lepszą  jakość powietrza można w swoim 
indywidualnym gospodarstwie przepro-
wadzić radykalną zmianę ogrzewania na 
bardziej ekologiczne. Jest to kosztowne i 
dlatego  przewidziano możliwość skorzy-
stania ze środków pomocowych z progra-
mu Czyste Powietrza, Stop Smog lub z ulgi 
podatkowej (termomodernizacyjnej).  Oby  
pozyskanie  tych środków było w miarę 
łatwo dostępne, gdyż jakość powietrza w 
Małopolsce jest fatalna.

/ Jeden z wykładów VIII edycji Forum 
Seniora transmitowany na żywo w interne-
cie 16 grudnia 2020r. był poświęcony smo-
gowi -  palącemu problemowi cywiliza-
cyjnemu. Wykład ten wygłosił Pan Paweł 
Pawłowski z Fundacji Lepsze Niepołomi-
ce, a ja spróbowałam go Państwu streścić/ 

bn
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Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe

Szukać Boga
Szukać Boga naprawdę to pragnąć Go 

ponad wszystko i ze wszystkich sił. Nie ma 
tu miejsca na jakąś połowiczność. Chodzi 
natomiast o postawę radykalizmu religijne-
go, tak mało obecnego dziś wśród nas, lu-
dzi odzianych w miękkie szaty, otoczonych 
„cudami” techniki, a przede wszystkim 
nauczonych oceniać wszystko pod kątem 
własnej wygody i przydatności.

I wolelibyśmy „sprawę z Bogiem” za-
łatwić jakąś ze znanych nam metod – lo-
kowania kapitału na koncie, płacenia kartą 
kredytową, rozliczania się raz w miesiącu 
itp. Wydaje się nam, że wystarczy dopeł-
nić różnych formalności (takich jak: od-
klepanie rano i wieczór pacierza, Msza 
od święta, spowiedź od czasu do czasu...) i 
religijny interes będzie kwitł. Zaś nasze ży-
cia będzie się ogniskować wokół różnych 
światowych spraw. Aby naprawdę znaleźć 
Boga, trzeba Go rzeczywiście szukać.

Szukać Boga to tęsknić za Nim całym 
sercem, wyczekiwać na Niego, wypatry-
wać Go, być czujnym na najdrobniejsze 
ślady Jego obecności i działania. Bóg, któ-

ry nas stworzył i wszystkich ogarnia swoją 
obecnością, nie da się zamknąć w zakry-
stii ani w odklepanej formułce modlitew-
nej. On jest żywą Osobą, Obecnością żywą 
i dynamiczną – podtrzymującą świat w 
istnieniu i pochylającą się z miłością nad 
człowiekiem w niezliczonych aktach swe-
go zbawczego działania.

Poszukiwanie Boga rozpoczyna się od 
uświadomienia sobie, za Eliaszem, że żyje 
Bóg, przed którego Obliczem stoję, jestem, 
przeżywam swą codzienność. On chce 
wejść ze mną w dialog – On go już dawno 
rozpoczął, tylko ja ociągam się i umykam 
przed Nim. To nie jest postawa szukania.

Bóg otworzył przede mną drzwi do 
dialogu miłości, otworzył mi swe Ser-
ce. Dlaczego umykam przed tą miłością? 
Obawiam się może, że Bóg mógłby mi coś 
odebrać (moje różne przywiązania), mógł-
by wymagać ode mnie czegoś, co by mnie 
kosztowało. To myślenie małoduszne, cia-
sne, egoistyczne i w rezultacie niepoważne. 
Wyrasta ono z chęci „zachowania życia”, 
z instynktu samozachowawczego, a prowa-
dzi – wbrew oczekiwaniom – właśnie do 
utraty życia. O paradoksie tym uczył Jezus, 

mianowicie że tylko ten zachowuje swe ży-
cie, kto nie boi się go utracić. Nie można 
bowiem żyć dla instynktu samozachowaw-
czego – jesteśmy przeznaczeni dla Boga.

O znalezieniu przez nas Boga decydu-
je przede wszystkim ten pierwszy krok, 
pierwszy akt odwagi: porzucenie obaw, 
wątpliwości, instynktu samozachowaw-
czego... i zdecydowane wejście na drogę 
szukania Pana. Rozważmy słowa proroka 
Izajasza:

„Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,
wzywajcie Go, dopóki jest blisko!” (55,6)

Ociągamy się przed pójściem za Panem, 
wydaje się nam, że to byłby akt naszej ła-
skawości i zapewne dar, za który Bóg wi-
nien nam wdzięczność. Tymczasem jest 
na odwrót. To Bóg w swojej łaskawości i 
miłosierdziu pozwala nam się znaleźć – i 
mógłby tę łaskę cofnąć, jak też szansa pój-
ścia za Nim upływa wraz z naszym życiem.

Człowiek pokorny łatwo rozeznaje nie-
skończoną wielkość Bożego daru i nigdy 
nie ustaje w szukaniu Przedmiotu swej 
miłości...

Danuta Mastalska

Szanowni Państwo,
Pierwsza w 2021 roku sesja Rady Powiatu Nowotarskiego od-

była się 28 stycznia, w formie zdalnej. Pierwszym punktem było 
ślubowanie nowej radnej Grażyny Tylki z Nowego Targu, któ-
ra objęła mandat po rezygnacji Michała Borzęckiego. Zarówno 
nowa radna jak i ustępujący radny to członkowie Klubu Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości w radzie powiatu. Michał Borzęcki do-
datkowo pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 
Pani Grażyna Tylka była radną w poprzedniej kadencji, na co 
dzień pracuje w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. 
Jana Pawła II w Nowym Targu. 

Następnie dokonaliśmy zmian w budżecie na bieżący rok, a 
także w ślad za tym zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Nowotarskiego.

Kolejny punkt dotyczył podjęcia Uchwały Rady Powiatu No-
wotarskiego w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb 
przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu 
nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuń-
cze.

Na wniosek Radnych Prawa i Sprawiedliwości podjęta została 
rezolucja dotycząca wsparcia działań na rzecz dofinansowania 
działalności agroturystycznej w okresie pandemii, prowadzo-
nych przez Polską Federację Turystki Wiejskiej „Gospodarstwa 
Gościnne” mających na celu udzielenie pomocy finansowej 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla rolników pro-
wadzących działalność agroturystyczną na obszarach wiejskich 
bez wpisu do ewidencji  działalności gospodarczej. Mając na 

uwadze, że również na terenie Powiatu Nowotarskiego funkcjo-
nują gospodarstwa agroturystyczne prowadzące zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa działalność bez jej rejestrowania 
w ewidencji działalności gospodarczej, Rada Powiatu Nowotar-
skiego uznaje za w pełni uzasadnione objęcie pomocą rządową 
także ten rodzaj aktywności  gospodarczej na obszarach wiej-
skich. Rezolucja została przyjęta jednogłośnie i zostanie skie-
rowana do: Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 
Mateusza Morawieckiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Grzegorza Pudy, Prezesa Zarządu Polskiej Federacji Turystki 
Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” Wiesława Czerniec, Se-
kretarza  Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii 
Andrzeja Guta - Mostowego oraz parlamentarzystów z terenu 
Podhala.

Jednocześnie pragnę poinformować, że Powiat Nowotarski 
pozyskał wsparcie na 4 inwestycje drogowe ze środków rządo-
wych z Programu Inicjatyw Lokalnych. Z tego samego Fundu-
szu Miasto i Gmina Szczawnica uzyskała wsparcie w wysokości 
ponad 3,2 miliona złotych na rozbudowę instalacji wodociągo-
wej w Jaworkach i Szlachtowej.

Przypominam o możliwości składania wniosków do poszcze-
gólnych wydziałów starostwa powiatowego w formie elektro-
nicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski przyjmu-
je także Biuro Obsługi Klienta w Starostwie po wcześniejszym 
umówieniu terminu w systemie na stronie: www.rejestracja.no-
wotarski.pl

Po raz kolejny zachęcam również do rejestrowania się na 
szczepienia przeciwko Covid-19, dzięki czemu zapewnimy bez-
pieczeństwo sobie samym i naszemu otoczeniu.

