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XX-lecie KS Jarmuta z awansem do IV Ligi
20 lat temu w jednym ze Szczawnickich lokali padł 

pomysł: „Załóżmy Klub Sportowy w naszej pięknej 
Szczawnicy”. Wtedy grupa fanatyków piłki nożnej nie 
wiedziała i nigdy nawet nie marzyła, że jej ukochana 
Jarmuta osiągnie taki sukces. Zapewne, gdyby ktoś 

wtedy powiedział, że KS będzie grał na IV poziomie rozgrywek, 
spotkałby się z dużym zdziwieniem, a może nawet i śmiechem. A 
założycielami byli: Emil Mogilski, Paweł Zasadni, Grzegorz Nie-
zgoda, Paweł Walosik, Marek Urban, Zbigniew Wójcik, Arkadiusz 
Mazurek, Woj-ciech Wiercioch  Krzysztof Witkowski. 

Jarmuta zaczynała od drużyny seniorów, od najniższego szcze-
bla rozgrywek czyli C klasa. W pierwszych meczach brała udział 
rzesza wiernych kibiców, która nie opuszczała swojej drużyny na-
wet na krok i podążała za zawodnikami po najdalszych zakątkach 
regionu podhalańskiego. Wielki entuzjazm, który towarzyszył od 
samego początku, przetrwał próbę czasu i z roku na rok kibiców 
przybywało, a Jarmuta, po kolei przez 20 lat, podążała  szczeblami 
w górę, aby odgrywać coraz większa rolę na piłkarskiej mapie  na-
szego regionu. Czas spokojnie płynął, mijały kolejne lata, działacze 
prowadzili rozmowy z władzami Szczawnicy, aż w końcu doczekali 
się „swojego” stadionu piłkarskiego, który usytuowany jest w „Ma-
linowie”, gdzie przy dawnym kamieniołomie  zachwyca każdego, 
kto zobaczy go na własne oczy. 

Przenieśmy się już do chwili obecnej i przyglądnijmy się sytuacji 
jaka jest aktualnie

Kolejny etap podróży to młodzież. Każdy szanujący się klub 
musi posiadać zaplecze w postaci drużyn młodzieżowych i Jarmuta 
posiada dwie drużyny młodzieżowe – Trampkarzy Starszych oraz 
Juniorów Młodszych. Szkolenie młodzieży w dzisiejszych czasach 
odgrywa kluczową rolę w strategii rozwoju klubu i tak też to wy-
gląda w Szczawnicy. Priorytety wyznaczone przez zarząd klubu są 
realizowane powoli, krok po kroku, aby w sposób przemyślany i 
zorganizowany zapewnić jak najlepsze warunki na rozwój młodym 
piłkarzom, którzy -  miejmy nadzieję - będą zasilać pierwszą dru-
żynę czyli drużynę Seniorów. 

Należy nadmienić, że gdy powstaje ten artykuł, drużyna Tramp-
karzy starszych po zajęciu 1 miejsca w swojej lidze, wywalczyła 
historyczne prawo gry w barażach do Ligi Regionalnej, w której 
grają  bardzo silni przedstawiciele kilku okręgów piłkarskich. Na 
drodze Jarmuty staje Wiatr Ludźmierz, a z tej potyczki wychodzi-
my zwycięsko i mamy w Szczawnicy historyczny awans drużyny 
młodzieżowej do Ligi Regionalnej

 Jarmuta w IV lidze
Na taki sukces piłkarski Szczawnica czekała 20 lat, aż w końcu 

ku uciesze kibiców i całej społeczności miasta mamy upragniony 
awans do IV ligi. Na czele tego sukcesu stoi zarząd klubu, zawodni-
cy oraz trenerzy pierwsze-go zespołu. Sternikiem tego „okrętu” jest 

Jacek Pietrzak, który pełni funkcję grającego trenera. Obok niego 
zawsze stoi II trener – Grzegorz Borucki, który na meczach mi-
strzowskich kieruje drużyną zza linii bocznej. 

Sezon 2020/21 przejdzie do historii nie tylko dlatego, że Jarmu-
ta awansowała, ale też dlatego, w jakim stylu to zrobiła. Na bo-
iskach nie miała sobie równych i z ogromną przewagą wywalczyła 
1 miejsce w lidze okręgowej zdobywając 64 pkt., na które złożyło 
się 20 zwycięstw, 4 remisy i tylko 2 porażki. Zdobyła 114 bramek, 
co również jest historycznym momentem i nigdy podobna sytuacja 
nie miała miejsca. Jeżeli chodzi o bramki stracone to było ich 39, co 
jest najniższym wynikiem w całej lidze. Liczby nie kłamią – najlep-
sza ofensywa w lidze oraz król strzelców Ligi Okręgowej – Kamil 
Kuziel zapisuje się w annałach klubu z 35 bramkami na koncie, 
najlepsza defensywa w lidze spowodowała, że drugie miejsce w 
Okręgówce jest „daleko z tyłu”. Na podium znajduje się Zalesianka 
Zalesie oraz Huragan Waksmund, które równo straciły do lidera ze 
Szczawnicy 16 oczek. Cała drużyna ciężko pracowała na ten sukces 
i pomimo wielu trudności, jakimi były chociażby problemy z kontu-
zjami zawodników, nie przeszkodziły one, aby dać radość kibicom, 
którzy jak tylko mogli wspierali drużynę. 

Teraz przed Jarmutą kolejne wielkie wyzwanie, jakim jest gra 
w IV lidze (wchód). Poziom sportowy ligi, do której się wybiera 
Szczawnica, to 3 półki wyżej w porównaniu do Ligi Okręgowej. 
Sama organizacja i wyjazdy po całej Małopolsce wschodniej to 
na pewno będzie wyzwanie, z którym trzeba będzie się zmierzyć. 
Działacze klubu są zgodni, że ten sukces to również promocja na-
szego miasta i mają nadzieję, że więcej firm i osób zaan-gażuje się 
w to, aby na tym poziomie rozgrywek utrzymać się jak najdłużej.

  W przyszłym sezonie będziemy gościć na stadionie w Szczaw-
nicy wiele ciekawych i  bardzo mocnych  drużyn i mamy nadzieję, 
że piłkarskich emocji nie zabraknie. Życzymy powodzenia zawod-
nikom oraz całemu zarządowi klubu, aby jak najlepiej przygotowali 
się do IV Ligi.

  Inf. KS Jarmuta

Fight House Szczawnica
Zawodnicy klubu sportów walki Fight House Szczawnica pro-

wadzonego przez Marcina Stopkę walczyli w lidze bokserskiej, 
która odbyła się 12 czerwca w Krakowie. Szczawnicki klub re-
prezentowali Kamil Kasprzak, Kuba Ciesielka oraz Krystian Bła-
żusiak. Kamil oraz Kuba walczyli już w kickboxingu jak dotąd 
wygrywając wszystkie walki, ale był to dla nich debiut na ringu 
bokserskim. Kasprzak wygrał zdecydowanie, przeważając nad ry-
walem. Kuba Ciesielka zremisował z zawodnikiem gospodarzy. 
Krystian Błażusiak wyszedł do ringu, ale niestety jego przeciwnik 
nie pojawił się na zawodach więc Krystian na swój debiut będzie 
musiał jeszcze poczekać. Niebawem przed zawodnikami Marcina 
Stopki kolejne walki w kickboxingu oraz w boksie.          

M.S.
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„Dziecięce podróże”, czyli Dzień Dziecka 
w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Szczawnicy   

 
    Dzień Dziecka to jeden z najradośniejszych dni, to dzień pełen uśmie-
chów, zabawy, niespodzianek, wielu niezapomnianych wrażeń, dzień, na 
który czekają wszystkie dzieci przez cały rok. Zależało nam, aby w tym 
dniu dzieci były uśmiechnięte, radosne i szczęśliwe, dlatego zorganizowa-
liśmy dzień pełen atrakcji pod hasłem: „Dziecięce podróże”.

W każdym pomieszczeniu czekała na dzieci niespodzianka. Jedna sala 
zaaranżowana była na wioskę indiańską. Przedszkolaki zatańczyły indiań-
ski taniec deszczu, samodzielnie wykonały pióropusz i bawiły się w tipi.    
W innej sali była wioska afrykańska. Tam również dzieci odtańczyły ta-
niec pochodzący z mało znanej kultury, wykonały maski rytualne, zwie-
dziły chatę tubylców oraz wyruszyły pirogą w podróż rzeką Nil. Następnie 
dzieci popłynęły na wyprawę statkiem pirackim. Atrakcją było odszukanie 
skarbu, do którego odkrycia posłużyły mapy z zakodowanymi wskazów-
kami i zadaniami do wykonania. Były zawody w przeciąganiu okrętowej 
liny, tańce przy piosence „Piraci” i samodzielnie wykonane miecze z ba-
lonów do modelowania. 

W kolejnej sali przygotowany był tor przeszkód. To można było poka-
zać sprawność fizyczną, spryt i predyspozycje sportowe.  I jeszcze coś dla 
małych artystów-sala plastyczna. Tu dzieci malowały na folii umocowanej 
na odwróconych nogach od stolików, wykonały zabawki-gniotki z baloni-
ków i mąki oraz bawiły się piaskiem kinetycznym. Dzieci z każdej grupy 
wraz ze swoimi paniami rotacyjnie bawiły się we wszystkich przygoto-
wanych salach. Po obiedzie czekała na dzieci kolejna niespodzianka. Była 
to ścianka wspinaczkowa, przygotowana przez naszych zaprzyjaźnionych 
GOPR-owców. Każdy mógł spróbować swoich sił wspinając się na wyso-
kość kilku metrów. 

Ale to jeszcze nie koniec atrakcji. Po zakończonej zabawie czekał na 
dzieciaki słodki poczęstunek i prezenty zakupione przez Radę Rodziców 
przedszkola-dla maluszków piłki, a dla starszych dzieci świecące samo-
loty.

Przy okazji pragniemy bardzo serdecznie podziękować sponsorom, 
dzięki którym ten dzień był wyjątkowy:
-Firmie „Sklep U Harnasia” w Szczawnicy za dwie skrzynki pysznych ja-

błek                                                  
- Firmie „Cukiernia Piotrowscy” za smakowite pączki i wesołe ciasteczka                                                              
- Firmie Hotel Szczawnica Park Resort & Spa**** za materiały plastyczne                                                                
-Grupie Podhalańskiej GOPR za ściankę wspinaczkową i możliwość eks-

tremalnej zabawy                                       
-Mamusi jednej z dziewczynek z grupy II za 120 butelek wody, arbuzy, 

melony i cukierki.   
Przy okazji dziękuję wszystkim pracownikom przedszkola za przygo-

towanie Dnia Dziecka, ponieważ wymagało to wiele pracy włożonej nie 
tylko w samo święto, ale także na kilka dni przed uroczystością.   

NIEK GO 
DIAŚNI

Lezy jeloń na ubocy
A ku niomu wolno krocy
Skradajónc sie cicho z boku
Polowac !
 z flintó przy łoku

Idzie nie bedzie sie kulił
Bo dutki za to wybulił
Idzie i to jakze chytko
Myśli -
 co mu wolno wsytko

Za te dutki tak to bywo
Myśliwy ?
 wej sie nazywo
No a mnie sie zaś wydaje
To kłusownik
  jak sie zdaje

Gorsy jesce jako łóni
Bo z nagónkó zawdy góni
Zomiost sóm ślakuwać
w lesie
To ślakujó mu kolesie

Cy łón dawoł w lesie ?
Zycie
Ze go kce brać teros skrycie
Bodaj go !
 Krótki malutki
Wielki polowac !

  Za dutki

Poezja sp
od kape

lusza

Poezja sp
od kape

lusza

Andrzej Dziedzina Wiwer
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W ramach długoletniej przynależności Szczawnicy do Euro-
regionu Tatry jako członka zwyczajnego, Burmistrz Miasta 

i Gminy Szczawnica otrzymał z rąk dyrektora Euroregionu Tatry 
- Michała Stawarskiego oraz  Przewodniczącego Rady, Członka 
Zarządu Powiatu Nowotarskiego - Bogusława Waksmundzkie-
go pamiątkowe odznaczenie. Burmistrz dziękując za otrzymane 
uznanie, podkreślił jak ważną kwestią jest przynależność Szczaw-
nicy do Euroregionu Tatry, przynależność ta daje Szczawnicy sze-
roki wachlarz możliwości rozwoju.

W dniu 14 
czerwca br., w 
sali posiedzeń 
szczawnickiego 
magistratu odby-
ło się uroczyste 
wręczenie na-
gród zwycięzcom 
konkursu pla-
stycznego ,,Eko-
logiczne roz-
wiązania na co 
dzień- oszczęd-
ność zasobów naturalnych”.  Nagrody wrę-
czył Burmistrz Miasta i Gminy Szczawni-
ca - Grzegorz Niezgoda. 

Komisja konkursowa w składzie: Anna 
Malinowska - Towarzystwo Przyjaciół 
Sztuk Pięknych oddział w Szczawni-
cy, Elżbieta Wiercioch - Prezes Związku 
Podhalan oddział w Szczawnicy, Joanna 
Dziubińska- Członek Towarzystwa Przyja-
ciół Sztuk Pięknych w Szczawnicy, Alina 
Lelito – Pracownik Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Szczawnicy oraz Krzysztof 
Czaja - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Szczawnicy po dokonaniu oceny 41 
prac, wyłoniła następujących laureatów:

NAGRODY:
Klasy I-III
1.Miejsce ex aequo:  Vanessa Świer-

czyńska kl. I – Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Szczawnicy,

Emilia Kaliciecka kl. II– Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Szczawnicy,

2.Miejsce: Emilia Majerczak kl. II – 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawnicy,

3.Miejsce: Aniela Mastalska kl. II– 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawnicy

Wyróżnienie:
1.Olga Sadzikowska – Szkoła Podstawo-

wa nr 2 w Szczawnicy
NAGRODY:
Klasy IV-VI
1.Miejsce: Igor Mendrala kl. VI– Szkoła 

Podstawowa nr 3 w Szlachtowej,
2.Miejsce ex aequo: Wiktoria Janas kl. 

VI b– Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Szczaw-
nicy,

Tamara Szczepa-
niak- Filas kl. VI– 
Szkoła Podstawowa nr 
3 w Szlachtowej,

3.Miejsce ex aequo: 
Natalia Maślanka kl. 
VI b– Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Szczaw-
nicy,

Natan Ślimak kl. VI 
c– Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Szczawnicy.

