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Wkrótce Boże Narodzenie. Choinka już czeka, żeby ją ustroić…
Wszystkim Czytelnikom Z Doliny Grajcarka życzymy dobrych, spokojnych 

i rodzinnych Świąt i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
redakcja

fot. Alina Lelito
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XIX Zaduszki Szczawnickie
3 listopada br. odbyły się w Szczawnicy tradycyjne Zadusz-

ki Szczawnickie, organizowane przez Zespół Regionalny im. 
Jana Malinowskiego. Tegoroczne zostały zorganizowane po 
raz pierwszy pod nowym kierownictwem Andrzeja Krupczyń-
skiego.

W tym roku wydarzenie miało swoje miejsce w sali widowisko-
wej Miejskiego Ośrodka Kultury, a nie jak dotychczas w remizie 
OSP w Szczawnicy. Zespołowi im. Jana Malinowskiego towarzy-
szyli Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Szczawnicy, członko-
wie dawnego Chóru Parafialnego, kapela - Zbójnicka ze Szczaw-
nicy, Ewa Walkowska z prowadzonym przez siebie Przystankiem 
Muzycznym oraz inni. Osoby, które odeszły w 
obecnym roku, były wspominane z imienia i 
nazwiska, pełnionej funkcji, przynależności do 
Zespołu, OSP, innych stowarzyszeń, zaintere-
sowań. Przypomniano także zmarłych kapła-
nów, dobrodziejów Szczawnicy, żołnierzy po-
ległych na rożnych frontach świata. Jak zawsze, 
poeta ludowy i regionalista Andrzej Dziedzina 
Wiwer przywołał pamięć tych, których okrągłe 
rocznice śmierci obchodzimy w 2019r. To dla 
nich – naszych drogich Zmarłych -  były słowa 
modlitwy, poezji, to dla nich śpiewano pieśni… 
Całość prowadziła odpowiedzialna za scena-
riusz imprezy Stanisława Szołtysek, niegdyś 
sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica, później 

Miasta Nowego Targu – obecnie w stanie spoczynku i Maciej 
Czaja – radny miejski i członek Zespołu Regionalnego im. Jana 
Malinowskiego.

Spotkanie zaduszkowe zgromadziło niespotykaną dotąd rze-
szę gości, wśród nich burmistrza Grzegorza Niezgodę, sekretarza 
miasta Tomasza Ciesielkę, p. Anielę Krupczyńską – długoletnią 
kierowniczkę Zespołu im. J. Malinowskiego, księdza proboszcza 
dr Tomasza Kudronia i ks. prałata Franciszka Bondka, członków 
Rodziny Jana Malinowskiego oraz wiele, wiele zaprzyjaźnionych 
z Zespołem Osób. Sala widowiskowa MOK ledwo pomieściła 
wszystkich chętnych, bo i turyści i kuracjusze z roku na rok coraz 
chętniej uczestniczą w listopadowym spotkaniu z folklorem góral-
skim i szczawnickimi tradycjami. Gdzie spotkamy się za rok na 
jubileuszowych XX Zaduszkach – czas pokaże…

A.L.

Dzień Pluszowego Misia
w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Szczawnicy

Jak co roku 25 listopada obchodzimy w przedszkolu Dzień 

Pluszowego Misia. Jest to święto bardzo lubiane przez wszystkie 

dzieci zarówno przez chłopców jak i dziewczynki, bo dotyczy ich 

ukochanych zabawek - pluszaków. I tak też było i tym razem. W 

poniedziałek wszystkie dzieci przyniosły swoje  przytulanki. Po-

znały historię pluszowego misia, wysłuchały wierszy i opowiadań 

o różnych maskotkach, wspólnie wyrecytowały wierszyk „Kto 

misiowi urwał ucho?” oraz tańczyły razem ze swoimi pluszakami. 

Wspólna zabawa jest okazją do integracji wszystkich dzieci oraz 

do przełamywania ograniczeń. Następnie poszczególne grupy wy-

konały swoje prace plastyczne: misie z masy solnej, misie malo-

wane farbami, misie wyklejane. Dzień Pluszowego Misia przynosi 

co roku wszystkim dzieciom wiele radości i uśmiechów.