Pozdrawiam serdecznie i niezmiennie zapraszam do kontak-
tu: tomasz.hamerski@rada.nowotarski.pl

 Tomasz Hamerski
 Radny Powiatu Nowotarskiego

strona  15

Nr 341  -  LUTY 2021MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH



Życzmy sobie powrotu 
do normalności

 

(Rozmowa z p. burmistrzem Miasta i Gminy Szczawnica 
Grzegorzem Niezgodą)

- Za nami rok 2020, bardzo trudny nie tylko dla Polski, 
ale i całego świata ze względu na panującą pandemię co-
vid-19. Nas interesuje, jak udało się go przetrwać Szczaw-
nicy, żyjącej przecież z turystów, kuracjuszy, wczasowi-
czów, wycieczkowiczów? Lockdown w marcu/kwietniu, 
teraz pozamykane hotele, restauracje, brak możliwości 
wynajmowania gościom kwater itp. na pewno odbiło się 
to na kondycji miasta.

Dla każdego z nas rok 2020 był wyjątkowy. Każdy z 
pewnością dotkliwie odczuł trudności związane z tym 
okresem w wymiarze indywidulanym, ale również w 
swoim miejscu pracy. Również w wymiarze samo-
rządu Miasta i Gminy Szczawnica dotkliwie odczu-
wamy wszelkie wprowadzane obostrzenia nie mogąc 
również normalnie funkcjonować. Najważniejszym 
dla nas jednak powinno być obecnie zdrowie wła-
sne i naszych najbliższych. Jednak nie sposób rów-
nież przejść obojętnie obok pogorszenia się sytuacji 
finansowej każdego z nas. Budżet miasta również 
„ucierpiał” poprzez koronawirusa. Odnotowujemy 
mniejsze wpływy z podatków związanych z działalno-
ścią gospodarczą, z opłaty uzdrowiskowej. Ponadto 
nasza pomoc dotyczyła również umorzeń w okresach 
lockdownu czynszów dla dzierżawców prowadzących 
działalność w naszych lokalach i odroczeń płatności 
podatków dla obiektów noclegowych, które zwracały 
się do nas z taką prośbą. Szacujemy zmniejszenie wy-
sokości dochodów w 2020 roku w stosunku do roku 
poprzedniego na kwotę ok. 1,5 mln zł.

- Choć rok był nietypowy, sporo udało się wykonać w 
branży budowlanej. Proszę powiedzieć o zrealizowanych 
inwestycjach, jakimi były: gazyfikacja, remontowane 
drogi, budowany Posterunek Policji… Co jeszcze się 
działo?

Ostrożnie podeszliśmy do realizacji inwestycji w 2020 
roku z uwagi na niepewną sytuację finansową w tym 
okresie oraz konieczność dalszego zmniejszania za-
dłużenia miasta. Skupiliśmy w tym względzie nasze 
działania na inwestycjach bieżących oraz realizacji 
projektów, na które w okresie wcześniejszym pozy-
skaliśmy środki zewnętrzne jak projekt rewitalizacji w 
obrębie ulic Św. Krzyża i Połoniny, czy projekt finan-
sowany z Funduszu Dróg Samorządowych związany z 
ulicą Skotnicką. Zadania te są rozłożone na dwa lata 
i w 2021 roku planujemy zamknąć te inwestycje. Na-
tomiast wymienione w pytaniu przedsięwzięcia reali-

zowane przez inne instytucje też absorbowały naszą 
uwagę poprzez szereg uzgodnień i narad roboczych 
wynikających z bieżących problemów. Przy okazji ga-
zyfikacji w różnych rejonach miasta były odtwarzane 
ulice gminne, a dla przykładu chociażby alejki wzdłuż 
Parku Dolnego zyskały nową nawierzchnię. Z pew-
nością w wielu sytuacjach należy przeprosić miesz-
kańców za występujące uciążliwości niejednokrotnie 
tłumaczone przez naszych wykonawców również pan-
demią koronawirusa i problemami personalnymi z 
pracownikami.

- A w czym pandemia najbardziej  przeszkodziła  Szczaw-
nicy w minionym roku?

W przypadku funkcji samorządowych ważnym aspek-
tem jest kontakt z mieszkańcami jak również możli-
wość spotkań z innymi samorządowcami i przedsta-
wicielami innych instytucji. Dotkliwym jest brak moż-
liwości realizacji normalnej działalności kulturalnej, 
sportowej. Ponadto wszelkie zdalne spotkania nie są 
w stanie zastąpić indywidulanych spotkań w przypad-
ku konieczności przedyskutowania jakiegokolwiek 
pomysłu. Dystans społeczny i izolacja nie służą peł-
nieniu funkcji samorządowych. 

- Sprawy zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego były 
najważniejsze w zeszłym roku. Czy prowadzone są miej-
skie statystyki dotyczące ilości mieszkańców, którzy 
zachorowali, przebywali w kwarantannie, wyzdrowieli, 
odeszli? Jaka to skala zjawiska?

Podobnie jak w skali całego kraju odnotowujemy 
wzrost liczby zgonów, a szczególnie miesiące jesienne 
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były pod tym względem tragiczne. Sceptycznie pod-
chodzę do wszelkich statystyk dotyczących liczby za-
chorowań, osób na kwarantannie i w pełni zgadzam 
się z wypowiedziami epidemiologów, że rzeczywista 
skala jest o wiele większa. W wielu prywatnych roz-
mowach padają stwierdzenia i wątpliwości dotyczące 
faktu że ktoś miał „gorszy okres”, ale z uwagi na ła-
godne objawy tylko przypuszcza, że mógł „przejść” 
koronawirusa. 

- Choć czasy ciężkie, budżet na przyszły rok trzeba było 
stworzyć. Jaki on jest? Jakie środki miasto otrzymało z 
samorządowej tarczy inwestycyjnej? Których dziedzin 
życia dotyczyć będą cięcia budżetowe? Czy zmienią się 
wysokości podatków lokalnych? Wiadomo już, że wzro-
sną stawki za prąd…

W obecnej sytuacji trudno byłoby się w ogóle zasta-
nawiać nad zwiększeniem podatków lokalnych. Wy-
starczającym i dotkliwym obciążeniem dla mieszkań-
ców z pewnością będzie wzrost cen energii i inflacja, 
którą już widać w sklepach na półkach. Z różnych 
przyczyn należy spodziewać się również wzrostu cen 
usług komunalnych, takich jak opłata za ścieki, za 
śmieci czy opłata za wodę. Sytuacja ekonomiczna i 
uwarunkowania prawne nie pozwalają utrzymywać 
tych usług na stałym poziomie, a będzie to szczególnie 
dotkliwe w przypadku opłat za śmieci. Będzie to miało 
znaczący wpływ w 2021 roku na nasze możliwości fi-
nansowe, zarówno w gospodarstwach domowych, jak 
i w budżecie miasta. Nie zakładamy drastycznych cięć 
wydatków, ale niewykluczone, że do pewnych działań 
zaniechanych w dobie koronawirusa już nie powróci-
my, bo nas  po prostu nie będzie na nie stać. Nasz bu-
dżet został przyjęty na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w 2020 roku i jest na poziomie porównywalnym z po-
przednim okresem, a samorządowe tarcze inwestycyj-
ne będziemy sukcesywnie wprowadzać w momencie 
przyznania środków. W 2020 roku było to 500 tys. zł 
na realizację ulicy Zawodzie.

- Choć końca obecnej sytuacji nie widać, plany na 2021 
rok trzeba było poczynić. Na jakich działaniach skupi się 
miasto? Czy są przewidziane zadania inwestycyjne? 