Wyróżnienie:
1.Maja Mazurek kl. IV– Szkoła Podsta-

wowa nr 1 w Szczawnicy.
NAGRODY:
Klasy VII-VIII
1.Miejsce: Karolina Hryc kl. VIII– 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawnicy,
2.Miejsce: Wiktoria Stec kl. VIII A– 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawnicy,
3.Miejsce ex aequo: Marek Ciesielka 

kl. VIII A– Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Szczawnicy,

Karolina Mastalska kl. VII B– Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Szczawnicy.

Serdeczne gratulacje!

KONKURS EKOLOGICZNY

Miasto i Gmina Szczawnica otrzymała pomoce edukacyjne do 
nauczania programowania i robotyki.  W sumie do szkół 

trafiło:
- 24 zestawy - Klocków edukacyjnych dla klas 0-4,
- 24 zestawy – Klocków edukacyjnych  dla klas 4-8 
- 8 sztuk - Mata warsztatowa
- 24 zestawy - Programowalnych robotów wraz z drewnianymi 

puzzlami w zestawie 
- 24 zestawy - Robotów edukacyjnych
Sprzęt został rozdysponowany pomiędzy Szkołą Podstawową nr 

1 w Szczawnicy oraz Szkołą Podstawową nr 2 w Szczawnicy. War-
tość zamówienia 106.790,00 zł brutto. A już od września w szko-
łach rozpocznie się realizacja zajęć z uczniami na nowym sprzęcie.

Pomoce zakupiono w ramach realizacji mikroprojektu „Zapro-
gramujmy swoją drogę do 
sukcesu - program współ-
pracy transgranicznej Pol-
sko –Słowackiej”  Program 
Współpracy Transgranicz-
nej Interreg V-A Polska-
-Słowacja 2014-2020. Bu-
dżet projektu 56 900,08 € 
w tym: Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 42 
322,27 €, Współfinansowa-
nie krajowe 14.577,81 €.
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W dniu 23 czerwca br., w siedzibie Euroregionu Tatry zostały 
wręczone uhonorowania dla Miasta i Gminy Szczawnica. 

Laury te dotyczą udziału w  projekcie parasolowym pt. „Łączy 
nas natura i kultura” realizowanym w partnerstwie Euroregionu 
„Tatry”, WJT Preszów i WJT Żylina. Projekt służy wdrażaniu 
mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu 
na obszarze obejmującym po stronie polskiej powiat m.in. nowo-
tarski.

Partnerem pro-
jektu parasolowego 
jest Euroregion „Ta-
try”, pełniący rolę 
Partnera Wiodące-
go odpowiedzialny 
za koordynowanie 
działań słowackich 
partnerów oraz ca-
łościowe zarządza-
nie projektem.

Celem głównym 
projektu jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzy-
stania zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez 
mieszkańców i turystów na obszarze projektu parasolowego po-
przez realizację mikroprojektów.

Miasto i Gmina Szczawnica zostały laureatem konkursu Mi-
krolider Pogranicza w kategorii najlepsza polsko-słowacka pu-
blikacja oraz wyróżnienie w tym samym konkursie w kategorii 
najlepszy e- produkt lub e-usługa. Uhonorowania podpisał Prze-
wodniczący Rady Związku Euroregionu „Tatry” - Bogusław Wak-
smundzki.

W dniu 21 czerwca, w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica odbyła się sesja absolutoryjna. Burmistrz Mia-

sta i Gminy Szczawnica przed otrzymaniem absolutorium przed-
stawił Radzie Miejskiej w Szczawnicy sprawozdanie z wykonania 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego; sprawozdanie finan-
sowe; opinię regionalnej izby obrachunkowej (o sprawozdaniu z 
wykonania budżetu), o której mowa w art. 270 ust. 2; informację 
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz opinię 
komisji rewizyjnej.

W sprawozdaniach zostały przedstawione informacje o wyko-
naniu budżetu zarówno w ujęciu ogólnym jak i w szczegółowości 
przyjętej uchwałą budżetową. Najważniejszymi informacjami za-
wartymi w sprawozdaniach są informacje o wykonaniu dochodów 
i wydatków.

Wykonanie dochodów roku 2020 wyniosło 41 414 442,79 zł 
(107,06 % wykonania planu po zmianach).

Wykonanie wydatków roku 2020 wyniosło 34 289 991,12 zł 
(90,11 % wykonania planu po zmianach). Z uwagi na występujący 
stan epidemii COVID - 19 wykonanie wydatków w roku 2020 w 
porównaniu do roku 2019 było mniejsze praktycznie we wszyst-
kich obszarach działania Miasta i Gminy Szczawnica. Zwiększo-
ne wydatki zaobserwowano jedynie w działach 600 (drogi) i 630 
(wydatki inwestycyjne infrastruktura turystyczna) oraz w wydat-
kach na świadczenia realizowane przez MGOPS (działy 852 po-
moc społeczna i 855 program „Rodzina 500+”).

Budżet Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2020 zamknął się 
nadwyżką w kwocie 7 124 451,67 zł (min. wpływy z funduszy 
rządowych na zadania z terminem końcowych realizacji w roku 
2021), przy czym nadwyżka operacyjna rozumiana jako nad-
wyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 
2 688 872,28 zł.

Sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Szczawnica za rok 
2020 zostało przekazane Radzie Miejskiej w Szczawnicy w dniu 
12 maja 2020 roku wraz z krótką informacja opisową, w jego skład 
wchodzi: bilans z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica 
za rok 2020, który przedstawia informację z wykonaniem budżetu 
bez uwzględnienia danych poszczególnych jednostek organizacyj-
nych miasta i gminy oraz łączny bilans, łączny rachunek zysków i 
strat, łączne zestawienie zmian w funduszu informację dodatkową.
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„ Szczepimy się od Giewontu po Pustynię Błędowską”- akcja szczepień plenerowych 

Szczawnica włączyła się w akcję „Otwórz się na pomoc”
Czas pandemii nie jest czasem łatwym. Wiele osób już od ponad roku żyje w permanentnym stresie, a także 

izolacji, co przekłada się nie tylko na problemy finansowe, ale też psychiczne. Dlatego tak ważne jest, by promo-
wać wśród mieszkańców wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego. Do projektu „Otwórz się na pomoc” włączyła 
się Szczawnica.

W ramach projektu wydana zostanie broszura, która w najbliższym czasie będzie przekazana do szkół z terenu 
Miasta i Gminy Szczawnica.

Kampania jest bezpośrednia. W sposób zdecydowany nawołuje do tego, by zadbać o siebie, a także swoich bli-
skich. W obecnej sytuacji nie można być obojętnym. Warto otworzyć się na pomoc dla siebie, ale też dla innych.

Poniżej znajduje się link do filmu „Otwórz się na pomoc” . Film poświęcony jest problemowi uzależnienia 
dzieci od komputera i Internetu, które stanowią szczególne niebezpieczeństwo w trakcie trwającej pandemii i związanej z nią izolacją. Scenariusz 
filmu powstał we współpracy z doświadczoną psycholog dziecięcą i terapeutką Mają Pisarek. Film jest produkcją interaktywną, więc jego odbiorcy 
mają możliwość wpływania na dalsze losy głównego bohatera – 12-letniego Dominika. To, jak zakończy się jego historia, zależy właśnie od widzów. 
Film skłania do przemyśleń w związku ze zbliżającymi się wakacjami.

https://szczawnica.naszemiasto.pl/otworz-sie-na-pomoc-z-miastem-i-gmina-szczawnica-powiedz/ar/c15-8328594?hash_podglad=31e-
54004aa4c0084b30e3ce5afb13a98

W weekend 12-13 czerwca w Mało-
polsce trwała akcja szczepień masowych 
„Szczepmy się od Giewontu po Pustynię 
Błędowską”, zorganizowana przez Woje-
wodę Małopolskiego Łukasza Kmitę. Do 
akcji przyłączyła się również Szczawnica. 
Szczepienia odbywają się w miasteczku 
namiotowym położonym obok kolejki li-
nowej na Palenicę.

Pomysł ten cieszył się dużą popularno-
ścią. Już od wczesnych godzin porannych 
przed punktem szczepień ustawiała się ko-
lejka chętnych na zaszczepienie jednodawko-
wym preparatem Johnson&Johnson. Szpital 
Powiatowy w Nowym Targu, którego pra-
cownicy wykonywali szczepienia podał, że 
do godziny 12:00 13 czerwca z tej możliwo-
ści skorzystało około 400 osób, - zarówno 
mieszkańców uzdrowiska, jak i turystów. 

Akcji szczepień towarzyszą również 
liczne atrakcje. Na promenadzie nad Graj-
carkiem swoje stoiska rozłożyli: Straż 
Graniczna, Państwowa Powiatowa  Straż 
Pożarna w Nowym Targu, Państwowa In-
spekcja Sanitarna w Nowym Targu, Powia-
towy Inspektorat Weterynarii w Nowym 
Targu, 16 Batalion Powietrznodesantowy 
im. gen.bryg. Mariana Zdrzałki, Powia-
towa Komenda Policji w Nowym Targu, 
Nadleśnictwo Krościenko oraz Wojskowa 
Komenda Uzupełnień w Nowym Targu.

W niedzielne popołudnie do Szczaw-
nicy przyjechał  Wojewoda Łukasz Kmi-
ta. W briefingu prasowym wzięli udział: 
senator Wiktor Durlak, Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda 
oraz przedstawiciele służb, odpowiedzial-
nych za akcję szczepień.  Twarzą weeken-

du szczepień była medalistka Mistrzostw 
Świata i olimpijka w kajakarstwie górskim 
-  Maria Ćwiertniewicz. Wojewoda Mało-
polski przedstawił program wsparcia dla 
Gmin Górskich, na który rząd przeznaczył 
trzysta milionów złotych z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, wyraził 
również radość z powodzenia weeken-
dowej akcji szczepień oraz nadzieje na 
szybki powrót do normalności. Burmistrz 
Szczawnicy Grzegorz Niezgoda podkre-
ślił olbrzymie znaczenie akcji szczepień 
dla miejscowości turystycznej, jaką jest 
Szczawnica - „ przez tą akcję dokładamy 
wszelkich starań, aby mieszkańcy oraz 
wypoczywający  u nas turyści mogli czuć 
się bezpiecznie”- mówił burmistrz. 

     Wb 
zdj. wb, jd
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Szanowni Państwo, 

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Oso-
bom, Instytucjom i Organizacjom Pozarządowym, zaangażowa-
nym w organizację i profesjonalne przeprowadzenie akcji „Szcze-
pimy się od Giewontu po Pustynię Błędowską”, która w dniach 
12-13 czerwca br. odbyła się również na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica.

Wyrazy podziękowania kieruję na ręce Starosty Powiatu No-
wotarskiego – Krzysztofa Fabera oraz jego służb, dzięki którym 
punkt masowych szczepień wyposażony został w umywalki oraz 
w niezbędne do przechowywania preparatów szczepionkowych 
lodówki.

Serdecznie dziękuję Pani Józefie Kanclerskiej – Dyrektor 
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz jej Współpra-
cownikom, za przygotowanie terenu, na którym zorganizowany 
został punkt szczepień.

Dziękuję Pani Annie Szczepaniak – Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Szczawnicy za okazaną pomoc w zakresie wyposa-
żenia namiotów (m.in. poprzez wypożyczenie ławek, krzeseł czy 
też kompleksowego wyposażenia gabinetu medycznego).

Wyrazy uznania i podziękowania kieruję dla Dyrekcji Podha-
lańskiego Szpitala Specjalistycznego, a w szczególności dla 
Personelu Medycznego nowotarskiej placówki, ze szczególnym 
wskazaniem osoby Pani Marty Świetlik, za okazany profesjona-
lizm, serdeczność i logistyczne wsparcie przedsięwzięcia.

Szczególne podziękowania kieruję do Druhów Jednostek Po-
żarniczych PSP – Nowy Targ i tych z terenu naszej gminy: OSP 
Szczawnica, OSP Szlachtowa i OSP Jaworki, których zaangażo-
wanie w akcję niejednokrotnie wykraczało poza przyjęte ramy 
współpracy.

Dziękuję służbom mundurowym: Policji, Wojsku, funkcjona-
riuszom Straży Miejskiej, a także Dyrektorowi Miejskiego Ośrod-
ka Kultury – Krzysztofowi Czai, pracownikowi szczawnickiego 
magistratu Wojciechowi Pałce, personelowi Restauracji „Pod Ko-
lejką” oraz agencji ochrony VIP Security z Łącka.

Państwa praca, okazywana pomoc oraz życzliwość bez wątpie-
nia przełożyła się na sukces akcji szczepień w Pieninach i tym 
samym przyczyniła się do zwalczania epidemii koronowirusa.

Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Tomasz Ciesielka

Pieniny - nasze polsko-słowackie dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe
W piątek, 18 czerwca br., w siedzibie Związku Podhalan w 

Szczawnicy, odbyły się już ostatnie warsztaty w ramach projektu 
„Pieniny – nasze polsko – słowackie dziedzictwo przyrodnicze i 
kulturowe”. Głównymi grupami docelowymi byli mieszkańcy z 
obszaru wsparcia, osoby odwiedzające obszar wsparcia, w tym 
turyści i inne osoby korzystające z oferty kulturalno-rekreacyjnej 
obszaru objętego Programem. 

Działania realizowane w ramach projektu miały charakter 
działań typu „ludzie dla ludzi”, gdyż projekt oddziałuje na spo-
łeczność lokalną obu przygranicznych gmin.

Uczestnicy warsztatów praktycznych wykonali instrumenty 
pasterskie pod czujnym okiem prowadzącego - Pana Andrzeja Bu-
dza, multiinstrumentalisty, instruktora, budowniczego instrumen-
tów. Na zakończeniu warsztatów obecni byli twórcy ludowymi z 
terenu pogranicza w tym partnerzy projektu ze Spiskiej Beli. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020
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BIEGI W SZCZAWNICY
„Biegi w Szczaw-

nicy” to wydarzenie 
wpisujące się w kalen-
darz imprez jako jedno 
z ciekawszych wyda-
rzeń Szczawnicy. 19 
czerwca br., po ponad 
rocznej przerwie, spo-
wodowanej pandemią 
COVID-19 udało się 
zorganizować VIII edycję biegów.  Tegoroczne biegi są nieco 
inne niż poprzednie edycje, tzn. zawodnicy ciągle mogą starto-
wać indywidualnie, tak więc to nie koniec Biegów w Szczawnicy 
2021. Podsumowanie wydarzenia nastąpi w momencie ukończe-
nia biegów przez ostatnich indywidualnych biegaczy. Organizację 
zawodów wspiera co roku finansowo Miasto i Gmina Szczawnica. 
Zawodnicy mogli posilić się góralskimi smakołykami przygoto-
wanymi przez Pieniński Oddział Związku Podhalan ze Szczaw-
nicy. Trasę biegów zabezpieczała Ochotnicza Straż Pożarna w 
Szczawnicy oraz GOPR. Strefa mety została zamknięta w sobotę 
o godzinie 20.