M. S.

Poezja spod kapelusza
-  Z I M A  W  L E S I E  - 

Ciomno nocka w środku lasu
 śniyzek polatuje
I łotulo świat jak cuchó
 z wiaterkio co duje

Sowa hucy dziesi w jarze
 tak jako ze złości
Abo wygłoso być moze
 tom swoje móndrości

Ale nifto je nie słócho
 choćby był ciekawy
Kozdy suko ciomne nory
 w taki cas plugawy

Caso zajónc smyrgnie doło
 wiele przestrasóny
Łobziyro sie cy nie widać
 lisa z ftore stróny

To zaś wej jeloń przeleci
 rogoc ze sarnomi
A to ryś cicho jakoby
 mioł spółko z duchomi

Wiewiórka z drzewa na drzewo
 hipnie w swojo biegu
Stróncajónc z kozde gałózki
 wielkie kiście śniygu

Jaze wreście późnó nockó
 przysła tako kwila
Ze cały las tako ciomno
 cisa łotuliła

Spało wsytko w ciomno lesie
 niezdajónc se sprawy
Ze las se sprawuje wtedy
 swoje włosne sprawy

A mo wiele iw na gowie
 pilnujónc wsytkiego
Coby wsytkim sie darzyło
 sóm był dlo kozdego

   
 

Andrzej Dziedzina Wiwer
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,,Szczawnica, którą kochamy”
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Szczawnicy ogło-

siło konkurs plastyczny dla szkół podstawowych zatytułowany 
,,Szczawnica, którą kochamy”. Ten wdzięczny temat zainspi-
rował wielu uczniów szczawnickich szkół. Uczniowie otrzymali 
informacje o konkursie na początku października bieżącego roku 
i przygotowywali swoje plastyczne realizacje do połowy listo-
pada. Dzięki zaangażowaniu nauczycielek plastyki z obu szkół, 
pań Anny Manowskiej i Jadwigi Zachwiei, które dopingowały  
zainteresowanych uczniów do złożenia jak najciekawszych prac, 
mogłyśmy w trzyosobowym składzie jury -Anna Malinowska, Jo-
anna Dziubińska i Anna Niezgoda - dokonać oceny prac. Zgodnie 
z ideą konkursu przyznałyśmy trzy nagrodzone miejsca. Trudno 
było pozostawić pozostałe prace bez nagród i wyróżnień, stąd też 
przyznano po cztery wyróżnienia dla uczniów obu szkół. Wszy-
scy uczestnicy konkursu dostali dyplomy uczestnictwa. Uroczy-
stego ogłoszenia wyników dokonano 22 listopada w galerii TPSP 
przy ulicy Zdrojowej 2 w Szczawnicy przy udziale licznego grona  
uczniów i ich rodziców. Oto nagrodzeni uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1:  

I miejsce zdobył Marek Ciesielka, II miejsce przyznano 
Karolinie Hryc, III miejsce otrzymały ex aequo Aleksandra 
Owsianka i Klara Słowik. Wyróżniono prace Aleksandry Cie-
sielki, Tomasza Ciesielki, Mai Mazurek i Anny Ciesielki.

Nagrodzeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 to zdobyw-

czyni I miejsca  Paulina Faberska, II miejsce przypadło Mai 
Dydzie, III miejsce zdobyła Agata Pałka. Wyróżnienia przyzna-
no Marcinowi Szczepaniakowi, Julii Urban, Julii Waruś i Karoli-
nie Niezgodzie.

Prace uczniów można oglądać na wystawie w galerii TPSP 
przy ulicy Zdrojowej. Cieszymy się, że w konkursie brało udział 
ponad 30 uczestników z obu szkół, wyrażając swój  młodzieńczy 
zachwyt nad pięknem Szczawnicy w ciekawej  artystycznej for-
mie.  