Faktycznie tarcze dla samorządów będą miały wpływ 
na budżet miasta w 2021 roku. Oprócz zadań, któ-
re już zostały wymienione wcześniej, czyli rewitali-
zacja ulic Połoniny i Św. Krzyża, przebudowa ulicy 
Skotnickiej i Zawodzie, planujemy jeszcze realizację 
inwestycji na Alei Parkowej. Pozyskaliśmy ponadto 
środki finansowe, również dzięki zaangażowaniu se-
natora Jana Hamerskiego w wysokości 3,3 mln zł, z 
tarczy samorządowej na budowę sieci wodociągowej 
na Jaworkach oraz na budowę siłowni na wolnym po-
wietrzu przy ścieżce pieszo – rowerowej. Złożyliśmy 

wniosek związany z siecią wodociągową na Szlachto-
wej, a do Funduszu wsparcia dla gmin górskich przy-
gotujemy kolejny wniosek związany z rewitalizacją 
centrum Szczawnicy. Mam nadzieję, że po uporaniu 
się z dokumentacją na przebudowę przystani flisac-
kiej przystąpimy do tego zadania w 2021 roku.

- W czasie panowania pandemii zmieniły się zasady funk-
cjonowania wielu zakładów pracy, szkół, służby zdrowia. 
Wiele firm przeszło na tzw. pracę zdalną, by zminimali-
zować bezpośrednie kontakty i możliwość zakażania się 
wirusem. Jak pracował w tym czasie UMiG Szczawnica? 
Czy przewidziane są jakieś zmiany w jego sposobie pracy 
w najbliższym czasie? Innymi słowy, jak najsprawniej i 
najbezpieczniej załatwić teraz sprawy urzędowe?

W pracy Urzędu Miasta mieliśmy różne okresy orga-
nizacji funkcjonowania obsługi mieszkańców. W naj-
gorszym okresie wprowadziliśmy wśród pracowników 
rotacyjnie tygodnie pracy w biurze i pracy zdalnej w 
miejscu zamieszkania. Obecnie utrzymujemy obsługę 
ograniczoną do kontaktów z pracownikami indywi-
dulanie na stanowisku przy wejściu od ulicy Szalaya, 
gdzie realizujemy obsługę kasową i podatkową, a od 
strony ulicy Św. Krzyża pozostałą obsługę związaną 
z pomocą społeczną czy w zakresie spraw bieżących. 
Również przy zachowaniu podstawowych zasad bez-
pieczeństwa istnieje możliwość spotkania z Burmi-
strzem Miasta i w każdym przypadku podejmuję inte-
resantów w Sali obrad Rady Miejskiej. Jednakże mam 
nadzieję, że w najbliższym roku powrócimy do pracy 
w normalnym trybie, a jest to uzależnione od aktual-
nej sytuacji pandemicznej w kraju, którą na bieżąco 
śledzimy.

- Zwykle naszą rozmowę kończyliśmy pytaniem o marze-
nia i życzenia na najbliższy rok. Pokusi się Pan o sformu-
łowanie takowych?

Przy okazji życzeń świątecznych czy noworocznych 
najczęściej przez nas używanym sformułowaniem 
była – normalność. I wydaje się, że za tą normal-
nością każdy z nas zaczyna powoli tęsknić. Sytuacja 
zmusiła nas do przemyślenia swoich poglądów i nie-
jednokrotnie zaczęliśmy marzyć o możliwości nor-
malnej pracy, normalnych kontaktów międzyludzkich, 
realizacji czynności, które do niedawna wydawały się 
normalne, a teraz musimy się w ich realizacji ogra-
niczać. Dlatego moje życzenia na 2021 roku spro-
wadzają się do życzeń powrotu do normalności, aby 
nie trzeba było zastanawiać się, co będzie jutro, tylko 
można było planować na przyszłość i realizować swo-
je marzenia.

Wywiad przeprowadziła zdalnie  
Alina Lelito
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W styczniu 2021 roku zaprosiliśmy wszystkich 
uczniów, rodziców i przedstawicieli organizacji działa-
jących w Szczawnicy, do udziału w Szkolnym Kolędo-
waniu - edycja 2021. Nie mogąc zorganizować przeglą-
du kolęd w tradycyjnej formie, przyjęliśmy następujące 
zasady: należało nagrać filmik z kolędą wykonaną solo, 

w duecie lub zespołowo, śpiewaną a’capella lub z towarzyszeniem 
instrumentów lub z gotowym podkładem muzycznym. Zaprosili-
śmy grupy uczniów, rodziców lub składy „mieszane”, także na-
szych przyjaciół z poprzednich przeglądów.

W liturgii Kościoła katolickiego kolędy powinno wykonywać 
się od mszy o północy w święta Bożego Narodzenia (noc 24/25 
grudnia) do święta Chrztu Pańskiego (niedziela po 6 stycznia). W 
polskiej tradycji dopuszcza się śpiewanie ich do Święta Ofiaro-
wania Pańskiego (2 lutego). Dziękujemy wszystkim za przesłanie 
filmików z nagraniami. Słuchajmy pięknych polskich kolęd opu-
blikowanych na stronie FB szkoły. Aprobatą niech będą polubie-
nia pod każdym filmem. Nagrania znajdują się w komentarzach 
do postu z dnia 29.01.2021.

Dyrektor Szkoły - Paweł Sypek

8 stycznia
Noc Biologów
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Nocy Biolo-

gów, która z powodu pandemii odbyła się on-line.
W tym roku do akcji przyłączyło się wiele uczelni 

wyższych z całego kraju 
 „Człowiek i mikroorganizmy” to hasło tegorocznej nocy bio-

logów. Uczniowie mieli możliwość przyglądania się wielu cieka-
wym doświadczeniom oraz pogłębić swoją wiedzę i zaspokoić 
ciekawość biologa.

18 stycznia
Dzień Kubusia Puchatka
18 stycznia dzieci z od-

działu przedszkolnego w 
Szkole Podstawowej nr 2 
im. ks. prof. J. Tischnera 
w Szczawnicy obchodziły 
Dzień Kubusia Puchatka. 
Pomimo upływu czasu Pu-
chatek nadal należy do naj-
bardziej lubianych i popular-
nych misiów. Dzieci chętnie 
kolorowały postać Puchatka, 
przygotowały dla niego pla-
kat oraz urodzinowy tort z 
klocków.

21 – 22 stycznia
Dzień Babci i Dzień Dziadka
Dzieci z oddziału przedszkolnego przygotowywały dla swo-

ich kochanych Babć i Dziadków laurki z okazji Ich święta oraz 

przygotowały życzenia 
i piosenki, które można 
oglądnąć na facebook-u 
naszej szkoły.  

Wszystkim Babciom 
i Dziadkom składamy 
najserdeczniejsze ży-
czenia zdrowia, radości 
i dużo siły do wspólnej 
zabawy z wnukami.

25 stycznia
Małopolski Konkurs 

Języka Angielskiego
Miło nam poinfor-

mować, że uczeń naszej 
szkoły, Szymon Klimek 
zakwalifikował się do 
etapu rejonowego Mało-
polskiego Konkursu Języka Angielskiego organizowanego przez 
Małopolskiego Kuratora Oświaty. Dzisiaj odbył się etap rejonowy. 
Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu 
rejonowego odpowiada poziomowi B2 według klasyfikacji Euro-
pejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Ponadto wymagana 
jest znajomość zagadnień kulturoznawczych dotyczących Wiel-
kiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. 

Szymonowi serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki, aby 
udało mu się zakwalifikować do etapu wojewódzkiego!!!

Jacek Pietrzak

Zespół Szkół Zawodowych 
i Placówek w Krościenku n.D
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych 
i Placówek w Krościenku n.D znów ze Srebrną Tarczą 

Zdobycie wysokiego miejsca w ogólnopolskim Rankingu Szkół 
„Perspektywy” jest dla każdej szkoły średniej zasłużonym  powo-
dem do dumy. Świadczy to między innymi  o wysokiej skuteczności 
nauczania, na które składa się dobrze wyposażona baza kształce-
nia ogólnego jak i zawodowego, wysokie kompetencje zawodowe 
nauczycieli, przyjazna atmosfera, czy też dobry kontakt szkoły z 
rynkiem pracy i pracodawcą. 