• Podsumowanie dystansów:
• Niepokorny Mnich 94,8 km
• Dziki Groń  64,1 km, 
• Wielka Prehyba 43,5 km, 
• Żwawe Wierchy 32,8 km
• Chyża Durbaszka z dystansem 19,2 km
• Hardy Rolling 10,2 km

XVI Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica

W sobotę 26 czerwca br., na naturalnym torze kajakowym 
na Dunajcu odbył się XVI Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica dla dzieci i młodzieży w slalomie kajakowym.

W tegorocznej edycji zawodów, zmagania w kajaku podjęło 
ponad 180 kajakarzy – to rekordowa liczba w tegorocznych za-
wodach. W kajakowych zmaganiach wzięło udział osiem klubów 
sportowych: Start Nowy Sącz, SKS Sokolica, Klub Sportowy Pie-
niny, AZS-AWF Kraków, KKK Kraków, LKK Drzewica, LUKS 
„Kwisa” oraz Spływ Sromowce.

Laureaci zajmujący od I do III miejsca otrzymali okoliczno-
ściowe statuetki, medale oraz nagrody rzeczowe.

W drużynowej punktacji, Puchar Burmistrza wywalczyli ka-
jakarze z KS Pieniny, drugie miejsce zajął „Start” Nowy Sącz, 
natomiast trzecią pozycję wywalczył LUKS „Kwisa”.

Na zakończenie zawodów, na osłodę po ciężkich zmaganiach, 
wszystkim startującym rozdano lody oraz napoje. Nagrody rze-
czowe - sprzęt i akcesoria sportowe, ufundowane zostały m.in. 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.

Zawody komentował i prowadził Józef Dyda, a ich głównym 
organizatorem był szczawnicki Klub Sportowy PIENINY.

Wyniki:
1/ C-1 MŁODZICY 2003-2006
1. Mastalski Mikołaj – KS PIENINY
2. Krzonek Jakub – AZS-AWF KRAKÓW
3. Regiec Wiktor - KS PIENINY
2/C-1 MŁODZICY 2007 I MŁODSI
1. Leśniak Gabriel – START NOWY SĄCZ
2. Biernat Piotr - START NOWY SĄCZ
3. Leśniak Marcel - START NOWY SĄCZ
1/K-1 MŁODZICZKI 2003-2006
1. Brzeska Dominika - START NOWY SĄCZ
2. Danek Dominika - START NOWY SĄCZ
3. Martyna Bednarczyk – KS PIENINY
2/K-1 MŁODZICZKI 2007-2009
1. Danek Hanna - START NOWY SĄCZ
2. Piprek Zuzanna - START NOWY SĄCZ
3. Kirkowska JULIA – KWISA LEŚNA
1/K-1 MŁODZICZKI 2021 I MŁODSZE
1. Słabiak Estera –KS PIENINY
2. Słowik Roksana – KS PIENINY
3. Kotula Joanna – KS PIENINY
1/K-1 MŁODZICY 2003-2006
1. Mastalski Mikołaj – KS PIENINY
2. Ciągło Michał – START NOWY SĄCZ
3. Piprek Jan - START NOWY SĄCZ
2/K-1 MŁODZICY 2007-2009
1. Hamerski Mateusz – KS PIENINY
2. Jabłoński Joachmim – START NOWY SĄCZ
3. Kulczycki Marek – KKK KRAKÓW
1/K-1 MŁODZICY 2010 I MŁODSI
1. Kulczycki Konrad – KKK KRAKÓW
2. Dusik Krzysztof – KS PIENINY
3. Matysiak Marcin – LKK DRZEWICA
1/C-2 MIXT 2003-2006
1. Bednarczyk Martyna i Słabiak Tymoteusz – KS PIENINY
2. Rębiasz Martyna i Krzonek Jakub – AZS-AWF KRAKÓW
2/C-2 MIXT 2007 I MŁODSI
1. Kirkowska Julia i Puczel Igor – KWISA LEŚNIA
2. Maciąga Sandra i Hamerski Mateusz – KS PIENINY
3. Koman Lulia i Kacmarzyk Grzegorz – KWISA LEŚNA

GRATULACJE !
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Realizacja inwestycji 
pn. Wykonanie oświetle-
nia ulicznego w Szczaw-
nicy ul. Św. Krzyża na 
działkach 1895/3, 1895/2 
w ramach projektu pn. 
Rewitalizacja przestrzeni 
publicznych uzdrowisko-
wego centrum Szczaw-
nicy etap II jest już na 
ukończeniu. Wykonawcą 
inwestycji była Firma 
Elektryczna i Teletech-
niczna Pana Kamila Ja-
sińskiego z Gródka nad 
Dunajcem.

Przedmiot inwestycji 
obejmował budowę linii 
kablowej oświetlenia 490 
mb. oraz montaż 16 słupów oświetleniowych ocynkowanych.

„Przebudowa dróg 
gminnych ulica Skot-
nicka nr 364896K na 
odcinku od 0+210 do 
0+646 i na odcinku od 
0+000 do0+118 wraz ze 
skrzyżowaniem w km 
0+337 w miejscowości 
Szczawnica”.

Prace zostały zapla-
nowane na okres trzech 
lat. W ramach zadania 
zaplanowano przepro-
wadzenie remontu mostu, zamontowanie dodatkowego oświe-
tlenia ulicznego,  prace właściwe polegają na robotach rozbiór-
kowych nawierzchni, remoncie kanalizacji deszczowej, budowie 
chodników, miejsc postojowych i ułożenie nawierzchni. 

Planowany całkowity koszt zadania pn. „Przebudowa dróg 
gminnych ulica Skotnicka nr 364896K na odcinku od 0+210 do 
0+646 i na odcinku od 0+000 do0+118 wraz ze skrzyżowaniem w 
km 0+337 w miejscowości Szczawnica” został określony na kwotę 
1 934 369,40 zł, z tego kwota dofinansowania to 50% zadania. 
Dofinansowanie na zadanie pochodzi z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych.

Czas realizacji zadnia od 2019 roku do października 2021 roku
Wykonawcą robót jest Firma Pana Roberta Szczepaniaka ze 

Szczawnicy.

W najbliższym cza-
sie zostanie wymienio-
na wiata przystankowa 
przy ul. Szlachtowskiej. 
w ciągu drogi powiato-
wej nr 1636K Krościen-
ko – Szczawnica w m. 
Szczawnica, na działkach 
ewid. nr 5596, 5600.

Wymiana polegała bę-
dzie na demontażu obec-
nej wiaty z tworzywa sztucznego i montażu nowej, drewnianej 
wiaty o tych samych wymiarach, nawiązującej do istniejących 
wiat przystankowych zamontowanych na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica, a zwłaszcza wiaty zlokalizowanej na działce ewid. nr 
706/2 obr. 1 m. Szczawnica (przystanek Szkoła Podstawowa nr 2).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wiata ma być wykonana na słupach z krawędziaków drewnia-

nych
Konstrukcja dachu krokwiowo – jętkowa, pokrycie dachowe z 

blachy z posypką mineralną w kolorze czarnym, z podsufitką z 
desek felcowanych, gąsiory dachowe w kalenicy

Ławki drewniane z oparciem na długości wiaty o grubości min 
4 cm i szerokości min 30 cm

Wszystkie elementy drewniane impregnowane lakierami wo-
doodpornymi typu V-33

Wymiary wiaty – po obrysie istniejącego przystanku
Wiata ma być zamocowana i posadowiona na fundamencie
Wiata ma posiadać detale architektoniczne (ozdobniki) charak-

terystyczne dla naszej miejscowości (rysunki i zdjęcia w załącz-
niku). 

Przewidywany termin realizacji umowy: 06.08.2021 r. Wy-
konanie przedmiotu zamówienia spoczywać będzie na barkach 
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy.

W ramach projektu pt: „Rewitalizacja przestrzeni publicznych 
uzdrowiskowego centrum Szczawnicy etap II” utworzony został  
punkt widokowy oraz przebudowany został ciąg pieszo-jezdny 
prowadzący na ul. Bereśnik. Projekt dotyczy modernizacji prze-
strzeni publicznych Uzdrowiska. Celami projektu było stworzenie 
atrakcyjnej oferty i infrastruktury do rozwoju turystyki aktywnej, 
rekreacyjnej, prozdrowotnej; podniesienie atrakcyjności Uzdro-
wiska Szczawnica a co za tym idzie poprawa sytuacji społecz-
no-gospodarczej; wzmocnienie i uzupełnienie oferty uzdrowiska 
poprzez modernizację infrastruktury i jej dopasowanie do upra-
wiania aktywnego wypoczynku. Umowa z Wykonawcą podpisana 
została w ubiegłym roku.

I N W E S T Y C J E
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Szczawnica,  23 czerwca 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 inter-
netowej www.szczawnica.pl w terminie od   23 czerwca 2021 r.  
do  14 lipca 2021 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowią-
cych własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy
działka ewid. Nr  1092/3 o powierzchni 0.0102 ha położona w 

Szczawnicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na cele rolnicze 
na okres  3 lat

Uchwały podjęte na XXXV zwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej w Szczawnicy, w dniu 21 czerwca 2021 
roku.

Nr XXXV/253/2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica,

Nr XXXV/254/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bu-
dżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2020, 

Nr XXXV/255/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Szczawnica absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2020,

Nr XXXV/256/2021  w sprawie zmian w budżecie Miasta i 
Gminy Szczawnica na rok 2021, 

Nr XXXV/257/2021  w sprawie zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica,

Nr XXXV/258/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odda-
nie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  
i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym,

Nr XXXV/259/2021 w sprawie w sprawie określenia wzoru 
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru dekla-
racji o dochodach gospodarstwa domowego,

Nr XXXV/260/2021 w sprawie rozpatrzenia wezwania do 
usunięcia interesu prawnego Wnioskodawcy.

W dniu 2 czerwca br., został ogłoszony przetarg na realizację 
zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców w sołectwie 
Szlachtowa poprzez rozbudowę istniejącego wodociągu etap II”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę sieci wodo-
ciągowej w sołectwie Szlachtowa w zakresie zawartym w doku-
mentacji. Ten etap realizacji obejmuje budowę sieci z rur PEHD 
zgrzewanych doczołowo SDR 11 bez przyłączy i studni wodomie-
rzowych, podłączenie jej do istniejącej sieci i włączenie do ruchu 
łącznie z elementami armatury PPOŻ. Zakres obejmuje także: 

- Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyleno-
wych wraz z połączeniem rur metodą zgrzewania czołowego (PE, 
PEHD, SDR11) o śr. zewnętrznej 160 mm – 1254,5m 

- Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyleno-
wych wraz z połączeniem rur metodą zgrzewania czołowego (PE, 
PEHD, SDR11) o śr. zewnętrznej 90 mm – 2103m 

- Sieci wodociągowe z rur ciśnieniowych (PE, PEHD, SDR11) 
o śr. zewn. 50 mm - sieć rozdzielcza – 109m 

- Sieci wodociągowe z rur polietylenowych (PE, PEHD, SDR11) 
o śr. zewn. 40 mm - sieć rozdzielcza – 38,5m 

- Montaż hydrantów pożarowych nadziemnych – 13 kpl.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem https://plat-
formazakupowa.pl/transakcja/466175

Kwiatów nigdy za wiele! 
Begonie, aksamitki, 

surfinie, róże, kocanki, 
szałwie, pelargonie i hi-
biskusy to jedne z wielu 
roślin, które zdobią ulice 
Szczawnicy. Obsada ra-
bat, donic i figur kwia-
towych trwała od 15 
maja do 15 czerwca br. 
Wykonanie zadania zo-
stało zlecone zarządze-
niem Burmistrza Miasta 
i Gminy Szczawnica nr 
120.18.2021 z dnia 17 
marca 2021 r. Miejskie-
mu Zakładowi Gospo-
darki Komunalnej w 
Szczawnicy.

Ponad 50 tysięcy róż-
norodnych kwiatów za-
sadzono na klombach, w 
donicach oraz figurach 
kwietnych na terenie 
Miasta i Gminy Szczaw-
nica. Zieleń w mieście 
pełni wiele funkcji. 
Wpływa pozytywnie na 
samopoczucie i zdrowie 
mieszkańców, poprawia 
wartości estetyczne, a 
także podnosi atrak-
cyjność miasta. Pełni 
również funkcje rekre-
acyjne, zdrowotne, bio-
logiczne oraz społeczne.

Wiele roślin wykorzystanych zostało do obsady figur kwiatowych 
takich jak m.in. wiewiórka, herb miasta czy zegar. Ukwiecenie pod-
kreśla nie tylko piękno zabytkowych obiektów i nowoczesnych bu-
dynków, ale przede wszystkim poprawia nastrój mieszkańców i do-
daje Szczawnicy świeżości i elegancji.
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C Z E R W I E C

PIKNIK EKOLOGICZNY
9 czerwca przy 

Dolnej Stacji PKL w 
Szczawnicy odbył się 
Piknik Ekologiczny 
dla dzieci ze szkół po-
łożonych na obszarze, 
który obejmuje Stowa-
rzyszenie LGD Gor-
ce-Pieniny.  Wszyscy 
uczestnicy otrzymali 
prezenty oraz nagro-
dy zasponsorowane 
przez Stowarzyszenie 
LGD Gorce - Pieniny 
oraz Miasto i Gminę 
Szczawnica. Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ufundował 
dla dzieci biorących udział w pikniku ekologicznym bony do wy-
korzystania w lodziarni.

Piknik ekologiczny realizowany w ramach projektu "eko 
WZMACNIACZ" współfinansowany z EFRROW objętego 
PROW 2014-2020.
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Miêdzy nami, gó ra la mi...

Ciekawostki z Muzeum Ciekawostki z Muzeum 
PienińskiegoPienińskiego

3.06. wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyliśmy w procesji 
Bożego Ciała.  Byliśmy odpowiedzialni za dekorację ołtarza. 
Dziękujemy wszystkim członkom za czynny udział i przybycie 

w strojach regionalnych.