Anna Malinowska

Zawodnicy byli bardzo zadowoleni, że 
mogli trenować pod okiem  tak utytuło-
wanego zawodnika i sędziego, jakim jest 
pan Andrzej. A najważniejsze, że mogli 
pochwalić się tym, czego nauczyli się od 
swojego trenera Zbigniewa Lacha.  Nie 
dziwi fakt, że wszyscy przystępujący do 
egzaminu przeszli go pozytywnie – otrzy-
mując dyplomy jako potwierdzenie swoich 
umiejętności.

Na pytania o wrażenia z zajęć i ocenę 
klubu Highlander  Andrzej Nowaczuk od-
powiedział:

- Mogę mówić tylko w samych superla-
tywach. Przede wszystkim widać włożony 
trud i pracę trenera. Od mojego zeszłorocz-
nego pobytu w Pieninach widać ogromny 
postęp grupy. Zawodnicy, którzy zdawali 
egzaminy poprzednim razem są w jeszcze 
lepszej formie. Widać lepsze przygotowa-
nie techniczne i taktyczne, widać włożoną 
ciężką pracę zarówno trenera jak i zawod-
ników. Cieszy fakt, że w klubie jest dużo 
nowych twarzy, co znaczy, że dzieci i mło-
dzież garną się do sportu. Bardzo podoba 
mi się, że wszyscy zawodnicy mają ręka-
wice bokserskie. Każdy uczestnik trenin-
gu ma koszulę z logo klubu – to jest także 
bardzo ważne. Jedyne czego brakuje, aby 

zacząć jeździć na poważniejsze zawody, 
to odpowiednie spodnie. Każdy zawod-
nik musi mieć długie satynowe spodnie, 
na które zakłada się pas. W tej chwili for-
ma zawodników jest już na takim pozio-
mie, że mogą odważnie jechać w Polskę, 
aby mierzyć się z innymi klubami. Kick 
Boxing jest sportem walki, dlatego zawod-
nicy muszą się sprawdzać także w walce 
w szerszym gronie. A grupa pana Zbyszka 
ma duży potencjał. Ważne, że przybywa 
zawodników, rośnie zainteresowanie zaję-
ciami z Kick Boxingu.

W treningu, oprócz zawodników szkoły 
Highlander  udział wzięło sześcioro  pod-
opiecznych  pana Andrzeja z Polskiej Aka-
demii Sztuk Walki i Fitnessu Andy z Sie-
miatycz.

Szczawnicka Szkoła Walki Highlander 
powstała w 2018 roku z inicjatywy Zbignie-
wa Lacha. Aktualnie na zajęciach, które od-
bywają się dwa razy w tygodniu przychodzą 
osoby w różnym wieku – głównie dzieci. 
Informacje  odnośnie zapisów można uzy-
skać pod nr tel. 605 659 375

JD

Pienińscy wojownicy już po egzaminach
W listopadzie zawodnicy ze szczawnickiej Szkoły Walki Highlander mieli możli-

wość trenować pod okiem mistrza. Przyjechał do nich Andrzej Nowaczuk - trener 
m.in. Kadry Narodowej Polskiej Federacji Kick Boxingu, zawodnik i sędzia w jednej 
osobie. Mistrz poprowadził seminarium, w których udział wzięło ponad 40 osób z 
miejscowego klubu. Na zakończenie treningu 28 zawodników ze szczawnickiej szko-
ły przeszło egzaminy na stopnie uczniowskie.

fot. Anna Niezgoda
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Już są ! Kalendarze Szczawnica 2020
Z końcem listopada 2019 roku Miasto i Gmina Szczawnica odebrała kalendarze z fascynującymi widokami przedsta-

wiającymi poszczególne oblicza miesięcy w Szczawnicy. Kalendarze nabyć w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczawnicy, 
przy ulicy Głównej 6, za symboliczną kwotę 12 zł, istnieje również możliwość wysyłki dla osób zainteresowanych spoza 
Szczawnicy.