Kapituła Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Per-
spektywy 2021 już po raz 23 wyłoniła najlepsze szkoły średnie w 
Polsce. To jedyny ranking w kraju oparty wyłącznie na twardych 
danych z okręgowych komisji egzaminacyjnych, Systemu Infor-
macji Oświatowej MEN i komitetów głównych olimpiad, wskazuje 
szkoły, w których warto się uczyć. W rankingu osobno wyszczegól-
niono najlepsze licea ogólnokształcące i najlepsze technika. W tym 
roku kryteria rankingu techników to: sukcesy szkoły w olimpia-
dach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), 
wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki 
egzaminu zawodowego (30%).

Kolejny raz sukcesem może poszczycić się Krościeńskie Tech-
nikum, które znalazło się na wysokiej pozycji zarówno w rankingu 
ogólnopolskim jak i wojewódzkim. Tak zaszczytne wyróżnienie 
uprawnia szkołę do posługiwania się tytułem Srebrnej Szkoły.

  Ranking jest tworzony głównie z myślą o uczniach, którzy pla-
nują swoją edukację w szkole średniej, oraz ich rodzicach. Klasy-
fikacja Perspektyw stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze 
liceum lub technikum, które doprowadzą ich do studiów i ułatwią 
zdobycie wymarzonego zawodu. 

M. Czaja
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Za kilka tygodni (01.03.2021) rusza 
rekrutacja do przedszkola. W związku 
tym, chciałabym przedstawić Państwu 
kilka informacji o działalności naszej 
placówki.

Dzisiaj przedszkole to nie tylko miejsce, w którym dziecko 
jest pozostawione pod sprawdzoną opieką do momentu powrotu 
rodziców z pracy. Oferta edukacyjna przedszkoli jest na coraz 
wyższym poziomie. Dzięki temu rodzice mogą wybrać taką pro-
pozycję, która najkorzystniej ich zdaniem wpłynie na rozwój ich 
dzieci. 

Tym, co wyróżnia nasze przedszkole wśród innych, jest spraw-
dzona, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wszystkie 
nauczycielki mają wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku 
„pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. Dodatkowo, prawie 
wszystkie nauczycielki mają dodatkowe kwalifikacje zdobyte na 
studiach podyplomowych. Mamy dwóch logopedów, specjalistę 
od terapii pedagogicznej, trzech nauczycieli języka angielskiego, 
dwóch specjalistów do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością in-
telektualną (oligofrenopedagogika) oraz nauczyciela gimnastyki 
korekcyjnej. W związku z tym, wszystkie zajęcia specjalistycz-
ne odbywają się regularnie, w każdym tygodniu zajęć. Dwa razy 
w tygodniu, w każdej grupie są zajęcia z języka angielskiego. W 
starszych grupach, w zależności od preferencji rodziców, organi-
zowana jest religia. Wszystkie te zajęcia odbywają się w ramach 
realizowanej podstawy programowej i są bezpłatne.

W poszczególnych grupach, w każdym tygodniu są zajęcia z 
zakresu sprawności językowej, matematyczne, przyrodnicze, ru-
chowe, plastyczne i techniczne. Wzbogacane są one zajęciami 
realizowanym w ramach różnych ogólnopolskich projektów. W 
br szkolnym nasze przedszkole uczestniczy w następujących pro-
jektach: „ Mały Miś w świecie wielkiej literatury”- promującym 
czytelnictwo, „#20minutdla matematyki”-doskonalącym umie-

jętności matematyczne dzieci, „Wyzwania Bociana Teodora”- 
kształtującym postawy społecznie pożądane, „Kubusiowi Przy-
jaciele natury”- rozwijającym zachowania proekologiczne oraz 
szczególnie dla nas ważnym „ Uczymy dzieci programować”- roz-
wijającym logiczne myślenie i uczącym programowania od dobrze 
dobranych zabaw. 

Od lutego 2021 r będziemy realizować projekt „Przedszkolaki 
Cyber Bystrzaki”. W ramach tego projektu nauczyciele przejdą 
dodatkowe szkolenia, a zakupione pomoce dydaktyczne ( Genibo-
ty, maty do programowania, robot Photon, specjalne klocki lego 
Edukation) posłużą nam w kolejnych latach.

Rodzice dzieci mają możliwość wglądu w działalność swoich 
pociech na specjalnie utworzonych grupowych stronach facebo-
ok. Zamieszczane są tam zdjęcia, filmiki z zabaw i uroczystości 
przedszkolnych, a także ważne wiadomości dla rodziców. 

 Aby lepiej poznać działalność naszej placówki, zapraszam do 
śledzenia artykułów w „ Z Doliny Grajcarka”, strony internetowej 
i portalu facebook. 

Dyrektor przedszkola
Jolanta Niewiadoma 

   

Ferie z OHP 2021
Ferie zimowe dla każdego ucznia, to chwila wytchnienia od 

nauki, czas radosnej atmosfery, częstego przebywania na świe-
żym powietrzu oraz realizacji swych pasji. Podczas zimowe-
go wypoczynku, po kilku miesiącach żmudnej pracy uczniowie 
mogą aktywnie spędzić swój wolny czas. Aktywność fizyczna 
to niezbędny element prawidłowego rozwoju i zdrowia człowie-
ka, bowiem jak twierdził John F. Kennedy: „sprawność fizycz-
na to klucz do zdrowego ciała i podstawa dynamicznej i twór-
czej aktywności intelektualnej”. Warto zatem zaplanować ferie, 
tak aby oderwać dziecko od telefonu komórkowego czy laptopa  
i zapewnić mu, jak najwięcej ruchu oraz pobudzić jego kreatyw-
ność. W dzisiejszych czasach coraz trudniej zachęcić młodych ludzi 
do aktywności. 

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy- Jabłon-
ce, jak co roku, w ramach swojej działalności wychowawczej zorga-
nizowało wypoczynek zimowy dla swoich wychowanków. Niestety 
Ferie z OHP 2021 ze względu na epidemię  COVID-19 wyglądały 
nieco inaczej niż zazwyczaj. Wiele zaplanowanych wcześniej przed-
sięwzięć tj.   wyjścia na narty, wyjazdy na lodowisko i wiele innych 
atrakcji, musiało zostać odwołanych. W wyniku wprowadzenia 
obostrzeń pierwszy tydzień ferii nasza młodzież musiała spędzić 
w swych domach. Podczas drugiego tygodnia nasi młodociani pra-
cownicy powrócili na zajęcia praktycznej nauki zawodu. By mło-
dzież mogła choć chwilę nacieszyć się zimowym wypoczynkiem w 
naszej jednostce opiekuńczo- wychowawczej ruszyły zajęcia w ra-
mach corocznej akcji. Możliwości niestety były ograniczone, jednak 
kadra pracownicza zaplanowała szereg ciekawych i bezpiecznych 
propozycji zagospodarowania wolnego czasu naszych podopiecz-
nych. 11 stycznia pod opieką wychowawców zorganizowano nordic 
walking w zimowej, pięknej scenerii. To idealny sposób na aktyw-
ność fizyczną zimą, który przyczynia się do zahartowania naszych 

organizmów i oderwa-
nia się od codziennych 
zajęć. Wieczorem w 
internacie odbył się 
seans filmowy i zaba-
wy integracyjne. Na 
wtorkowe popołudnie 
zaplanowano zajęcia 
sportowo- rekreacyj-
ne na terenie naszego 
Centrum. Rozegrano 
Turniej Tenisa Stoło-
wego i wręczono dy-
plomy zwycięzcom. 