Od 05.06. do 06.06 odbył się w Maniowach konkurs „Nuta Du-
najca” Przegląd Folkloru  Pienin-Gorców-Podhala, w którym 
uczestniczyli nasi członkowie, zdobywając wysokie miejsca:
Zbigniew Przychodzki:  I miejsce w kategorii instrumentaliści 

ludowi – grupa wiekowa - seniorzy
II miejsce w kategorii  gawędziarz  - grupa wiekowa- seniorzy
Jadwiga Śpiewak:  I miejsce w kategorii gawędziarz – grupa 

wiekowa - dorośli
Michał Polaczyk „Koncol”:  II miejsce w kategorii gawędziarz 

– grupa wiekowa - dorośli
Janina Gawlik: I miejsce w kategorii śpiewaków ludowych
W kategorii młodzieżowej instrumentalistów ludowych III miej-

sce zajęła Daria Waruś – wnuczka Zbigniewa Przychodzkiego.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za Waszą 

miłość do regionu i jego tradycji oraz pracę, jaką włożyliście w 
przygotowanie się do konkursu.

11.06. w Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy odbyło się nagra-
nie w ramach projektu realizowanego przez Związek Podhalan 
w Polsce, który dofinansowany jest  przez Narodowe Centrum 
Kultury, w ramach programu ETNO Polska 2021. Projekt nosi 
tytuł „GÓRALE POLSCY – historia strojów regionalnych”, a 
jego zadaniem jest upowszechnianie dorobku, kultury Górali 
Polskich, poprzez przeprowadzenie cyklu wykładów w for-
mie online oraz warsztatów dotyczących kultury góralskiej, a 
przede wszystkim strojów regionalnych. Koordynatorami za-
dania są  Anna Trebunia-Wyrostek, Paulina Kowalczyk. Nad-
zór ogólny prezes ZP – Julian Kowalczyk.
W nagraniu uczestniczyli nasi członkowie: Ela Wiercioch, Ar-

tur Majerczak, Robert Majerczak, a także Janina Gawlik. Prele-
gentem odcinka, który dotyczył stroju pienińskiego, była dyrektor 
Muzeum Pienińskiego pani  Barbara Węglarz. 

Składamy również  podziękowania dla pani Anny Szczepaniak 
-dyrektor SP 2 w Szczawnicy za udostępnienie pomieszczenia na 
nagranie.

19.06. odbyły  się Ogólnopolskie  Biegi. Nasze gaździny przygo-
towały z tej okazji poczęstunek, serwując: chleb ze smalcem, 
chleb z bryndzą, bundz, fasolę Jaś a la Maryna, moskole z ma-
słem czosnkowym, koreczki,  babeczki z twarogiem i  babecz-
ki z kiełbasą oraz z chrzanem. Bardzo dziękujemy za pracę i 
zaangażowanie.

20.06. braliśmy udział w uroczystościach odpustowych ku czci 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którym przewodniczył ks. 
Mateusz Wojcieszak. Była to Jego Msza Święta prymicyjna. 

27.06. rozpoczęliśmy sezon letni Mszą Św. w kaplicy na Sewery-
nówce. Przewodniczył jej ks. Jacek Słowik, który w tym roku 

obchodził 30 rocznicę swoich święceń kapłań-
skich. Z tej to okazji złożyliśmy Mu życzenia, wręczając upo-
minek. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta.
Księdzu Jackowi gratulujemy i życzymy dalszych lat kapłań-

stwa w zdrowiu i błogosławieństwie Bożym.

09.07. o godzinie 16.00 rozpocznie się przy kaplicy w Parku Gór-
nym Droga Krzyżowa, na Bryjarkę, w 119 rocznicę postawie-
nia tam Krzyża. Serdecznie zapraszamy do udziału.

14.08. w  sobotę organizujemy  XVII Góralski Festyn Rodzinny. 
Prosimy członków o czynną pomoc w przygotowaniach.

15.08. w kaplicy na Sewerynówce odbędą się uroczystości od-
pustowe ku czci Matki Boskiej Zielnej.

28.08. to data LII Zjazdu Związku Podhalan w Polsce, który od-
będzie się w Nowym Targu. 

11.09. w sobotę planujemy w naszej siedzibie zebranie sprawoz-
dawczo- wyborcze. Szczegółowe informacje będą podane w 
późniejszym terminie.
Bardzo prosimy członków o włączanie się w przygotowania 

oraz udział w uroczystościach i imprezach, które organizujemy.

Wszystkim lipcowym jubilatom i solenizantom życzymy dużo 
zdrowia, radości z każdego dnia i odpoczynku podczas piękne-
go, słonecznego lata.

Zarząd Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan

Wśród zbiorów Muzeum 
Pienińskiego znajduje się sta-
ry mocno wysłużony kapelusz 
z cętkami. Ongiś, czarny dziś 
wypłowiały, filcowy, sztywny, 
pierwotnie nasączany tłusz-
czem, przez co stawał się nie-
przemakalny. Ten, gotowany 
był w tłustej żętycy (serwatce 
z mleka owczego) i nosił go 
gazda szczawnicki Stanisław Dziedzina. 

Kapelusz to nieodzowne nakrycie głowy górala. Mawiano, 
że starzy górale pienińscy spędzali w kapeluszu na głowie cały 
dzień, zdejmując go dopiero do snu. Często służył im, jako pod-
ręczne naczynie, nosili w nim wodę ze źródła podczas prac w 
polu, na polanie, polowaniu, na wypasie i w podróży, bywało że 
nawet spożywano z niego strawę.

Ten, prezentowany w naszym Muzeum zdobiony jest cętkami 
inaczej zwanymi też rakami czyli szerokim, skórzanym pasem 
wyciętym w zęby, nabijanym mosiężnymi guzami – cętkami: 
„Cętki te powstają przez przeplatanie przez skórę cienkiego paska 
mosiężnej blachy. Po przepleceniu uderza się każdy widoczny cę-
tek stempelkiem w celu ich wypuklenia” 

(K. Kietlicz Rayski). Tak zdobiony kapelusz świadczył o statu-
sie górala i jego zamożności. Raki najdłużej utrzymały się na ka-
peluszach noszonych przez baców, stąd ozdobę tę zwano również 
koroną bacowską. Naszą koronę bacowską podarował w 1959 r. 
Franciszek Polaczyk.

opr. Barbara Węglarzfot. Anna Niezgoda
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego
Wiadomości z Parafii 

św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli:
Władysław Karol Dobrowolski 13.06.2021r. 
Helena Szczepaniak 27.06.2021r. 
Piotr Artur Ciesielka 13.06.2021r. 
Antoni Tadeusz Szczepaniak 20.06.2021r.  

Sakrament Małżeństwa przyjęli:
Tomasz Fuda i Marzena Kurnyta 12.06.2021r. 
Luis Gonzales i Katarzyna Śliwa-Gonzales 12.06.2021r. 

Odeszli do wieczności:
Jan Michał Majerczak zm. 5.06.2021r. 
Wanda Władysława Węglarz zm. 7.06.2021r. 
Irena Gassner z domu Węglarz zm. 7.06.2021
Zofia Bieniek zm. 20.06.2021r.
Magdalena Potocka zm. 22.06.2021r. 

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjęli:
Adam Stanisław Mlak – 5.05.2021r. Jaworki
Kornelia Maria Gołdyn – 12.06.2021r. Jaworki
Ksawery Królczyk – 20.06.2021r. Jaworki

Sakrament Małżeństwa przyjęli:
Tomasz Paweł Mieczkowski i Angelika Perc – 12.06.2021r. 

Szlachtowa
Dawid Konrad Węglarz i Karolina Tokarczyk – 19.06.20201r. 

Jaworki

Kronika Towarzyska
W Przeglądzie Folkloru Pienin „Nuta Dunajca” - Maniowy 

2021, który odbył się 5 i 6 czerwca br. w gronie laureatów znaleźli 
się szczawniczanie.

W kategorii Instrumentalistów:
- grupy wiekowej Seniorzy:
I m. ex. aequo zajął Zbigniew Przychodzki! 
- grupy wiekowej Dorośli:
I m. Wiesław Majerczak
- grupy wiekowej Młodzieżowej:
III m. Daria Waruś
W kategorii Śpiewaków:
- grupy wiekowej Seniorzy: 
I m. ex aequo - Janina Gawllik
W kategorii Gawędy:
- grupie wiekowej Seniorzy:
I m - Janina Gawlik
II m. - Zbigniew Przychodzki
- w grupie wiekowej Dorośli:
I m. ex aequo - Jadwiga Śpiewak
II m. ex aequo - Michał Polaczyk Koncol
Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za 

kultywowanie naszego góralskiego folkloru!
Dyrekcja i pracownicy MOK Szczawnica

Serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej 
pomyślności i Bożej opieki  na każdy dzień – 
ks. Jackowi Słowikowi z okazji 30.lecia spra-
wowania posługi kapłańskiej

życzy redakcja

Tak sobie
Wołają mnie dzwoneczki
Białe i czerwone i dzwonią
Zapomniała łąka zapachu storczyka
Kaczeńce zasłuchane
W szepcie strumyka
Niezapominajka 
Przykucnęła w zieleni trawy
Konwalie łzy poranka
W złocie pszenicy 
Czerwony mak
I błękitny  chaber
Zakwitła lipa i akacja
Zakwitł tulipanowiec
Kwiatami tulipana
Niebosiężna sosna
Z gniazdami synogarlic
Spina ziemię z niebem
Mlecz odrodzony dmuchawcami
Ciekawy świat
W płaczącej wierzbie
Łzy obmyły duszę

Sławek Słowik 
Szczawnica-Krościenko n/Dunajcem Czerwiec  2021
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Sportowy Jubileusz 
zasłużonych „Pienin”

(Rozmowa z p. Łukaszem Hurkałą, 
prezesem Klubu Sportowego „Pieniny”.)

- W zeszłym roku KS. Pieniny obchodził ju-
bileusz 90.lecia powstania. Z powodu pandemii 
nie było świętowania. Obchody odbędą się la-
tem tego roku. Przypomnijmy początki klubu…

Początki klubu sięgają roku 1930, w którym 
to dr Artur Karol Werner- lekarz wraz z Cze-
sławem Winiarskim – kierownikiem schroniska 
„Orlica” powołali w Szczawnicy na początku 
sekcję narciarską, a pierwszym prezesem klubu 
został właśnie Czesław Winiarski. Uprawiono 
najpierw narciarstwo biegowe, a potem skoki 
narciarskie na wybudowanej w 1933r. skoczni na 
Jarmucie. I dopiero z czasem, po II wojnie świa-
towej, w 1947r. utworzono sekcję kajakarstwa górskiego, która 
obecnie jest jedyną sekcją klubu. KS. „Pieniny” jest najstarszym 
klubem kajakarstwa górskiego w Polsce. Polski Związek Kajako-
wy w zeszłym roku miał 91 lat, a nasz jest tylko o rok młodszy. 

- Zaczęło się od narciarstwa, ale najwięcej sukcesów klub od-
notował właśnie na polu kajakarstwa górskiego. Jakimi osobami 
może się klub pochwalić?

Zasłużonymi zawodnikami dla klubu na pewno są nasi olimpij-
czycy: Stefan „Cenek” Kapłaniak, który w 1956r. na olimpiadzie 
w Melbourne otarł się o podium i zajął IV miejsce, ale już pod-
czas igrzysk w Rzymie w 1960r. zdobył brązowy medal, a także 
brał udział w olimpiadzie w Tokio w 1964r. Dalej – olimpijką z 
Monachium (1972r.) jest Maria Ćwiertniewicz, która zajęła to naj-
gorsze dla zawodnika – IV miejsce. Potem kajakarstwo górskie 
zniknęło z listy olimpijskich dyscyplin sportowych i pojawiło się 
dopiero na Olimpiadzie w Hiszpanii. Dwadzieścia lat później w 
Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie (1992r.) startował kajakarz 
wywodzący się z KS.  „Pieniny” - Grzegorz Sarata i zajął tam 13 
miejsce. W 2004r. Grzegorz Polaczyk, chłopak wywodzący się z 
„Pienin”, ale startujący w innych barwach, zajął VII miejsce; miał 
szanse na medal, ale zmagał się w dzień startu z problemami zdro-
wotnymi. W 2012r. jego brat – Mateusz Polaczyk na olimpiadzie 
w Londynie  zajął to straszne IV miejsce, kiedy to zabrakło mu 
ułamków sekund do medalu. I w tym roku będziemy mieć swoje-
go reprezentanta, na przełożonej z zeszłego roku, ze względu na 
pandemię koronawirusa - Olimpiadzie w Tokio: Krzysztofa Ma-
jerczaka, który wygrał kwalifikacje krajową  na olimpiadę pod-
czas Mistrzostw Europy we włoskiej Ivrei uzyskując kwalifikację 
dla kraju. Trzymamy kciuki pod koniec lipca 25-30.07.2021, za 
dobry występ na olimpiadzie. 

Poza tym, że mieliśmy i mamy swoich olimpijczyków, zawod-
nicy pienińskiego klubu w kategorii junior, młodzieżowiec zdoby-
wali medale w  Mistrzostwach  Europy, Mistrzostwach  Świata i 
wielokrotnie byli medalistami najważniejszych zawodów w kraju 
i za granicą. Możemy być z nich dumni!

- Na dobre imię klubu pracują jednak nie tylko zawodnicy, cho-
ciaż to oni są jego wizytówką, ale także to wielka zasługa trenów 
i działaczy.

 Nazwiska tych najbardziej zasłużonych trenerów i działaczy 
zaznaczyły się na kartach historii klubu, jak choćby wspomnę 

znanych mi z czasów mojego startowania w barwach klubu wie-
loletniego trenera, który wychował całe pokolenia zawodników 
– Stanisława Węglarza i prezesa - Józefa Saratę. Długoletnim na-
szym trenerem, a także trenerem kadry był Jan Majerczak. Wspo-
mnienie tych wcześniejszych zasłużonych osób, których z racji 
wieku nie dane mi było pamiętać, znajdzie się w okolicznościo-
wym folderze, który wydamy z okazji naszego 90.lecia. 

Obecnie Zarząd klubu liczy siedem osób. To działacze oddani 
klubowi od lat. W jego skład wchodzą oprócz 
mnie, który pełnię rolę prezesa, wiceprezes  - 
Adam Czaja, sekretarz – Grażyna Kubik,  mama 
naszego zawodnika Bartosza Kubika, skarbnik 
– Zbigniew Węglarz, członkowie – Jacek Żyłka 
– Żebracki, Zbigniew Czaja  i Wojciech Wier-
cioch. Trenerami obecnie są Andrzej Hurkała 
i ja, choć miałem sporo dylematów, czy podjąć 
się podwójnej roli w klubie: prezesa i trenera, 
ale zostałem o to  poproszony i zgodziłem się.  
Prezesem jestem już trzeci rok, w czteroletniej 
kadencji. Trzeba zaznaczyć, że na sukcesy nie 
tylko zarząd i trenerzy pracują, ale ogromną rolę 
pełnią też i rodzice, którzy są bardzo pomocni i 

zaangażowani.