Szczegóły pod numerem 18 262 26 66 w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Kultury (poniedziałek-piątek, godz. 8-16)
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Szczawnica,  26 listopada 2019 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 interneto-
wej www.szczawnica.pl w terminie od 26 listopada  2019 r. do  17 
grudnia 2019 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:

I. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:
część działki ewid. nr 1917/246 o powierzchni 0.0015 ha poło-

żonej w Szczawnicy osiedle Dwudziestolecia z przeznaczeniem 
na  miejsce postojowe na okres 3 lat

II. Oddanie w najem w trybie bezprzetargowym :
działka nr 1233/7 o powierzchni 0.0097 ha zabudowana kio-

skiem handlowym o powierzchni użytkowej 33 m2  w Szczawnicy 
przy ul. Główna 4

Uchwały podjęte podczas XIV zwyczajnej sesji 
Rady Miejskiej, w dniu 25 listopada 2019 roku.

−	 Uchwała Nr XIV/83/2019 w sprawie trybu i sposobu powoły-
wania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarne-
go ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegó-
łowych warunków jego funkcjonowania,

−	 Uchwała Nr XIV/84/2019 w sprawie przyjęcia na rok 2020  
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego,

−	 Uchwała Nr XIV/85/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr 
V/17/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie uchwale-
nia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
terenie Miasta i Gminy Szczawnica na 2019 rok,

−	 Uchwała Nr XIV/86/2019 w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości,

−	 Uchwała Nr XIV/87/2019 w sprawie zmian w budżecie Mia-
sta i Gminy Szczawnica na rok 2019,

−	 Uchwała Nr XIV/88/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.

Regulamin „Konkursu na najładniejszą 
dekorację świąteczną na terenie 

Miasta i Gminy Szczawnica 2019/2020”

1. Cel: podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych mia-
sta, a w szczególności podkreślenie wyjątkowości i niepowtarzal-
nego uroku Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

2. Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
3. Uczestnicy: 
I kategoria :
- sanatoria, zakłady pracy, placówki gastronomiczne oraz han-

dlowe,
II kategoria :
- budynki jednorodzinne i posesje osób fizycznych (nie prowa-

dzące działalności handlowej i gastronomicznej),
III kategoria :
- balkony oraz okna w budynkach wielorodzinnych.
4. Ocena wyników : 
Oceny dokona Komisja Konkursowa w składzie :
• przedstawiciel Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady 

Miejskiej,
• przedstawiciel Klubu TPSP Koło „PIENINY”,
• przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy,
• przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury.
5. Skala ocen : od 1-10 punktów za:
• ogólne wrażenie estetyczne
• różnorodność wykorzystanych elementów dekoracji
• pomysłowość i oryginalność kompozycji
6. Termin rozstrzygnięcia: Komisja Konkursowa w okresie 

od 24. 12. 2019 r. do 08. 01. 2020 r. dokonywać będzie oceny de-
koracji.

7. Nagrody :
I kategoria: 
sanatoria, zakłady pracy, placówki gastronomiczne 

oraz handlowe
I miejsce  1.000,00 zł
II miejsce     650,00 zł
III miejsce     350,00 zł
II kategoria:
Właściciele budynków prywatnych (nie prowadzący 

działalności handlowej i gastronomicznej)
I miejsce  1.200,00 zł
II miejsce     800,00 zł
III miejsce     600,00 zł
III kategoria:
balkony oraz okna w budynkach wielorodzinnych
I miejsce     400,00 zł
II miejsce     300,00 zł
III miejsce     200,00 zł

 8. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na Sesji Rady Miejskiej 
w Szczawnicy w I kwartale 2020 r. w zależności od terminu sesji.

9. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja Kon-
kursowa.

10. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio 
związane z Organizatorem niniejszego konkursu.

11. Interpretacje niniejszego regulaminu należą wyłącznie do 
Organizatora.

 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

Grzegorz Niezgoda

13.11.2019 r. Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczaw-
nica oficjalnie przekazał 
dwie motopompy dla OSP 
w Jaworkach.