Młodzież grała w piłkarzyki oraz rzutki. Następnie wychowanko-
wie zagłębiali tajniki gier planszowych i świetlicowych. Planszówki 
to idealny sposób na naukę poprzez zabawę oraz oderwanie się od 
wirtualnego świata. W czasach pandemii izolacja sprawiła, że rela-
cje rówieśnicze uległy znacznemu osłabieniu, stąd zajęcia cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. Kolejny dzień przyniósł wiele cieka-
wych zajęć. W ramach koła ekologiczno- przyrodniczego wycho-
wankowie poznali zjawisko nazywane efektem Mpemby oraz stwo-
rzyli cudowne, lodowe witraże oraz bańki mydlane. Po zajęciach 
wspólnie z wychowawcą ulepili bałwana i zorganizowali zabawy 
na śniegu. Nie zabrakło także spaceru zimową porą, do pobliskie-
go wodospadu Zaskalnik. W czwartek uczestnicy działającego w 
internacie koła fotograficznego wraz z opiekunem wyruszyli na 
spacer na Durbaszkę w ramach przygotowań do wystawy fotogra-
ficznej „Zima w Pieninach”. Pomimo sytuacji epidemiologicznej, 
kadra pracownicza starała się, by czas odpoczynku naszych pod-
opiecznych był bezpieczny, inspirujący i ciekawy. Miejmy nadzieję, 
że wkrótce powrócimy do normalności, a młodzież powróci stęsk-
niona i aktywna po tylu trudnych miesiącach.

Opr. Kierownik Internatu

Miejskie Przedszkole  

Publiczne
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Śladami Polaków  
w Ameryce Północnej: 

Korczak Ziółkowski
W Ameryce Północnej zamiesz-

kuję od ponad czterdziestu lat. W latach 1979-2003 
mieszkałam w USA, wtedy to, podczas moich licz-
nych podróży, odwiedziłam wiele stanów i zwie-
dziłam ich najpiękniejsze miejsca. Jednym z takich 
miejsc są Czarne Wzgórza w stanie Dakoty Połu-
dniowej. Po raz pierwszy byłam tam podczas wa-
kacji w 1984 roku, a następnie w roku 2000, kiedy 
to uczestniczyłam w 60. rajdzie motocyklowym w 
miejscowości Sturgis. Miałam wtedy okazję za-
poznać się z historią tego regionu i jego rdzennych 
mieszkańców, jak i przybyłych tu ze wschodnich sta-
nów osadników. Przywiozłam stamtąd wiele pamią-
tek i publikacji, z których zaczerpnęłam informacje 
do tego artykułu. 

Dakota Południowa, to malownicze tereny z pa-
smem górskim Czarnych Wzgórz (Black Hills), stan 
bogaty w historię, kraina będąca świętym miej-
scem dla tubylczej ludności, indiańskiego plemienia 
Siuksów. To tu znajduje się znana w całym świecie 
góra Mount Rushmore, z wykutymi w skale głowa-
mi czterech prezydentów Stanów Zjednoczonych, 
uwiecznieni na wieki są tu George Washington, 
Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, i Abraham 
Lincoln. Podobny projekt, jednak dużo większy, to 
oddalony zaledwie o kilkanaście kilometrów, niedo-
kończony pomnik Szalonego Konia (Crazy Horse), 
bohaterskiego wodza Siuksów, dzieło amerykańskie-
go rzeźbiarza polskiego pochodzenia – Korczaka 
Ziółkowskiego. 

Korczak Ziółkowski urodził się w 1908 roku w 
USA, w Bostonie. Jego dziadek, hrabia Ignacy Ziół-
kowski, przybył tu z Krakowa w XIX wieku. Rodzi-
ce Korczaka, Anna i Józef, zginęli tragicznie, kiedy 
on miał zaledwie rok, a Korczak wychowywany był 
w kilku sierocińcach. Niejednokrotnie był źle trak-
towany i przymuszany do ciężkiej pracy, zatem już 
od wczesnej młodości dążył do samodzielności. Nie 
przypuszczał wówczas, że stanie się legendą dla In-
dian, dla Amerykanów i dla Polaków, że zasłynie na 
cały świat. On sam później wspominał tak o sobie:  
„Co za honor dla małego polskiego chłopca, sieroty 
z Bostonu, być poproszonym przez indiańskich wo-
dzów, aby opowiedzieć historię ich plemienia. Co 
za honor! Tylko w Ameryce człowiek może rzeźbić 
górę”. 

W wieku 16 lat Korczak rozpoczął samodziel-
ne życie, ukończył szkołę średnią i podjął pracę 

Dzień Babci i Dziadka 
– rzecz o wyjątkowej miłości

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się 
z ciepłem, miłością i wszystkim co dobre. W Polsce Dzień Babci obchodzimy 
od 1964 roku - 21 stycznia, zaś nieco później, bo dopiero na początku lat 80. XX 
w. pojawił się też Dzień Dziadka, który przypada na 22 stycznia. Dziadkowie to 
osoby, które wykazują największe zainteresowanie i troskę o najmłodsze pocie-
chy, kiedy rodzice są zajęci własną pracą zawodową. Potrafią wsłuchać się w po-
trzeby wnucząt towarzysząc im w realizacji celów bliskich i dalekich. Wspólne 
przeżycia, zabawy, rozmowy, uczenie nowych umiejętności, sprzyjają wyjątko-
wej i odwzajemnianej miłości, solidarności, lojalności oraz zrozumieniu.

W kontaktach dziadka z wnukiem stają się możliwe partnerskie interakcje, 
międzypokoleniowa przyjaźń, ontologiczna równość, szczerość i otwartość. Sub-
telny urok wzajemnych relacji staje się pomostem między pedagogiką przymusu 
a pedagogiką swobody, o którą coraz silniej dopominają się dzieci. Bywa, że są 
wzajemnie w czymś bezradni lepiej się dzięki temu rozumiejąc i wspomagając 
zarazem. W dobie nowych mediów to wnuki wprowadzają dziadków w świat 
elektronicznej komunikacji i wirtualną rzeczywistość. Właśnie dlatego bezgra-
nicznie kocha się babcię i dziadka, bo oni pozwalają na więcej niż rodzice, ale 
i potrafią skuteczniej wyegzekwować od maluchów, by przestrzegały higieny, 
odpowiednio się odżywiały, poznawały normy i zwyczaje, które zbliżają ludzi do 
siebie. Dziakowie ob-
darzają wnuki wy-
jątkową miłością 
stanowiąc bezcenną 
dla nich pomoc we 
wsparciu osobiste-
go rozwoju. Potrafią 
łączyć życiową mą-
drość z wyjątkową to-
lerancją na te zacho-
wania wnucząt, które 
drażnią rodziców.

W tym roku, ze 
względu na pande-
mię, nie mogliśmy 
gościć babć i dziad-
ków w naszej szkole, 
ale nie zapomnieli-
śmy o ich święcie. Dzieci z zerówki oraz kl. I-III przygotowały upominki, które 
zaniosły do domów, aby osobiście wręczyć je swoim bliskim. Wiersze i piosen-
ki zostały zamieszczone na szkolnej stronie facebooka. Uczniowie z klasy III 
układali i zapisywali życzenia dla swoich babć i dziadków oraz narysowali ich 
portrety. Uczniowie klas starszych nie zapomnieli o podarunkach plastycznych. 
A wszystko po to, aby w szczególny sposób okazać swoim bliskim szacunek i po 
raz kolejny podziękować za miłość, cierpliwość i zrozumienie.

Komu, jak nie dziadkom powierza się swoje najgłębsze tajemnice, troski, na-
dzieje czy zmartwienia? Tak jak dzieciom potrzebni są w ich rozwoju dziadko-
wie, tak też w życiu najstarszych członków rodziny ważną rolę pełnią wnuki, 
które nadają nowy sens ich życiu,  opóźniając proces fizycznego i umysłowego 
starzenia się. Stają się dla nich szansą na pokonywanie kryzysu upływającego 
czasu, na zapomnienie o odczuwanych słabościach ciała oraz nieuniknioność 
problemów emocjonalnych np. poczucia zagubienia czy osamotnienia. Dzień 
Babci i Dziadka jest znakomitą okazją do wyrażenia przez najmłodszych człon-
ków rodziny wdzięczności za ich tak wieloraką OBECNOŚĆ, która jest im bez-
interesownie odwzajemniana, nie tylko od święta np. w Dniu Dziecka. 