- Jak teraz działa klub?
Obecnie jest około czterdziestu kilku członków klubu. To są i 

zawodnicy, i działacze, i sympatycy – osoby dorosłe. W tym jest 
ok. piętnastu starszych zawodników. Młodszych, którzy się często 
zmieniają jest podobna liczba, a teraz mamy nawet więcej dziew-
cząt niż chłopaków. 

Mamy dwie sekcje. Jedną tworzą zawodnicy starsi, których tre-
nuję, i jest ona złożona z juniorów, młodzieżowców i seniorów, 
oraz druga sekcja, złożona z grupy początkujących młodzików, 
którą prowadzi trener Andrzej Hurkała. Najlepszym wiekiem do 
rozpoczęcia nauki kajakarstwa górskiego jest 8-12 lat, potem jest 
już trochę za późno. Według wieku wygląda to tak, że do 14 roku 
życia jest się młodzikiem, od 15 do 18 roku życia startuje się w ju-
niorach, do 23 roku życia wchodzi się w skład młodzieżowców, a 
potem przechodzi do kategorii seniorów. Tak są pogrupowane naj-
ważniejsze w zawody: Mistrzostwa Polski Młodzików, Juniorów, 
Młodzieżowców i Seniorów, a wszystkie inne są organizowane w 
kategorii open.

Jeździmy na zawody międzynarodowe do Liptowskiego Miku-
lasza oraz na zawody i na obozy sportowe w Polsce. Teraz, ze 
względy na pandemię wszystko zamarło na półtora roku. Każdy 
kraj wprowadzał swoje obostrzenia i nie dało się tego przeskoczyć. 

Klub wychowuje zawodników od młodzika po seniora. W obec-
nych czasach bardziej skupiamy się na młodzikach i juniorach, a 

K
L

U
B

S

P
ORTOWY

P
I

E
N

I
N

Y

14  strona

LIPIEC 2021  -  Nr 346 MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH



K
L

U
B

S

P
ORTOWY

P
I

E
N

I
N

Y

zawodnik, żeby podnosić swoje kwalifikacje musi studiować oraz 
pływać na coraz trudniejszych torach i brać udział w coraz po-
ważniejszych zawodach. Żeby te rzeczy pogodzić nasi zawodnicy 
na przestrzeni lat przechodzili czy też raczej „byli wypożyczani” 
do klubu do AZS AWF. Kajakarstwo to drogi sport. Sam kajak 
kosztuje ok. 10-12 tys. zł. A są potrzebne jeszcze wiosła, kaski, 
stroje sportowe itd. itp. A zawodnik na poziomie olimpijskim musi 
mieć jeden kajak w sezonie. Na szczęście PZK w 100% finansuje 
zawodników z topowej półki, takich jak np. Krzysztof Majerczak. 
Teraz Krzysiu wrócił do nas po kilkuletniej rozłące, gdzie był w 
Krakowskim Klubie Kajakowym. W zeszłym roku podjęli decy-
zję, że wracają i reprezentują klub macierzysty (z bratem Kacprem 
i Mikołajem Mastalskim. Mikołaj to Mistrz Europy Juniorów w 
K-1x3 z Krakowa z 2020).

- W jaki sposób trenuje się kajakarza górskiego?
Trening wygląda różnie, zależy jaki mamy moment sezonu. Od 

mniej więcej połowy lutego, zaczynamy już trening na wodzie i 
dokąd się da, czyli mniej więcej do końca listopada je kontynu-
ujemy. Ale to nie wszystko. Pływanie na wodzie jest uzupełniane 
treningiem ogólnorozwojowym – salą gimnastyczną, siłownią, 
basenem, na którym zimą uczymy dzieci pływać wpław, bo jest 
to absolutnie niezbędna umiejętność, bieganiem na nartach bie-
gowych, ale większość czasu trenujemy na wodzie. Na początku 
sezonu skupiamy się na wypracowaniu siły,  i są to intensywne 
treningi z wiosłowaniem z obciążeniem i trenujemy też wytrzy-
małość, żeby podczas startu poradzić sobie z oddechem, żeby na-
brać tyle tlenu, ile trzeba. Im bliżej startów, tym trening bardziej 
skupia się na prędkości i umiejętności jazdy technicznej, pokony-
wania bramek itp. Trenujemy na torze przy naszej Przystani, ale 
także jeździmy na tor w Wietrznicach i wyjeżdżamy też na obozy 
szkoleniowe,  i dla młodszych i dla starszych, dla kadry, dla repre-
zentacji oraz na zgrupowania i zawody. Np. w tym roku jedziemy 
w lipcu do Pragi, a potem na Mistrzostwa Polski Juniorów i Junio-
rów Młodszych do Leśnej na Dolnym Śląsku.

- Klub Sportowy „Pieniny” nie tylko skupia się na treningach 
i wyjazdach…

Mamy też swoje sztandarowe imprezy, których jesteśmy orga-
nizatorem na miejscu. Jedną z nich są odbywające się w czerwcu 
zawody o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica, a w tym 
roku – odbywa się ich XVI edycja. To są zawody dla najmłodszych 
zawodników oraz dla juniorów, dla których to jest sprawdzian 
przed lipcowymi Mistrzostwami Polski. Przyjeżdża na nie sporo 
dzieciaczków, ok. 140 – 150, zawody organizujemy na Dunajcu 
na spokojnej wodzie przy Przystani klubowej w Pieninach, całość 
jest bardzo bezpieczna, ale i widowiskowa. Organizujemy od lat 

Memoriał Kajakowy im. Anny i Artura Wernerów, zasłużonych 
działaczy – założyciela i jego bardzo długo związanej z klubem 
żony. W bieżącym roku odbędzie się on w sierpniu już po raz 61. 
Podczas Memoriału organizujemy też od kilku lat Memoriał dla 
weteranów, czy też jak się obecnie mówi mastersów im. Wojtka 
Piecyka, bardzo cenionego sportowca i długoletniego trenera. W 
kalendarzu naszych stałych imprez znajduje się także Memoriał 
Papieski – Szlakami Jana Pawła II, w połowie września. Zacznie-
my od Mszy św. na naszej przystani. Potem udajemy się do Sro-
mowiec Kątów, na przystań flisacką. Stamtąd będziemy spływać 
turystycznie. Kiedyś to była rywalizacja sportowa, ale od kilku lat 
odbywa się to na zasadzie rekreacyjnego spływu, pozwalającego 
na podziwianie widoków, na radość z przebywania na wodzie. I 
jeszcze jesteśmy współorganizatorami Mistrzostw Polski Senio-
rów i Juniorów w zjeździe i sprincie kajakowym. 

 - A jak się utrzymujecie i kto klubowi pomaga w funkcjonowa-
niu? Czy ma on swoich sponsorów?

Przede wszystkim utrzymujemy się z dzierżawy przystani na 
cele gastronomiczne. Wynajmujemy ją państwu Wierciochom 
na restaurację. To jest nasze główne źródło utrzymania. Piszemy 
także różnego rodzaju projekty o zewnętrzne dotacje; mamy swój 
Program Klub z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu, zwracamy się również do Miasta i Gminy Szczawnica. 
Zawsze staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne. Mamy także 
swoich stałych sponsorów: firmę Fakro z Nowego Sącza, już od 
wielu lat, Fundację Dzieci Pienin, Wspólnotę Leśno – Gruntową, 
od zeszłego roku firmę Empol, która sponsoruje Konrada Szy-
manka, naszego zawodnika w C -1,   Polski Związek Kajakowy, 
który sponsoruje kadrowiczów i oczywiście Krzysztofa Polaczy-
ka, który nam zawsze pomaga.

- Skąd macie sprzęt?
Wyposażenie zawodnika zakupujemy z różnych projektów. 

Czasami  też sprzęt przechodzi z zawodnika występującego w 
kadrze, na innego zawodnika klubu, bo zawodnik należący do re-
prezentacji Polski otrzymuje sprzęt z PZKAJ. I tak np. Krzysiu 
Majerczak, czy Martyna Bednarczyk i Mikołaj Mastalski, wystę-
pujący w grupie juniorów, przechodząc do trenowania w kadrze 
Polski i otrzymując nowy kajak, „stary” zdają do klubu, z którego 
pochodzą. I tak jest od niedawna. A większość naszych zawodni-
ków pływa na sprzęcie wykonanym przez firmę szczawniczanina 
i ojca naszych byłych zawodników – Krzysztofa Polaczyka, który 
dla nas ma zawsze ceny promocyjne. Był on także fundatorem 
dwóch kajaków dla Konrada Szymanka i Martyny Bednarczyk. 

- Jak klub zamierza uczcić swój jubileusz?
Tegoroczny Memoriał im. Wernerów, który odbędzie się 21-

22 sierpnia, będzie dwudniowy, bo połączony z przeniesionymi 
obchodami zeszłorocznego jubileuszu. Po Małym Memoriale dla 
Młodzików i Memoriale dla Weteranów będziemy w sobotę na 
Przystani świętować nasze 90.lecie, a następnego dnia odbędzie 
się Memoriał dla Seniorów. W dalszych planach mamy zrealizo-
wanie przebudowy przystani pontonowo – kajakowej, dzięki pro-
jektowi złożonemu do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica będzie 
to zewnętrzna modernizację toru kajakowego, niestety, bez prac 
wodnych, na które bardzo trudno jest uzyskać zezwolenia od sto-
sownych instytucji ekologicznych. W sierpniu skupimy się na za-
wodach i skromnej uroczystości. 

- Życzę Klubowi Sportowemu „Pieniny” kolejnych pięknych ju-
bileuszy, od Setki w górę, wielu wspaniałych zawodników i dzia-
łaczy, licznych sponsorów i samych sukcesów!

Rozmawiała Alina Lelito
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Tomasz Hamerski radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
Kolejna, XXXII sesja Rady Powiatu Nowotarskiego odbyła się 24 

czerwca 2021 r. w formie stacjonarnej. Skorzystaliśmy z gościnno-
ści Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w 
Nowym Targu. Sala obrad w budynku Starostwa Powiatowego przy 
ul. Bolesława Wstydliwego 14 jest w dalszym ciągu wykorzystywana 
na potrzeby punktu szczepień. Konieczność przeprowadzenia sesji 
w trybie stacjonarnym wymusiła zmiana członka Zarządu Powiatu. 
Piotr Męderak z Jabłonki zrezygnował z pełnionej przez siebie funk-
cji. W jego miejsce, na wniosek starosty Krzysztofa Fabera, które-
mu przysługuje wyłączne prawo zgłaszania kandydatów do składu 
Zarządu Powiatu,  Rada Powiatu Nowotarskiego wybrała Tomasza 
Rajcę, mieszkańca Skawy. 

Dzień po tragicznych wydarzeniach w Nowej Białej zwróciłem 
się do przewodniczącego  Rady Powiatu z wnioskiem o przeprowa-
dzenie w trakcie czerwcowej sesji zbiórki pieniężnej wśród radnych, 
z przeznaczeniem dla poszkodowanych w pożarze. Zebrane pienią-
dze zostały przekazane poszkodowanym. Jednocześnie Rada pod-
jęła decyzję o przekazaniu 50 tys. zł Gminie Nowy Targ  w formie 
pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym w 
ww. pożarze.

W trakcie obrad tradycyjnie dokonaliśmy zmian w budżecie po-
wiatu na bieżący rok, a także w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Nowotarskiego. Następnie podjęliśmy uchwały w sprawie 
przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obo-
wiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono 
stanowisko kierownicze oraz w sprawie przyjęcia zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okre-
sach roku szkolnego.

Następnie przyjęliśmy szereg uchwał dotyczących zmian w reali-

zowanych projektach edukacyjnych polegających na tworzeniu i roz-
woju tzw. Centrum Kompetencji Zawodowych w naszym powiecie.

Kolejne punkty obrad to przedstawienie przez Dyrektora Podha-
lańskiego Specjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II w Nowym 
Targu, p. Marka Wierzbę sprawozdania finansowego Szpitala za 
okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz raportu 
o sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala. Z przekazanych in-
formacji wynika, że za rok 2020 Szpital zanotował stratę ponad 4,2 
mln zł, na którą wpływ miała epidemia Covid-19 i wynikający z niej 
wzrost kosztów. Szpital w 2020 roku zatrudniał 1335 osób, najwięk-
szą grupę stanowiły pielęgniarki i położne - prawie 400 osób. Szpital 
otrzymał pomoc od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mało-
polskiego w ramach Tarczy Antykryzysowej – pakiet medyczny I - 
na zakup sprzętu medycznego oraz ambulansów w kwocie 2 mln 445 
tys. zł; pakiet medyczny II w kwocie 2 mln 135 tys. zł oraz z pakiet 
Społeczny Dom 115 tys. zł. Powiat Nowotarski przekazał 350 tys. 
zł na zakup aparatury i sprzętu dla pracowni badań genetycznych. 
W sprawie sprawozdania i raportu Rada przyjęła stosowne uchwały 
akceptujące ww. dokumenty.

Podjęliśmy również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dyrek-
torowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II 
w Nowym Targu na wynajem pomieszczenia o powierzchni 725,58 
m² znajdującego się w budynku położonym pomiędzy głównym bu-
dynkiem szpitala a kotłownią w trybie bezprzetargowym z przezna-
czeniem na działalność medyczną – stację dializ wraz z oddziałem 
nefrologicznym i poradnią nefrologiczną  na okres do 15 lat firmie 
Fresenius Nephrocare Polska sp.zo.o.

Przypominam o możliwości składania wniosków do poszczegól-
nych wydziałów starostwa powiatowego w formie elektronicznej, za 
pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski przyjmuje także Biuro 
Obsługi Klienta w Starostwie po wcześniejszym umówieniu terminu 
w systemie na stronie: www.rejestracja.nowotarski.pl. Niezaszcze-
pionych nieustannie zachęcam do szczepień przeciw Covid-19.