Miasto i Gmina Szczaw-
nica w kwietniu 2019 r. wy-
stąpiła do Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w 
Krakowie o udzielenie po-
mocy finansowej na zapew-
nienie gotowości bojowej 
jednostkom Ochotniczej 
Straży Pożarnych z terenu 
województwa małopolskie-
go w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”. Szczaw-
nica występowała o dofinansowanie OSP Jaworki w 2 motopom-
py pożarnicze (szlamowa i pływająca), które niezbędne były dla 
jednostki w przypadku gwałtownych opadów atmosferycznych i 
możliwości likwidacji podtopień. Łączny koszt zakupu motopomp 
został wstępnie wyceniony na kwotę 12 800, 00 zł. Wnioskowana 
kwota pomocy finansowej, o które występowało miasto i gmina to 
6 100,00 zł. W ramach podziału środków Szczawnica otrzymała 
4 880,00 zł pomocy finansowej. Wystąpiono z zapytaniem ofer-
towym do firm zajmujących się w zaopatrywanie w sprzęt pożar-
niczy jednostek straży pożarnych, i wyłoniono dostawcę sprzętu. 
Łączny koszt zakupu został określony na kwotę 11 148,50 zł. 
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9  listopada br., w Sali kinoteatru w 
Miejskim Ośrodku Kultury odbył 
się XXII Festiwal Pieśni Patrio-

tycznej i Religijnej. Festiwal odbył się 
w ramach miejskich obchodów odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 
Jak co roku Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Szlachtowej zorgani-
zowała przy współpracy z Urzędem 
Miasta i Gminy oraz Miejskim Ośrod-
kiem Kultury w Szczawnicy już XXII 
Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religij-
nej. W konkursie uczestniczyli ucznio-
wie ze szkół w Sromowcach Niżnych, 
Sromowcach Wyżnych oraz z terenu 
gminy Szczawnica. W jury zasiedli: P. 
Agnieszka Żarska – przewodnicząca 
jury , P. Alina Lelito – dyrektor MOK 
oraz P. Jerzy Janowicz – komendant 
Straży Miejskiej w Szczawnicy.

Wyniki konkursu:
Kategoria I – „Soliści” I - III
I miejsce – Maja Mazurek - SP 1 

Szczawnica
II miejsce – Łucja Szczepaniak - SP 2 

Szczawnica
III miejsce – Martyna Ciesielka - SP 2 

Szczawnica
Wyróżnienie – Nicola Szczypta - SP 2 

Szczawnica
Kategoria II – „Duety” klasy I - III
I miejsce – Zuzanna Sopata, Emilia 

Karkula – SP 1 Szczawnica
II miejsce – Alicja Mastalska, Paulina 

Kozubska – SP 1 Szczawnica
III miejsce – Milena Michalczak, Zu-

zanna Lasyk – SP Szlachtowa
Kategoria III – „Soliści” IV - VI
I miejsce – Konrad Bańkosz – SP Sro-

mowce Wyżne
II miejsce – Mateusz Szczepaniak - SP 

2 Szczawnica,
III miejsce – Julia Regiec - SP Sro-

mowce Wyżne
Wyróżnienie – Hanna Kozubska – SP1 

Szczawnica
Kategoria IV – „Duety” klasy IV - 

VI
I miejsce – Julia Urban, Paulina Sło-

wik- SP 2 Szczawnica
II miejsce – Oliwia Hurkała, Patrycja 

Szczepaniak - SP Szlachtowa
III miejsce – Sandra Stawiarska, Alek-

sandra Mastalska – SP Szlachtowa
Kategoria V – „Soliści” VII – VIII
I miejsce – Fabian Kurnyta – SP 1 

Szczawnica
II miejsce – Aleksandra 

Mstalska – SP 2 Szczaw-
nica

III miejsce – Joanna Magda 
- SP 2 Szczawnica

Wyróżnienie – Natalia Wę-
glarz SP 2 Szczawnica, 
Zofia Palczewska SP 2 
Szczawnica

Kategoria IV – „Duety” 
klasy VII – VIII

I miejsce – Anna Ciesielka, 
Kinga Moskalik

II miejsce – Nata-
lia Ciesielka, Wik-

tor Szczepaniak SP 2 Szczawnica 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica wręczył GRAND PRIX dla Fabia-
na Kurnyty

Łącznie w konkursie wzięło udział 
45 uczniów, każdy z nich przedstawił 
widowni krótką lekcję patriotyzmu 
śpiewając z sercem o Polsce. Wszyscy 
uczniowie doskonale przygotowali się 
do konkursu i godnie reprezentowali 
swoje szkoły.