MAŁOPOLSKI KONKURS GEOGRAFICZNY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJE-
WÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOL-
NYM 2020/2021

18 stycznia 2021 odbył się etap rejonowy Małopolskiego 
Konkursu Geograficznego, do którego zakwalifikował się 
uczeń klasy szóstej naszej szkoły - Bartłomiej Zabrzeski.

Gratulujemy i czekamy na wyniki.
Beata Kowalska
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w bostońskiej stoczni. Przez sześć lat pracował w stolarni, gdzie 
poznał tajniki ciesielki, wykazując niezwykły talent rzeźbiarski. 
Został szybko zauważony i znalazł kilku wpływowych protekto-
rów, jeden z nich wyczulił go na jego polskie pochodzenie. Wtedy 
to młody Ziółkowski poczuł solidarność z polskim narodem i ze 
swoimi przodkami i obrał sobie imię Korczak, wywodzące się, jak 
to sam odkrył, od herbu rodziny Ziółkowskich. Pierwszą rzeźbą, 
która przyniosła mu uznanie i sławę, było marmurowe popiersie 
wielkiego polskiego męża stanu i genialnego pianisty Ignacego Pa-
derewskiego. W 1939 roku dzieło to zdobyło pierwszą nagrodę w 
publicznym głosowaniu na Targach Światowych w Nowym Jorku. 
Jeszcze w tym samym roku Korczak znalazł się w regionie Czar-
nych Wzgórz, gdzie pracował jako asystent Gutzona Borgluma przy 
rzeźbieniu słynnych głów prezydentów w górze Mount Rushmore. 
Korczak z Borglumem pracował niespełna jeden sezon, ale zdążył 
w tym czasie zapoznać się i zaprzyjaźnić z ówczesnym wodzem 
Siuksów Henry’m Standing Bear (Stojący Niedzwiedź).

Po powrocie do Bostonu, Korczak otrzymał list od Henry’ego 
Standing Bear’a, w którym ten wystąpił z propozycją, aby wyrzeź-
bić w górze posąg Szalonego Konia. Szalony Koń był legendarnym 
wodzem Indian, który wraz z Sitting Bull’em (Siedzący Byk) prze-
wodził powstaniem Siuksów w latach 70. XIX wieku. Zasłynął w 
zwycięskiej bitwie pod Little Bighorn 25 czerwca 1876 roku, w któ-
rej Indianie wycięli cały oddział kawalerii amerykańskiej, w tym 
jego dowódcę, generała Custera. Henry Standing Bear pisał zatem 
w liście do Ziółkowskiego: “Wszyscy moi bracia, wodzowie i ja, 
chcemy, by Biały Człowiek dowiedział się, że i Czerwonoskórzy Lu-
dzie mieli swoich bohaterów”. Korczak nie od razu przyjął tą pro-
pozycje, gdyż w międzyczasie wstąpił do wojska, walczył w artyle-
rii amerykańskiej na frontach II wojny światowej, był kilkakrotnie 
ranny i dosłużył się stopnia sierżanta. Podobno przeżycia wojenne 
sprawiły, że Korczak Ziółkowski zdecydował się przyjąć zapro-
szenie Siuksów. Przez dwa lata studiował kulturę i historię Indian, 
wraz z indiańskimi wodzami wybrał górę Thunderhead Mounta-
in, na której w roku 1949 odpalono pierwszy ładunek dynamitu. 
Ziółkowski miał wówczas 40 lat i zaczynał nowy rozdział w swoim 
życiu. Poślubił też młodszą od siebie o osiemnaście lat Ruth Ross, 
swoją długoletnią asystentkę, z którą miał później aż dziesięcioro 
dzieci.  

Przyjmując ofertę Siuksów, Korczak Ziółkowski nie spodziewał 
się jednak, że już do końca życia zostanie w Czarnych Wzgórzach. 
Poświęcił się bez reszty pracy nad pomnikiem Szalonego Konia, naj-
większym jak dotąd takim przedsięwzięciem rzeźbiarskim w świe-
cie. Korczak wykupił za swoje pieniądze działkę i licencję górniczą. 
Podczas dwóch pierwszych lat pracy, zbudowano drogę, skonstru-
owano specjalne schody na szczyt góry, doprowadzono elektrycz-
ność i wodę. Przez pierwsze siedem miesięcy Korczak mieszkał 
w wojskowym namiocie, później zbudował dom dla swojej, szyb-
ko rosnącej rodziny, oraz studio do pracy rzeźbiarskiej u podnóża 
góry. Szybko jednak wyczerpały się zasoby finansowe Korczaka; 
podobno kiedy wreszcie rozpoczął rzeźbienie w górze, zostało mu 
zaledwie 174 dolary. Finanse były zawsze głównym problemem w 
pracy Ziółkowskiego, głównie z powodu jego honorowej polityki. 
Od początku przyjął on zasadę, która zakładała, że ani jednego do-
lara nie weźmie z pieniędzy podatników, dwukrotnie też odrzucił 
sumę 10 milionów dolarów, które rząd federalny USA gotów był 
przeznaczyć na realizacje projektu. Fundusze zbierano z dobrowol-
nych datków i biletów wstępu. Korczak był przeciwny, aby powsta-
jący pomnik traktować jako atrakcję turystyczną. Wielu ludzi miało 
wejście darmowe, w tym wszyscy Indianie. Korczak pracując przez 
ponad 30 lat nad Szalonym Koniem udowodnił, że jest człowiekiem 
żelaznej woli, niesłychanie konsekwentnym  i wytrwałym; praco-
wał ciężko i uparcie, wykazując niezwykłą inżynierską inwencję i 
zaradność gospodarską. Sam starał się zarobić na utrzymanie licz-
nej rodziny i na dofinansowanie własnego projektu. Zaczął zatem 
hodować bydło i świnie, wybudował nowoczesną mleczarnię i tar-

tak. Sam konstruował 
i naprawiał maszyny, 
przyjmował też inne 
zlecenia rzeźbiarskie 
i stolarskie, oraz spe-
cjalnie dla swoich 
dziesięciorga dzieci, 
założył szkołę.

P r o p o n o w a n y 
pomnik Szalonego 
Konia, Korczak za-
projektował sam. Wy-
rzeźbiony przez niego 

model, przedstawiał Indianina na koniu, z ręką wyciągniętą ponad 
głową konia, patrzącego przed siebie na rozległą krainę. Historycz-
na anegdota głosi, że kiedy to kpiąco zapytano Szalonego Konia, 
odmawiającego zamknięcia w rezerwacie, gdzie jest jego ziemia, 
ten wskazał palcem przed siebie i powiedział: “Moja ziemia jest 
tam, gdzie pochowani są moi przodkowie”. To opowiadanie za-
inspirowało Korczaka i chciał w pomniku uchwycić właśnie ten 
moment. Choć początkowo Korczak planował mniejsze rozmiary 
pomnika, później zdecydował się na większy projekt, tak też wy-
miary ukończonego pomnika będą naprawdę monumentalne; wy-
sokość całej rzeźby to około 170 m, a długość ponad 190 m, samo 
wyciągnięte ramię jeźdźca będzie miało prawie 80 m. Podjęta pra-
ca w niczym nie przypominała konwencjonalnej pracy rzeźbiarza. 
Odstrzeliwanie za pomocą dynamitu samego zarysu głowy do po-
ziomu ramienia, zajęło niemal całą dekadę, przy czym utrzymanie 
infrastruktury zajmowało też połowę czasu. Następne 10 lat Kor-
czak poświęcił na pozbycie się nadmiaru granitu znad głowy konia. 
Niejednokrotnie został ranny w czasie pracy, doznał wielu złamań 
kości, przeżył dwa ataki serca, nabawił się artretyzmu i głuchoty. 
Nie złamało to jednak jego determinacji, ducha, ani nawet nie po-
zbawiło siły fizycznej.