Pozdrawiam serdecznie i niezmiennie zapraszam do kontaktu: to-
masz.hamerski@rada.nowotarski.pl

  Tomasz Hamerski
Radny Powiatu Nowotarskiego

Sprostaliśmy wyzwaniom
Mamy nadzieję, że już za nami trudny, nie-

sprzyjający aktywności seniorów czas pandemii, 
kiedy to mimo zagrożeń, lęku o zdrowie chcie-

liśmy działać, pragnęliśmy funkcjonować jak dawniej, zanim 
pojawił się Covid-19. Do aktywności, oprócz ochoty i zapału, 
motywował nas projekt „Apetyt seniora na nowe wyzwania” 
współfinansowany przez Fundację PZU. Dzięki temu projektowi 
mogliśmy realizować zajęcia ruchowe, które lubimy oraz te, które 
zapewniały nam nabywanie i doskonalenie umiejętności wprost 
nieodzownych w dobie koronawirusa, bo pozwalały utrzymywać 
kontakt z bliskimi i czerpać wiedzę z inter-
netu za pomocą smartfona czy komputera. 
Ze względu na obostrzenia sanitarne trochę 
inna była forma tych zajęć i niestety mniej-
sza frekwencja słuchaczy, ale „walczyliśmy” 
i projekt został zrealizowany. „Walczyli-
śmy”, bo nie zamroziliśmy działalności, co 
zrobiła większość organizacji pozarządo-
wych. W okresach, gdy obostrzenia bywa-
ły łagodzone, działaliśmy intensywnie, by 
później, gdy tego wymagały okoliczności 
wynikające z sytuacji epidemicznej, ograni-
czyć działalność. 

Zajęcia ruchowe były z reguły prowadzone na świeżym powie-
trzu, a komputerowe i obsługa smartfona w małych grupach w 

Remizie OSP. Wszystkim zajęciom towarzyszyła miła atmosfera 
i dobry humor uczestników, co zostało uwiecznione na zdjęciach 
zamieszczanych na fb i stronie internetowej naszego Pienińskie-
go UTW.  Niektóre z nich zostały zakwalifikowane do konkursu 
fotograficznego, który dał obraz możliwości naszych słuchaczy 
i słuchaczy Nowotarskiego UTW,  pomysłów na uatrakcyjnienie 
wspólnych spotkań oraz ciekawych pasji seniorów, których rozwo-
jowi sprzyjał (?!) lockdown. Wystawa pokonkursowa odbyła się w 
Pijalni Wód Mineralnych Szczawnica Uzdrowisko.

Dodatkową atrakcją sfinansowaną przez Fundację PZU był 
spektakl teatralny w Teatrze STU, który obejrzała liczna grupa 
szczawnickich seniorów.

Dziękujemy Zarządowi i Pracownikom 
Fundacji PZU za okazane zrozumienie dla 
naszych potrzeb i „zainwestowanie” w na-
sze inicjatywy.

A skoro wraca normalność może warto 
skorzystać z rady Jasi Gawlik:

„Seniorzy, póki zdrowie wam służy,
pomyślcie o podróży,
na wakacje wyruszajcie,
piękną Polskę pozwiedzajcie,
bo co sami zobaczycie,
będzie miłe całe życie”.

/bn/
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Otworzyć oczy
Nasze życie toczy się wśród tak wielu 

spraw, zdarzeń, zajęć, wśród tylu ludzi, że 
to wszystko pochłania niemal całą naszą 
uwagę i energię – także duchową. Stajemy 
się jak ci, którzy mają oczy, ale nie widzą, 
mają uszy, ale nie słyszą (por. Mt 13, 14-15). 
Trudno jest nam bowiem nie poddać się 
codziennemu biegowi zdarzeń, bez reszty 
absorbującemu naszą uwagę, i usłyszeć sło-
wo Boga pośród świata oraz zobaczyć Jego 
obecność w nim.

Bóg bowiem przemawia do nas przez 
świat stworzony (jak artysta mówi do nas 
przez swe dzieła) i pozostaje w nim obec-
ny. Albo ściślej – to świat trwa w Bogu i 
wszystko, co się znajduje na świecie, także 
my: „Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i 
jesteśmy” (Dz 17, 28). Zatem Bóg stworzył 
świat i nie odszedł z niego po zakończonym 
dziele stworzenia. To dzieło w rzeczy sa-
mej trwa nadal, ponieważ Bóg nieustannie 

daje życie światu i każdemu z nas. Istnieje-
my więc i funkcjonujemy w ogarniającym 
nas zewsząd „łonie” Boga. To najgłębsza 
tajemnica całej rzeczywistości – tej ze-
wnętrznej, oglądanej ludzkim wzrokiem, 
jak i wewnętrznej, znajdującej się w nas, we 
wnętrzu naszego ducha. Dlatego trzeba nam 
otworzyć oczy ducha, by dostrzec obecność 
Boga w swym wnętrzu i spotkać się tam z 
Nim; aby wejść z Nim w wewnętrzny dialog 
miłości i w niej odnaleźć utraconą jedność 
z Bogiem.

Ten pierwszy „rzut oka”, spojrzenie skie-
rowane na Bożą obecność nie może pozo-
stać odosobnione, tzn. nie możemy się zado-
wolić tylko takim jednorazowym aktem, ale 
mamy wciąż koncentrować uwagę na obec-
ności Boga, znajdować Go w każdej rzeczy.

Kiedy się nauczymy rozpoznawać znaki 
obecności Boga w świecie i kierować się ku 
spotkaniu Go w swym wnętrzu – w dialogu 
miłości – wówczas coraz głębiej będziemy 
Go poznawać. I nie będzie to poznanie teo-

retyczne, ale takie, w którym kochające się 
osoby poznają swoją wewnętrzną tajemnicę.

Bóg jest nie tylko Stwórcą, ale też Sen-
sem i Celem świata i człowieka. Przez 
otwieranie oczu na Bożą obecność, docie-
ramy właśnie do sensu wszystkich rzeczy i 
także nas samych. Rozpoznawanie siebie w 
Bogu przyczynia się do życiowej mądrości 
i wielkiego wewnętrznego pokoju, obdarza 
głęboką radością własnego istnienia.

Bóg nie jest oddalonym w zaświatach 
„dalekim krewnym”, lecz ogarniającym nas 
z czułością, obecnym przy nas Ojcem, które 
chce związać się z nami więzami miłości:

„Pociągnąłem ich ludzkimi więzami,
a były to więzy miłości. Byłem jak ten, 

co podnosi
do swego policzka niemowlę” (Oz 11, 4).
Pozwólmy więc podnieść się Bogu ku 

więzi miłości z Nim.

Danuta Mastalska

Warsztaty 
w „Krzywej Jabłonce”
W ramach projektu „PIENINY I GORCE KOLEBKĄ RĘ-

KODZIEŁA”, współfinansowanego z dotacji  Programu Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – ETNO POLSKA 
2021, realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Gorce – 
Pieniny”, w dniach 14-16 czerwca br.  w Galerii Sztuki Ludowej 
i Rękodzieła „Krzywa Jabłonka” w Szczawnicy odbyły się jedne 
z czterech zajęć - Warsztaty Malowania na Szkle, poprowadzone 
przez właścicielkę galerii Joannę Dziubińską. Na co dzień Joanna 
Dziubińska zajmuje się nie tylko malarstwem, ale także ceramiką, 
fotografią i techniką decoupage. Swoje prace liczy już w setkach i 
można je zobaczyć właśnie w jej galerii przy ul. Pienińskiej. Przy-
godę z twórczością ludową rozpoczęła ponad 20 lat temu w pra-
cowni Anny i Józefa Madejów, później doskonaliła swój warsztat.

W czerwcowych zajęciach wzięło udział pięcioro dorosłych, 
którzy postanowili poznać arkana trudnej sztuki malowania na 
szkle. Ponieważ przybyli na warsztaty z dziećmi, także i młodzież 
zapragnęła wziąć pędzle w dłoń i spróbować swoich sił ozdabiania 
farbą szklanych tafli. Tym bardziej, że swoją obecnością zajęcia 
zaszczyciła Anna Madejowa – słynna pienińska malarka na szkle, 

znana na całym świecie, i służyła warsztatowiczom cenną radą i 
pomocą. W ciągu trzydniowego szkolenia, każdy z uczestników 

namalował po trzy prace w różnych rozmiarach i o różnej tematy-
ce, wybranej przez siebie. Powstały dzieła, które najpierw zawisły 
na ścianach galerii i spotkały się z tak dużym zainteresowaniem 
oglądających, że byli zainteresowani ich nabyciem. Zostaną one 
zaprezentowane na uroczystej wspólnej wystawie, po zakończeniu 
wszystkich czterech warsztatów, tj. malarstwa na szkle, szydełko-
wania, haftu i ceramiki.

A.L.

Czynne poniedziałek-piątek od 7 do 17, sobota od 8 do 15
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Wspaniała pogoda, świetne nastroje i pożegnanie 
kilkunastu ósmoklasistów ze Szkolnym Kołem Krajo-
znawczo Turystycznym szczawnickiej Jedynki. Wspól-
na organizacja spływu z klasą 8, której uczniowie za 
kilka dni będą już absolwentami SP1.

W konkursie „Ekologiczne rozwiązania…” nagrodzeni zosta-
li nasi uczniowie, którym gratulujemy i dziękujemy za udział w 
konkursie. Klasy IV-VI 3 miejsce – Natan Ślimak, wyróżnienie 
– Maja Mazurek, 
klasy VII-VIII 1 
miejsce – Karo-
lina Hryc, 2 miej-
sce – Wiktoria 
Stec, 3 miejsce – 
Marek Ciesielka i 
Karolina Mastal-
ska.

PIKNIK EKOLOGICZNY

Nasi uczniowie wzięli udział 

w Pikniku Ekologicznym, zor-

ganizowanym 9 czerwca przy 

Dolnej Stacji PKL. Dzieci 

uczestniczyły w grach, zaba-

wach i prezentacjach o tematyce 

ekologicznej. Nie zabrakło na-

gród dla najbardziej aktywnych 

i upominków dla wszystkich.

DZIEŃ DZIECKA 

Wszystkie klasy zaplanowa-

ły atrakcje z okazji tego dnia. 

Wycieczki, rozgrywki, kręgle, 

park linowy i trampoliny. Przy 

współudziale rodziców dzień 

ten udał się znakomicie. W 

przeddzień Dnia Dziecka, Rada 

Rodziców ufundowała wszyst-

kim uczniom szkoły lody. Ra-

dości i podziękowaniom nie 

było końca. Nasza Rada Rodzi-

ców, to świetna Ekipa.

Obchody Dnia Dziecka

„Kiedy śmieje się dziec-
ko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak

Konkurs plastyczny ,,Ekologiczne 
rozwiązania na co dzień- oszczędność 
zasobów naturalnych”.

W dniu 14 czerwca br., w sali po-
siedzeń szczawnickiego magistratu 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
zwycięzcom konkursu. Gratulujemy naszym uczniom!

1.Miejsce ex aequo: Vanessa Świerczyńska kl. I – Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Szczawnicy,

Emilia Kaliciecka kl. II– Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczaw-
nicy,

2.Miejsce: Emilia Majerczak kl. II – Szkoła Podstawowa nr 2 
w Szczawnicy,

3.Miejsce: Aniela Mastalska kl. II– Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Szczawnicy

Wyróżnienie:
1.Olga Sadzikowska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawnicy
Klasy IV – VI 
2 miejsce – Wiktoria Janas klasa 6 b
3.Miejsce : Natalia Maślanka klasa 6 b

Bezpieczne wakacje 

15 czerwca uczniowie naszej szkoły wysłuchali prelekcji na te-
mat bezpieczeństwa w czasie wakacji, którą przedstawił funkcjo-

nariusz komisariatu policji 
w Krościenku n/D mł.asp. 
Karol Tokarczyk. Pan po-
licjant opowiedział o za-
sadach ruchu drogowego, 
ograniczonego zaufania 
do obcych, podstawowych 
zasadach zachowania na 
rowerze, w podróży, nad 
wodą i w domu

Zakończenie roku 
szkolnego 2020/2021

25 czerwca odbyło się 
uroczyste zakończenie 

roku szkolnego. Rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele Pa-
rafialnym w Szczawnicy. Następnie miało miejsce pożegnanie 
ósmoklasistów
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Sukcesy  uczniów

W czerwcu nasza szkoła w składzie: Oliwia 
Hurkała, Patrycja Szczepaniak, Wiktoria Tom-

czyk, Jan Surowiec, Bartłomiej Zabrzeski zdobyła III miejsca w 
Małopolskim Konkursie Wiedzy o Chorwacji pod patronatem 
Małopolskiego Kuratorium.  

Sukcesy w konkursie plastycznym ,, Chodźmy do lasu’’ or-
ganizowanym przez Nadleśnictwo Krościenko n/D. Najmłodsza 
uczestniczka Maja Mendrala kl ,,0” zajęła I miejsce oraz Oliwia 
Ciesielka z kl. I zajęła II miejsce w kategorii wiekowej klas 0-III. 
W kategorii klas IV- VII wyróżnienie otrzymał Igor Mendrala z 
kl VI. 

10 czerwca 2021 r.  w Nowym Targu odbył się „Konkurs Wie-
dzy Ekologicznej”. Uczniowie klasy III w składzie: Lena Hurkała, 
Daria Szczepaniak i Krzysztof Biel. Przedstawiciele wykazali się 
dużą wiedzą ekologiczną i wywalczyli II miejsce. 

14 czerwca 2021 r. w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta w 
Szczawnicy odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom 
konkursu plastycznego pt. „Ekologiczne rozwiązania na co dzień- 
oszczędność zasobów naturalnych”. Wśród nagrodzonych znala-
zła się praca Igora Mendrali, który zajął I miejsce oraz Tamary 
Szczepaniak -Filas, która zajęła II miejsce.

 W V Międzygminnym Dniu Talentów pod patronatem Wójta 
Gminy Krościenko n/D organizowanym przez Szkołę Podstawo-
wą nr 1 w Krościenku n/D otrzymaliśmy:

W kategorii talent  muzyczny I m. zajął zespół uczennic z klasy 
VII i  III m. dla  Oliwii Hurkały uczennicy kl. VII oraz Szkoły 
Muzycznej w Nowym Targu. Natomiast w kategorii scenicznej II 
m. otrzymała klasa I.

Zdobycie Małej  Korony Pienin przez SKKT
Członkowie SKKT 

kontynuują wzorem 
ubiegłych lat swoją tu-
rystyczną przygodę. 
Wędrowali szlakiem pa-
pieskim z Tylmanowej 
na Błyszcz. W ostatnim 
miesiąca stanęli  rów-
nież na szczycie Trzech 
Koron, Wysokiej i So-
kolicy, tak więc zdobyli 
Małą Koronę Pienin.  W 
następnym roku szkol-
nym czekają na nich nowe wyzwania, oby towarzyszyła im ta 
sama determinacja i siła charakteru.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
25 czerwca 2021r. 
zakończyliśmy trudny, 
naznaczony pandemią 
rok szkolny. 