Praca nad tak wielkim pomnikiem, rzeźbionym, a właściwie 
odstrzeliwanym w górze, przerastała możliwości i długość życia 
jednego człowieka, tak też Korczak Ziółkowski nie doczekał się 
ukończenia rzeźby, zmarł w 1982 roku, mając 73 lata. Zdążył do 
tego czasu odstrzelić prawie 7 milionów ton skały. Nie wystarczy-
ło to jednak, by całkowicie wyłonić zarys całej rzeźby. Dopiero 
pod koniec lat 90.XXw. wykończono twarz Indianina. Zakończe-
nie prac przewiduje się na połowę XXI wieku. Korczak, wiedząc 
iż nie dokończy rzeźby, przed śmiercią przygotował odpowiednio 
swoją żonę Ruth, wyrysowali wspólnie dokładne plany, na których 
opierać miały się dalsze prace, nadal prowadzone przez liczne po-
tomstwo Korczaka, które w większości przejęło pasję ojca. Korczak 
podobno tak kiedyś powiedział: “Każdy człowiek ma swoją górę. 
Ja rzeźbię swoją.” 

Podczas pracy nad budową pomnika, Korczak poczuł solidar-
ność i uznanie, respekt i przyjaźń dla Indian. Pomnik Szalonego 
Konia miał pokazać światu, że Indianie też mają swoich bohate-
rów, zwłaszcza że to nieopodal, na świętych dla Siuksów Czarnych 
Wzgórzach, wyrzeźbiono w Mount Rushmore podobizny wodzów 
„Białego Człowieka”, a dla wielu Indian uosabiały one dawną opre-
sję, wrogów i morderców. Sam Korczak Ziółkowski stał się wy-
znawcą i protektorem kultury Indian, żył z nimi blisko, bez uprze-
dzeń, nabrał szacunku dla ich kultury i dziedzictwa. Uświadomił 
też innym ludziom, że każdy naród i plemię ma prawo do tego, by 
celebrować swoją kulturę, historię, dziedzictwo, etniczną dumę i 
poczucie godności. Niedokończone dzieło Korczaka Ziółkowskiego 
to nie tylko skała, która przeobraża się w posąg Szalonego Konia, 
ale świadectwo szlachetności, honoru, wytrwałości, dyscypliny i 
pracowitości jego twórcy. Tak odbierają to dziś miliony ludzi, które 
odwiedzają to miejsce. U  podnóża góry Thunderhead Mountain, 
spoczywają doczesne szczątki Korczaka, a napis na jego grobie gło-
si: “Storyteller in Stone”, czyli „Piewca historii w skale”.   
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Podróże małe i duże

Gdy rano spoglądamy w niebo, zapowiada się całkiem obie-
cujący dzień. Choć przydomowy ogródek i jacuzzi do naszej dys-
pozycji wydają się też nie być złym pomysłem na spędzenie tego 
przedpołudnia, jednak… wybieramy zwiedzanie. Jesienna, to-
skańska pogoda z tego co do tej pory zaobserwowaliśmy jest dość 
zmienna i szkoda nam każdych promieni słońca, które nie będą 
nam towarzyszyły w trakcie wycieczek. A więc dzisiaj kierunek 
Siena. Czerwone miasto.

Nasz domek położony jest w niedalekiej okolicy od tego zna-
nego i słynnego przynajmniej na całe Włochy, miasta. Toteż bez 
pośpiechu wsiadamy w auto i jedziemy. Po drodze podziwiamy te 
przepiękne (i wyjątkowe na całe Włochy, jak się potem okazuje) 
toskańskie krajobrazy. Samochód parkujemy na jednym z miej-
skich parkingów i dalej do centrum udajemy się spacerkiem. 

Nie jesteśmy wytwornymi zwiedzaczami miast więc po prostu 
postanawiamy trochę się poszwendać po głównych ulicach, może 
zboczyć gdzieś w jakieś małe zaułki oraz przede wszystkim zoba-
czyć słynne place Sieny.

Spacerując uliczkami miasta wypatrujemy na murach kamie-
nic, herby dzielnic – contrade. Dziś jest ich tutaj 17 i każda ma 

swój szczególny znak, często widoczny właśnie na rogach budyn-
ków czy latarniach. Szczerze mówiąc była to dla nas niezła zabawa 
wyszukiwać tych kolorowych obrazków, wędrując przez miasto. 

Siena wielu turystom kojarzy się z wielkim wydarzeniem zwa-
nym Il Palio czy też Palio di Siena. To nic innego jak wyścig kon-
ny (bez siodła) wokół Placu Piazza del Campo. To rywalizacja 
miedzy dzielnicami, święto, które mieszkańcy przeżywają całym 
sercem. Uczestnicy tego wydarzenia to przedstawiciele 10 dziel-
nic miasta. Każdy Palio trwa 4 dni, rozpoczyna się od przydzie-
lania koni a punktem kulminacyjnym jest wyścig. Sam wyścig 
trwa 3 okrążenia, podczas których wszystko jest dozwolone. Nie 
obowiązują więc żadne zasady, przez co ta rywalizacja na pewno 
do końca trzyma widzów w napięciu. Wydarzenia te odbywają się 
co roku 2 lipca i 16 sierpnia. Taki właśnie wyścig konny został 
uchwycony na dużym ekranie w przygodach James’a Bond’a w 
filmie „Quantum of Solace”.

Piazza del Campo jest więc miejscem tłumnie odwiedzanym 
przez turystów. Od razu zauważamy też jego magiczność i przy-
ciąganie. Schodzą się tutaj ludzie różnych narodowości, w różnym 
wieku, aby spotkać się ze sobą i pogadać czy też poczytać książkę. 
Chętnie na ceglanej posadzce siadają też młodzi i po prostu zaja-
dają się lodami czy też pizzą. Super miejsce z klimatem! Aż żału-
jemy, że sami nie zjedliśmy tam tej przysłowiowej włoskiej pizzy!

Nasz kolejny zachwyt padł na plac Piazza Duomo. To właśnie 
tam powiedzieliśmy WOW, kiedy zobaczyliśmy górującą 
nad placem katedrę z białego marmuru Catedralle di Santa 
Maria Assunta. Budynek naprawdę robi piorunujące wraże-
nie i jesteśmy nim po stokroć bardziej zachwyceni niż ka-
tedrą we Florencji. Katedra Matki Boskiej Wniebowziętej 
została wzniesiona w latach 1215 – 1264 a plany jej dalszej 
rozbudowy przerwała epidemia dżumy z 1348 roku. Sieneń-
czycy mieli aspiracje wzniesienia największej chrześcijań-
skiej świątyni na świecie!

Po krótce pojawiają się nad naszymi głowami czarne 
chmury gdy zadzieramy głowy aby spojrzeć na niebo, co 
oznacza, że czas wracać do samochodu. Podsumowując, 
Siena pozostanie w naszej pamięci zdecydowanie na wiel-
kie TAK!

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

Czerwone miasto Siena

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 
Szczawnicy pozyskało środki finansowe w 
ramach Programu Wyrównywania Różnic 
Między Regionami III- OBSZAR F – prze-
ciwdziałanie degradacji infrastruktury ist-
niejących Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wniosek został złożony w lutym 
2020roku. Umowa na realizację projektu 

została podpisana w listopadzie 2020roku.
Projekt  pod nazwą Remont  pomieszczeń istniejącego 

Warsztatu Terapii Zajęciowej „PERŁA” w Szczawnicy, jest 
dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80 %. Kwota całości pro-
jektu wynosi 132 540,00 zł. 

Celem projektu jest wyremontowanie pomieszczeń, pomalo-
wanie sali, wymiana paneli podłogowych, modernizacje łazienki, 
umeblowanie oraz częściowo doposażenie w niezbędny sprzęt. 
Dzięki tym działaniom znacznie zostanie podniesiona jakość 
świadczonych przez WTZ usług, które przyczynią się do efektyw-
niejszej rehabilitacji społeczno – zawodowej uczestników. 

W styczniu rozpoczęliśmy remont w budynku „ PERŁA”, po-
trwa do lipca 2021r, wtedy planowany jest zakończenie prac. 