Licealiści z Krościenka n.D. 
pomagają na medal – 

Charytatywny Marsz Niezapominajki

Virtual Run Polska jest organizatorem imprez 
sportowych o charakterze dobroczynnym. Na stronie Virtualrace.
com.pl, tworzone są wirtualne wydarzenia charytatywne, w których 
biorą udział  prawdziwi uczestnicy. Fundacja Świętego Mikołaja rów-
nież utworzyła takie wydarzenie – Charytatywny Bieg Niezapomi-
najki w 3 kategoriach: bieg, nordic walking oraz rower. 

14 czerwca 2021 roku, Stypendyści Fundacji Świętego Mikoła-
ja z Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku n.D., wraz ze swo-
ją koordynatorką stypendialną, Panią Elżbietą Wójcik, wzięli udział 
w marszu z kijkami na dystansie 10 km, z czego 5km było dystansem 
obowiązkowym, a drugie pięć darem od serca (a właściwie od nóg). 
Dystans od budynku Liceum, wzdłuż Dunajca, dalej Drogą Pieniń-
ską aż do granicy ze Słowacją wyniósł obowiązkowe 5 km; pokona-
liśmy go w czasie 56 min i 54 sekundy.

Każdy uczestnik marszu wpłacił wymaganą kwotę pieniędzy na 
cel charytatywny – w tym przypadku na konto Fundacji Świętego 
Mikołaja, która m.in. jest fundatorem stypendiów w naszej szko-
le dla zdolnych, zaangażowanych społecznie uczniów. Współpraca 

z Fundacją trwa od 
2010 roku i przez ten 
czas aż 124 uczniów 
otrzymało takie sty-
pendium. Jesteśmy 
jedyną szkołą średnią 
w powiecie nowotar-
skim, która uczestni-
czy w tym programie 
stypendialnym. 
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Anna Kondracka - Wiercioch Anna Kondracka - Wiercioch

Piękna nasza Ziemia cała

Jadą wozy kolorowe…
Nadszedł czas wakacji i letnich wycieczek. Znów 

zaczynamy podróżować więcej i coraz dalej, nadal 
zachowując ostrożność w związku z panującą w 

świecie pandemią koronawirusa. Długie podróże, choć przynoszą 
nam wiele niezapomnianych wrażeń, mogą być męczące, nie tylko 
dla kierowców, ale i dla pasażerów, czas nieraz się dłuży zanim do-
trzemy do celu wakacyjnej wyprawy. Samochodowe zabawy w cza-
sie podróży pomagają wypełnić czas, mogą też być okazją do nauki. 
Jedną z takich gier popularnych wśród podróżujących, jest odgady-
wanie marki mijanych samochodów oraz liczenie ile samochodów 
danej marki mija się podczas jazdy. Ja i mój mąż Janusz, lubimy 
rozszerzać tą grę, sprawdzając naszą wiedzę na temat każdej marki 
mijanych samochodów np. skąd biorą swoją nazwę i od jak dawna 
jeżdżą po naszych drogach. 

W pobliskiej nam miejscowości Oakville, znajduje się kanadyj-
ski oddział fabryki samochodów Forda, który jest jednym z najstar-
szych i najpopularniejszych samochodów w Ameryce Północnej. 
Henry Ford zbudował swój pierwszy eksperymentalny samochód w 
warsztacie za swoim domem w Detroit w 1896 roku. Po utworzeniu 
własnej firmy Ford Motor Company, jego pierwszy samochód został 
zmontowany już w fabryce w lipcu 1903 roku. W 1908 roku Henry 
Ford, dzięki wprowadzeniu linii produkcyjnej w fabryce,  rozpoczął 
masową produkcję samochodu Ford Model T. Ten niedrogi samo-
chód był po raz pierwszy dostępny dla szerszej rzeszy Amerykanów 
i cieszył się wielką popularnością. W 1999 roku Ford Model T został 
uznany za najbardziej wpływowy samochód XX wieku w konkursie 
Car of the Century (Samochód Stulecia). Firma Ford Motor Com-
pany, obecnie z główną siedzibą  w Dearborn, w stanie Michigan, 
do dziś produkuje popularne samochody osobowe i towarowe, które 
jeżdżą po wszystkich drogach świata.  

Starszą nieco od firmy samochodowej Forda, ale także związaną 
historycznie z jego osobą, jest firma Cadillac, założona w 1902 roku 
w Detroit, przez Forda i jego wspólników- Murphy’ego, Bowena i 
Lelanda. Henry Ford odszedł z firmy po kłótniach finansowych i 
w rezultacie założył własną firmę. Cadillac bierze swoją nazwę od 
francuskiego odkrywcy, który założył miasto Detroit w początkach 
XVIII wieku. Samochody firmy Cadillac są do dziś uważane za naj-
bardziej luksusowe z aut amerykańskich. 

Kolejnym samochodem z długoletnią historią jest Oldsmobile. 
Jego pierwszy konstruktor i założyciel firmy, Ransom Eli Olds, syn 
kowala, spędził swoje wczesne lata w Lansing, w stanie Michigan, 
budując różne eksperymentalne silniki i pojazdy. Pod koniec XIX 
wieku, Ransom zaczął majstrować przy samochodach napędzanych 
parą; twierdził, że zbudował swój pierwszy samochód z napędem 
parowym w 1884 roku. W 1895 roku Ransom i jego ojciec otworzyli 
Olds Gasoline Engine Works, gdzie obaj eksperymentowali i praco-
wali, a w 1896 roku zbudowali swój pierwszy samochód na benzynę. 
Ransom E. Olds dbał bardzo o to, aby jego samochody były najwyż-
szej jakości, zatem przez wiele lat ograniczał produkcję i sprzedawał 
tylko kilka samochodów na rok. Firma nie odnosiła sukcesu finan-
sowego i została kupiona w 1899 roku, przez inwestora Samuela L. 
Smith’a, który powierzył Ransomowi kierownictwo operacyjne. Po 
reorganizacji i przeniesieniu firmy do Detroit  powstała firma Olds 
Motor Works.

Zarówno Ford i Olds, w chwili założenia swoich firm samocho-
dowych, używali skrzyni biegów produkowanych przez braci Dodge. 
John i Horace Dodge byli obaj utalentowanymi maszynistami, któ-
rzy w końcu XIX wieku prowadzili firmę rowerową. W 1913 roku 
zakończyli oni współpracę z Fordem i założyli własną fabrykę samo-
chodów w Detroit, Michigan. Samochody braci Dodge stały się dru-

gimi najczęściej sprzedawanymi samochodami w USA i przyniosły 
im wielką  fortunę. 

W tym samym czasie, David Dunbar Buick, szkocki imigrant, 
który początkowo prowadził wytwórnię wanien żeliwnych, zaczął 
produkować silniki samochodowe. Jego pierwsza firma nie odniosła 
sukcesu, gdyż nie nadążał z produkcją i nie wywiązywał się ze zobo-
wiązań. W 1920 roku spróbował ponownie, zakładając firmę Buick 
Manufacturing Company, fabrykę produkującą silniki dla innych 
firm, tym razem dostarczając je na czas. Jednak wciąż musiał zabie-
gać o nowych inwestorów, którzy zasilaliby go gotówką. W rezulta-
cie jego firmę wykupił William Durant, założyciel fabryki General 
Motors, która do dziś produkuje samochody marki Buick. 

Walter Chrysler, inżynier kolejowy, zaczął swoją karierę w prze-
myśle motoryzacyjnym jako 36-letni mężczyzna, porzucając pracę 
na kolei. W latach 1911 -1919, pracował jako szef produkcji w firmie 
Buicka. W 1924 roku, jako pierwszy skonstruował sześcio-cylin-
drowy pojazd, uznany za rewolucyjny na wystawie samochodowej 
w Nowym Jorku, w 1924 roku. Rok później, odkupił on firmę bra-
ci Dodge, którzy obaj zmarli w 1920 roku i założył własną firmę 
Chrysler Corporation, która stała się ważną częścią amerykańskiego 
przemysłu motoryzacyjnego. 

Już od samego zarania, w początkach XX wieku, przemysł sa-
mochodowy w USA był bardzo konkurencyjny. Wszyscy założyciele 
ważnych firm samochodowych znali się, współpracowali ze sobą, 
rywalizowali i zabiegali o względy wierzycieli, to też prowadziło do 
częstych sporów. Podobnie jak Durant zmusił Buicka do opuszczenia 
firmy, tak też w 1910 roku, wierzyciele Duranta zmusili go do odej-
ścia z funkcji kierowniczej w założonej przez niego firmie General 
Motors. Wówczas Durant połączył siły ze szwajcarskim kierowcą 
wyścigowym i mechanikiem Louisem Chevroletem. W 1911 roku, 
obaj założyli nową fabrykę samochodów pod nazwą Chevrolet. Fir-
ma Chevrolet już od jej początku cieszyła się wielkim sukcesem, co 
ostatecznie umożliwiło Durantowi odzyskanie kontroli nad General 
Motors, a samochody Chevroleta do dziś cieszą się wielką popular-
nością.     

Wszystkie powyższe firmy samochodowe, miały swoje począt-
ki, i nadal prosperują  w Detroit, w stanie Michigan. Miasto to, już 
ponad 100 lat temu,  zyskało sobie przydomek Motown, czyli Motor 
Town (Miasto Samochodów) i jest do dziś uznane za północno-ame-
rykańskie centrum przemysłu motoryzacyjnego.

Henry Ford powiedział kiedyś, że może malować samochody na 
dowolny kolor, pod warunkiem że jest to kolor czarny. Ford upierał 
się także przy produkcji tylko Forda Model T, zatem jego popular-
ność wśród miłośników motoryzacji spadła, gdyż domagali się oni 
coraz lepszych i coraz bardziej urozmaiconych samochodów, i to w 
różnych kolorach.  Takie właśnie auta różnych modeli, w różnych 
kolorach, jeżdżą dziś po drogach Ameryki Północnej i całego świa-
ta. Wszystkim, którzy podróżują tego lata samochodami, życzę uda-
nych wędrówek i udanych zabaw i gier w czasie długiej podróży, ale 
nie zapominając również o bezpieczeństwie kierowców i pasażerów 
w czasie jazdy. Szerokiej drogi!
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Pisz¹ do nas... TO NIE KONIEC ŚWIATA!
(Odpowiedź na list „Ratujmy Szczawnicę!”)

Gdy tylko usłyszałem, że planowana jest budowa trasy ze Szczaw-
nicy w kierunku Nowego Sącza, bardzo się ucieszyłem, dlatego z za-
niepokojeniem czytałem list jaki ukazał się w ostatnim numerze „Z 
Doliny Grajcarka”. Jestem przekonany, że korzyści jakie wynikałyby 
z jej pojawienia się znacząco przekraczają ewentualne ryzyko, któ-
re, spieszę uspokoić, zostało w nim niesamowicie wyolbrzymione. 
W związku z tym chciałbym odnieść się do kilku argumentów, jakie 
pojawiły się we wspomnianym liście oraz podać parę własnych, by 
pokazać, że droga ta mogłaby być w rzeczywistości wielką szansą na 
rozwój Szczawnicy i poprawienie jakości życia jej mieszkańców.  

Autor listu zakłada, że wybudowanie drogi do Jazowska skutko-
wałoby znacznym zwiększeniem ruchu samochodowego, ciężarowego 
oraz częstszym występowaniem korków. Uważam, że wbrew temu, co 
by się mogło wydawać, wcale tak nie będzie, a na pewno nie w stop-
niu w jakim ukazano to w liście. Najgorsze do czego mogłoby dojść 
to przeniesienie się CAŁOŚCI ruchu jaki obecnie przejeżdża przez 
Łącko, ale do czegoś takiego nigdy nie dojdzie. Łącko jest zwyczaj-
nie większą miejscowością, która dodatkowo znajduje się na znacznie 
lepszej trasie z perspektywy firm przewozowych, więc droga ta nadal 
byłaby wybierana przez większość pojazdów ciężarowych, nie wspo-
minając nawet o planowanym ograniczeniu na nowej trasie do 3,5 t. 
Podobnie w przypadku ruchu osobowego, dla którego trasa przeloto-
wa przez Szczawnicę między Nowym Targiem i Sączem byłaby naj-
prawdopodobniej utrudnieniem ze względy na konieczność przejazdu 
przez góry zamiast prawie płaską, obecnie istniejącą drogą przez Łąc-
ko. Warto jeszcze dodać, że planowana trasa mogłaby rozładować ruch 
w mieście, bo część samochodów jadących do Szlachtowej i Jaworek 
omijałaby centrum. 

Duży nacisk został również położony na kwestie związane z 
ochroną przyrody i ujęcia wody w obszarze nowej drogi. Rolą stacji 
uzdatniania wody jest takie jej oczyszczenie, by nadawała się do picia. 
Najprawdopodobniej poradziłaby sobie więc z dodatkowym obciąże-
niem, ale gdyby okazało się to jednak niemożliwe bez modernizacji, 

to niewiele stoi na przeszkodzie, by wytyczyć trasę omijającą zbiornik 
wody lub w ostateczności postawić kilka osłon. Co zaś tyczy się przy-
rody – opowieść o codziennym wpadaniu zwierząt pod samochody 
można włożyć między bajki, bo gdyby było to tak częste zjawisko to 
z pewnością występowałoby również na innych górsko-leśnych dro-
gach, chociażby na drodze do Sromowiec przez PPN, a ryzyko za-
budowania tego obszaru może łatwo wykluczyć jedna uchwała rady 
miasta o zakazie zabudowy, np. w postaci planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Ale co w takim razie dałaby nam ta droga? Znacznie więcej niż się 
wielu wydaje. Można by zacząć od odkorkowania miasta, ale moim 
zdaniem skupianie się na tym aspekcie znacząco zawęża perspektywę. 
Skrócenie trasy na Sądecczyznę to przede wszystkim lepszy dostęp 
do dobrych szkół, w jakich uczyć by się mogła nasza młodzież bez 
konieczności zamieszkiwania w internatach. Ułatwi to też dostęp do 
znacznie większego rynku pracy położonego na tyle blisko, że dojazdy 
mogą stać się rozsądną alternatywą dla przeprowadzki. To wreszcie 
szeroki wachlarz sklepów i usług, korzystanie z których nie wiąza-
łoby się już z wyjazdem na pół dnia. To także korzyści dla turystyki. 
Otwarcie łatwego dostępu dla turystów na północną cześć Beskidu Są-
deckiego znacząco podniosłoby wartość naszego regionu, a skrócenie 
drogi dojazdowej z Nowego Sącza może zwiększyć ilość jednodnio-
wych przyjezdnych. Wreszcie – sprawienie, że Szczawnica przesta-
łaby być miastem na uboczu, zwiększyłoby jej znaczenie w regionie, 
co, jestem przekonany, przełożyłoby się na dodatkowe fundusze, które 
można by przeznaczyć na renowację chociażby Parku Górnego czy 
okolic ul. Zdrojowej oraz na powstanie tak potrzebnej kliniki specja-
listycznej, która dzięki centralnemu położeniu stałaby się sensownym 
pomysłem z perspektywy NFZ. 