Wiesława Sajdak - Tokarczyk
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Z notatnika botanika
Ludwik Frey 
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Botaniczny kopciuszek

„Trawa iest ta, którą pospolicie depcem” – na-
pisał w swoim dziele, Herbarzu polskim, to iest 
o przyrodzeniu zioł i drzew rozmaitych… z 1595 
r. polski ksiądz, lekarz i botanik Marcin z Urzę-
dowa (1500-1573). Tym trafnym stwierdzeniem 
nierzadko zaczynam moje teksty o trawach (Gra-
mineae lub Poaceae – obie nazwy uprawnione). 

Któż bowiem zwraca specjalnie uwagę na trawy? Na takie zwy-
czajne zielsko?! A przecież to ważna grupa roślin, do której należą 
wszystkie zboża, włącznie z kukurydzą, jak też cenne z gospodar-
czego i użytkowego punktu widzenia – bambusy. 

Dlatego warto od czasu do czasu przypomnieć, że trawy ist-
nieją i – na ogół – mają się dobrze. Na ogół… Bo, okazuje się, że 
te niby niezniszczalne, pleniące się wszędzie rośliny są niejedno-
krotnie narażone wprost na… zagładę. Trudno uwierzyć? A jed-
nak tak jest. Na przykład, w Polsce wyginął pewien gatunek tra-
wy, śmiałek szczeciniasty (sam byłem zmuszony potwierdzić ten 
fakt w jednej z moich naukowych prac, traktujących o tej grupie 
roślin), a wedle Polskiej Czerwonej Księgi Roślin (2014) mamy w 
kraju - pośród 370 taksonów roślin w różnym stopniu narażonych 
na wyginięcie - 22 gatunki traw. Co ciekawe, aż 8 jest krytycznie 
zagrożonych (kategoria CR – m.in. perz sitowy, mannica nadmor-
ska), 4 gatunki są zagrożone (EN – np. kostrzewa makutrzańska, 
koleantus delikatny, nawiasem mówiąc maleńka roślinka dorasta-
jąca do zaledwie 5 cm), a 6 narażonych (VU).

W gronie tych ostatnich znajduje się m.in. wiechlina styryjska 
(Poa stiriaca). Roślina o prostym źdźble do 50-70 cm wysokości, 
z włosowatymi liśćmi, o kwiatostanie w kształcie rozpierzchłej 
wiechy. Co ciekawe, rozmnaża się głównie wegetatywnie, two-
rząc przy tym gęste i zbite kępy. Niemniej kwitnie od czerwca do 
sierpnia. A zatem – trawa, jak trawa. Nic nadzwyczajnego, nawet 
niezbyt atrakcyjna z wyglądu. Taki botaniczny kopciuszek. Dla-
czego o niej wspominam? Ponieważ w tym przypadku słuszne jest 
powiedzenie - nie szata zdobi i w żadnym razie nie decyduje, że 
ten gatunek jest obiektem zainteresowania botaników. Mówimy o 
niej, gdyż ta niepozorna trawka rośnie w Polsce wyłącznie w Pie-
ninach i w Beskidzie Sądeckim. To z powodu rzadkości występo-
wania znalazła się we wspomnianej „czerwonej księdze”, w także 
w Czerwonej Księdze Karpat polskich (2008) oraz na Polskiej 
czerwonej liście paprotników i roślin kwiatowych (2016). Osiąga 
u nas północno-wschodnią granicę swego zasięgu, który obejmuje 
góry Europy środkowej i wschodniej. 

W Pieninach, skąd podawana była od końca lat 20. XX w., spo-
tkać ją można w pasie wysokościowym od 800 do 900 m, w części 
centralnej (po polskiej i słowackiej stronie, np. Trzy Korony, So-
kolica, gdzie niegdyś odnaleziono najbogatsze jej skupisko, Klasz-
torna Góra), rzadziej w Pieninach Zachodnich (np. Macelowa Gra, 
Łysa Góra) i w Małych Pieninach (odnotowana na Łaźnych Ska-
łach). W Beskidzie Sądeckim odnaleziono wiechlinę styryjską w 
rezerwacie Kłodne, tuż nad brzegiem Dunajca (na wysokości 425 
m n.p.m.).

Trawa ta jest miłośniczką ciepła 
i słońca oraz… bardzo stromych 
stoków o ekspozycji południowej. 
Toteż najchętniej lokuje się, na ogół 
w niewielkich skupieniach, na ska-
listych grzbietach w obrębie lasów, 
wchodzi do reliktowych lasków so-
snowych, jak też do ciepłolubnych 
jedlin i buczyn. Pojawianie się i 
rozwój tej trawy są uzależnione od 
powstawania lub zanikania luk w 
drzewostanie. To znaczy, że jeśli 
drzewostan jest mocno zwarty, a 
podszyt i runo leśne rozwijają się 
nazbyt bujnie, wtedy wyraźnie po-
garszają się warunki życia wiechli-
ny styryjskiej. W rezultacie słabo 
kwitnie i nie tworzy ziarniaków.

Z powodu mało atrakcyjnego 
wyglądu oraz występowania w 
trudnych do przebycia miejscach, 
nie jest poważnie zagrożona. Mo-
żemy więc mieć nadzieję, że w 

najbliższym czasie nie „awansuje” do grupy gatunków krytycznie 
zagrożonych. 

strona  23

Nr 341  -  LUTY 2021MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH



Zimowa sceneria w okowach pandemii 
zamroziła zupełnie działalność naszej galerii 
TPSP na ulicy Zdrojowej 2. Te okoliczności 
nie zmieniają faktu, że szczawniccy twórcy 
nie próżnują,  lecz tworzą. Styczniowa tema-
tyka prac zgromadzonych w naszych zbio-
rach to ulubiony i podziwiany świat zwie-
rząt. Oprócz naszych milusińskich kotków 
i piesków autorstwa Ireny Aksamit, podziw 
twórców wywołują dzikie zwierzęta, które w 
artystycznym ujęciu można oglądać w wir-
tualnym świecie internetowej strony TPSP 
oraz na kartach szczawnickiego czasopisma 
,,Z Doliny Grajcarka”.

Tę tematykę podjął Adam Michałczak, 
który w technice stolarstwo artystyczne 
wykonał rysia, sowę i zająca. Maria Lizoń-
-Śliwa w delikatnych witrażach uchwyciła 
piękno ptaszków, motyli i  innych owadów. 
Eugeniusz Niebylski zauroczony światem 
dzikich zwierząt w swoich płaskorzeźbach 
utrwalił wilka, słonie, orły, sowy i byka. 
Grzegorz Zachwieja miłośnik koni wyrzeź-
bił głowę konia. Podobną inspiracje odnajdu-
jemy w haftowanych obrazach Anny Niezgo-
dy, która utrwaliła haftem na płótnie głowę 
konia, kota, sowy oraz w ozdobach szydeł-
kowych wykonanych przez Jadwigę Łuczak. 
Marek Wolak, autor drewnianych wolno-

stojących rzeźb, zaprezentował okazałą kom-
pozycję sów. Ciekawą technikę de coupage 
uprawia Joanna Dziubińska i w galerii uwa-
gę zwraca majestatyczny jeleń wykonany tą 
techniką. Świat owadów w obiektywie Jana 
Niezgody prezentuje barwne ujęcie trzmiela 
na płatkach kwiatu.

Kategorię malarstwa reprezentują wize-
runki zwierząt w wykonaniu Anny Spodnik, 
Ireny Aksamit i Anna Malinowskiej.

Twórcy szczawnickiego oddziału TPSP z 
niecierpliwością czekają na kolejne otwarcie 
galerii, na ciepło wiosennych i letnich mie-
sięcy oraz na ożywienie ruchu turystycznego, 
bez którego Szczawnica  traci blask.

Świat zwierząt w artystycznym ujęciu twórców pienińskich

Anna Malinowska

Anna Spodnik

Grzegorz Zachwieja

Jan Niezgoda
Jadwiga Łuczak

Adam Michalczak Maria Lizoń Śliwa

Eugeniusz Niebylski
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Anna Niezgoda
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