Apeluję do wszystkich Mieszkańców, w tym Władz Miasta i Gmi-
ny oraz naszych lokalnych Parlamentarzystów, by nie ulegali panice 
jaka pojawiła się po publikacji listu z poprzedniego numeru i dołożyli 
wszelkich starań, by przygotowywany plan powstał, bo dla Szczawni-
cy droga do Jazowska nie będzie końcem świata, a może sprawić, że 
miasto przestanie się na nim znajdować. 

Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

STREFA RELAKSU 

POD PALENICĄ
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Podróże małe i duże

Vieste 
– perełka półwyspu Gargano 
Zabawne, już nie pierwszy raz odświeżam sobie pamięć przy-

bywając w czasie naszych rodzinnych podróży, do miejsc wcze-
śniej odwiedzonych jeszcze za szkolniaka. I tym razem tak się 
dzieje. Miasteczko Vieste kojarzyło mi się zawsze z pierwszą 
tak daleką zagraniczną podróżą. Do tego z piękną plażą, białymi 
skałami i ogromnym kempingiem, na którym wtedy stacjonowa-
liśmy. A tu po tylu latach jestem znowu, tym razem z rodziną 
na pokładzie! Fajnie tak czasem odkrywać znane już miejsca na 
nowo, z zupełnie innej perspektywy… .

Na półwysep Gargano wjeżdżamy późnym popołudniem i 
tylko zza szyb podziwiamy poszarpaną linię brzegową i majesta-
tycznie stojące na niej Trabucco. To platforma służąca do poło-
wu ryb, która powszechnie występuje na wybrzeżu Abruzji. My 
uchwyciliśmy taką właśnie na Gargano już w Apulii. Niektóre z 
tych platform przerobione są na klimatyczne knajpki.  

Gdy jest już ciemno odbieramy nasze małe mieszkanko i pę-
dzimy szybko do centrum miasteczka, aby coś zjeść. W planie 
mamy spędzić tutaj tylko jedną noc i jechać dalej na południe za 
pogodą. Choć zaczynamy się wahać, gdyż przyjechaliśmy dość 
późno i nie jesteśmy pewni czy wystarczy nam jeden dzień na 
zwiedzenie miasteczka i jeszcze szybkie plażowanie… Następny 
dzień zaczynamy od spaceru po Vieste, miasteczku z białą sta-
rówką położoną na klifie. Znajdujemy się w regionie Apulia, na 
górzystym półwyspie Gargano. Jedynie kilkanaście kilometrów 
stąd, w górach znajduje się gęsta puszcza Foresta Umbra. Tym 
razem niestety z braku czasu nie udało się nam jej odwiedzić. No 
cóż, jest jeszcze po co tu przyjechać! 

W centrum Vieste znajduje się urokliwy plac, gdzie można od-
począć w cieniu drzew a w otaczających go kawiarniach i pizze-
riach czegoś się napić lub coś zjeść. Warto choć na chwilę zgubić 
się w gąszczu tych białych, wąskich uliczek i odkrywać samemu 
to miejsce. Urzekają nas jak zwykle takie miejsca a codzienność 
w postaci wiszącego prania za oknami sprawia, że jest tutaj au-
tentycznie. Nie ma zbyt wiele tego kiczu turystycznego. Spaceru-
jemy również w stronę portu. Kolor nieba i morza jest niesamowi-

ty. Do tego kontrastują ogromne białe chmury na niebie. 
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Vieste i wi-

dokówką półwyspu Gargano jest plaża Pizzomunno oraz wy-
stająca samotna, 25 metrowa biała skała zwana Pizzomunno, 
która góruje przy klifie. Z tą wyjątkową formacją skalną wiąże 
się legenda. Wieść głosi o tym, że jest to skamieniały chłopak o 
imieniu Pizzomunno, który spotkał się z zemstą syren morskich. 
Mężczyzna był zakochany w blondwłosej dziewczynie z wioski. 
Razem trudnili się rybołówstwem a po pracy przesiadywali ra-
zem na plaży. Syreny chciały uwieść Pizzomunno śpiewem, ale 
on się temu nie dał. Syreny postanowiły więc w akcie zemsty 
porwać jego ukochaną i wciągnęły ją na dno morza. Zrozpaczony 
mężczyzna zamienił się w tą oto białą skałę.  

Ta plaża jest naprawdę ogromna! Piękna, szeroka i piaszczy-
sta! Jesteśmy tutaj też już po sezonie, dlatego ilość rozłożonych 
parasolek i leżaków jest znikoma. Do dyspozycji mamy napraw-
dę mnóstwo piasku! Choć świeci słońce i wieje lekki wietrzyk 
uznajemy, że na prawdziwe plażowanie jest nam za chłodno. Ale 
to idealna okazja na plażową piłkę! Zerkamy znów na prognozę 
pogody. Wychodzi na to, że aby pozostać w słońcu musimy zmie-
rzać ku południu. Postanawiamy więc nie czekać i wybrzeżem 
podążamy w stronę włoskiego obcasa!

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

„Sfero-hammero” 
Raz sferosyderyt z rowu Homoli, 
W ludziach chciał wielkość i mądrość wyzwolić. 
Rudę żelazną dać chciał, czy co, 
By ludzkość za to kochała go. 
Juhas zaś kołki nim wbijał powoli. 

Napisał Stanisław Błażusiak
P.S.
W czarnych łupkach powstałych w głębinach morskich u po-

czątków Pienin pojawiają się ilaste skupienia rudy żelaza pod 
postacią syderytów o specyficznym kształcie przypominającym 
otoczaki, stąd ich nazwa sferosyderyty. Ciekawe oko może je wy-
tropić w ścieżce za Homolami. Wiemy, że tego typu konkrecje były 

wykorzystywane jako źródło żelaza, ale czy wśród górali? Najo-
ględniej można powiedzieć brak źródeł ;) 

Czytałem, że „Syderyt ma ugruntowującą wibrację, związaną 
z energią planety Ziemi.” W tym aspekcie wykorzystanie przez 
juhasa sferosyderytu, no, ma sens. 
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Z notatnika botanika
Ludwik Frey 
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Po prostu - babka
Przed wielu laty w po-

wszechnym użyciu było 
słowo „babka”. Oznaczało 
ono młodą, zwykle powabną 
kobietę i wyrażało podziw 
dla niewieściej urody. A czy 
rośliny, także zwane pospo-

licie, nie tylko przez botaników, babkami, o 
których dzisiaj będzie słów kilka, również 
zasługują na podziw za ich powab? Chociaż 
w tym przypadku źródłosłowu trzeba szukać 
gdzie indziej, uważam, że i tym babkom nie 
można odmówić swoistego uroku. 

Pech chce, że gatunki te wpisano do pol-
skiej „czerwonej księgi” i na „czerwoną listę”, a to znaczy, że ich 
byt jest w jakimś stopniu zagrożony. Obydwa należą do rodzaju 
Plantago i do rodziny babkowatych (Plantaginaceae). Ani jedna, 
ani druga babka nie występuje, niestety, w Pieninach, Beskidzie 
Sądeckim lub na Spiszu. Znaleźć je zaś można na dwóch... prze-
ciwległych krańcach Polski.

Babka pierzasta (Plantago coronopus), roślina jednoroczna, 
dwu-, a nawet i wieloletnia, ma ładnie wycięte liście, określane 
przez botaników jako pierzastosieczne,  tworzące przyziemną ró-
życzkę. Pędy z kwiatami wznoszą się łukowato ku górze. Roz-
mnaża się bądź z nasion bądź wegetatywnie poprzez tzw. „rozety 
siostrzane”. Ponieważ ma upodobanie do gleb słonych o kwaśnym 
odczynie, należy do roślin zwanych halofitami. Dobrze się czu-
je na pastwiskach, na poboczach dróg gruntowych, a jako że ma 
skłonności... „masochistyczne”,  lubi wypas i wydeptywanie. W 
Europie rośnie głównie na wybrzeżach morskich, np. nad Morzem 
Północnym i nad Bałtykiem. Wschodnia granica naturalnego za-
sięgu przebiega od Skanii w Szwecji, poprzez Gotlandię do ujścia 
rzeki Parsęty w Polsce. U nas jest gatunkiem krytycznie zagrożo-
nym,  (CR), ponieważ w wyścigu po słońce dość łatwo ulega wy-
sokim bylinom. W Polsce znana była niegdyś z pięciu stanowisk 
naturalnych na brzegu Bałtyku, z których obecnie pozostało tylko 
jedno - wyspa Kępa Karsiborska (dane z połowy lat 2000). Na 

szczęście babka ta lubi sąsiedztwo ludzi i osiedla się na stanowi-
skach antropogenicznych (czyli związanych z działalnością ludz-

ką). Odnotowano ją już w Gdańsku, Pozna-
niu, na Śląsku Opolskim. Ostatnie stanowiska 
odkryto nawet w ubiegłym roku.

Babka górska (Plantago atrata) to całko-
wite przeciwieństwo poprzedniej. To bylina o 
liściach równowąskich i bez ogonków, zebra-
nych w różyczkę; rozmnaża się z nasion. Jest 
bardzo zmienna morfologicznie, więc wy-
różniono kilka odmian i podgatunków. U nas 
rośnie podgatunek podkarpacki (subspecies 
carpatica), uważany za endemit ogólnokar-
packi. Występuje w górach europejskich, np. 
w Pirenejach, Alpach,  w górach Półwyspu 
Bałkańskiego, w Sudetach i Karpatach. W 
Polsce spotkamy go wyłącznie w Tatrach, 

głównie Zachodnich, w masywie Czerwonych Wierchów. Odno-
towano co najmniej 10 stanowisk, zarówno na szczytach (Ciem-
niak, Krzesanica), jak i w dolinach (Dolina Mułowa, Litworowa). 
Tworzy populacje z kilkudziesięciu osobników, chociaż na Ciem-
niaku doliczono się ich nawet blisko 1000! Jako roślina wyso-
kogórska rośnie w piętrze halnym, przeważnie na tzw. wyleży-
skach, rzadziej w murawach naskalnych. Lubi wapień, ale można 
ją spotkać na glebach bielicowych wytworzonych z granitoidów, 
których odczyn waha się od kwaśnego do zasadowego. To także 
takson narażony w Polsce na wyginięcie (VU), głównie z powodu 
niewielkiej liczby stanowisk i małych populacji. Na dodatek, w 
przeciwieństwie do poprzedniej, ta babka nie znosi wydeptywa-
nia, więc miejsca jej bytności położone w pobliżu szlaków tury-
stycznych są narażone na zniszczenie. 

Jak widać różnorodność przyrody jest ogromna, a dzięki temu 
cenna i tak bardzo interesująca. Niezmiennie dbajmy o jej zacho-
wanie, zwłaszcza w przypadku gatunków narażonych na zagła-
dę. Bo, jak pięknie powiedział w swej książce Przyszłość życia, 
amerykański biolog, Edward Wilson: „Każdy gatunek, to niewy-
czerpane źródło wrażeń estetycznych. Każdy gatunek jest żywą 
biblioteką”. 

Ludwik Frey
(czerwona lista roślin 2016 oraz czerwona księga 2014)
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Anna Malinowska 
TPSP

fot: Alina Lelito

Kwiatowy wernisaż 
w kawiarni Eglanger Caffe

Malarstwo Ireny Aksamit przepełnione jest 
kolorem. Barwne, rzucające się w oczy, nieco 
zapomniane realistyczne w formie, obrazy są 
kontynuacją artystycznej drogi naszej długolet-
niej członkini, wyróżnionej honorowym człon-
kostwem w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięk-

nych. Jako pierwsza zainaugurowała cykl comiesięcznych wystaw 
w kawiarni Eglander Caffe po rocznej przerwie spowodowanej 
epidemią covid -19. 

Co można było zobaczyć na czerwcowej wystawie? Różnorod-
na tematyka i technika prezentowanych prac to cecha twórczości 
Ireny Aksamit. Jednak dominujące na wystawie to barwne kwia-
ty, najczęściej w tradycyjnym wazonie w różnych kolorystycznych 
zestawach (tulipany, bez, narcyze, róże, słoneczniki, maki). Poja-
wiają się też tematy górskie, przyrody pienińskiej. To widoki gór 
w różnych porach roku, scenki z życia górali, spływ Dunajcem 
oraz nieliczne portrety. Wykonane zostały w różnych technikach, 
malarstwo akrylowe, malarstwo na szkle, pastele.

Na wernisaż, który odbył się 17 czerwca, przybyli sympatycy 
twórczości artystki, znajomi i przyjaciele Towarzystwa. Werni-

saże to okazja do spotkań w gronie przyjaciół, to święto autorki 
prac, to czas składania życzeń i gratulacji. Nie zabrakło i tym ra-
zem ciepłych słów uznania dla długoletniej członkini TPSP. Dla 
miłośników twórczości Ireny Aksamit dostępna jest całoroczna 
wystawa jej prac w kąciku artystycznym kawiarni. Życzymy Sza-
nownej Artystce  długich lat życia w dobrym zdrowiu, dalszej ak-
tywności i niespożytej siły do dalszej twórczości.

Płaskorzeźby  
Eugeniusza Niebylskiego 

w pijalni 
uzdrowiskowej

W czerwcu ściany Pijalni 
Wód Mineralnych zdobiły 
płaskorzeźby Eugeniusza 
Niebylskiego, od niedawna 
członka Towarzystwa Przy-
jaciół Sztuk Pięknych dzia-
łającego w Szczawnicy. In-
spiracją  dla  jego twórczości 
jest świat przyrody, czego 
wyrazem są rzeźby zwierząt, 
wilka, orła, czapli, sowy i 
innych przedstawicieli fau-
ny oraz motywy roślinne 
pojawiające się jako element 
dekoracyjny dopełniający 
większość płaskorzeźb. Po-

nadto zainteresowania Eugeniusza przybierają bardziej użytkowy 
wymiar. Wykonuje przedmioty mogące zdobić domowe wyposa-
żenie, zdobione deski, ramki na zdjęcia lub lustra. Życzymy re-
alizacji kolejnych artystycznych pomysłów i czekamy na kolejna 
wystawę.
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