Organizatorem konkursu była Szko-
ła Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Szlachtowej oraz Miejski Ośrodek Kul-
tury w Szczawnicy.

Patronat honorowy nad wydarze-
niem pełnił Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2019 w SZCZAWNICY
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10 listopada br., zorganizowano 
już X Szczawnicki Bieg Nie-
podległości. Patronat honoro-

wy nad wydarzeniem objął Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica.

Organizacją biegów zajęła się Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkie-
wicza, przy pomocy Rady Rodziców, 
Miasta i Gminy Szczawnica, Związeku 
Podhalan Oddział w Szczawnicy, PKL 
Palenica, OSP Szczawnica, GOPR 
Sekcja Szczawnica, Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Szczawnicy oraz Straży 
Miejskej w Szczawnicy.

Start i metę zlokalizowano przy pro-
menadzie oraz przy ścieżce pieszo – 
rowerowej. W zawodach wzięło udział 
215 biegaczy a byli to uczniowie szkół 
oraz biegacze amatorzy . Sponsorem 
nagród było Miasto i Gmina Szczaw-
nica.

WYNIKI X MASOWEGO 
SZCZAWNICKIEGO BIEGU NIE-
PODLEGŁOŚCI 10 LISTOPADA 
2019 R.

 
KLASYFIKACJA INDYWIDUAL-
NA
GRUPA WIEKOWA I – DZIEW-
CZĘTA
1. Tkaczyk Julia 
2. Majerczak Emilia 
3. Pabis Julia 
GRUPA WIEKOWA I – CHŁOPCY 
1. Urban Bartosz 
2. Kołek Tomasz 
3. Gołdyn Stanisław 
GRUPA WIEKOWA II – DZIEW-
CZĘTA 
1. Waligóra Łucja 
2. Różycka Weronika 
3. Pearce Wiktoria 
GRUPA WIEKOWA II – CHŁOPCY 
1. Sowa Sebastian 
2. Opyt Michał 
3. Fryźlewicz Mikołaj 
GRUPA WIEKOWA III – DZIEW-
CZĘTA 
1. Słowik Paulina 
2. Urban Julia 
3. Sułek Oliwia 
GRUPA WIEKOWA III – CHŁOPCY 
1. Czubernat Jakub 
2. Smolarski Wiktor 
3. Wojtaszek Kacper 

GRUPA WIEKO-
WA IV – DZIEW-
CZĘTA 
1. Czubernat 
Aniela 
2. Mikołajczyk 
Wiktoria  
3. Hryc Karolina 
GRUPA WIEKO-
WA IV – CHŁOP-
CY 
1. Janc Jakub 
2. Hamerski Jakub 
3. Bochniak An-
toni 

GRUPA WIEKOWA V – KOBIETY 
1. Rusnarczyk Julia 
2. Hryc Martyna 
3. Janc Aleksandra 
GRUPA WIEKOWA V – MĘŻCZYŹ-
NI 
1. Knutelski Maciej 
2. Brzeźny Dominik  
3. Waligóra Paweł 
GRUPA WIEKOWA VI – KOBIETY 
1. Smolarska Oliwia 

2. Rychtarczyk Marta 
3. Hendel Magdalena 
GRUPA WIEKOWA VI – MĘŻ-
CZYŹNI 
1. Knutelski Błażej 
2. Urban Mateusz 
3. Wójcik Bartosz 
GRUPA WIEKOWA VII – KOBIETY 
1. Noworolnik Rozalia 
2. Hamerska Beata

Gratulacje !

Serdeczne podziękowania dla Pani Barbary A. Węglarz  - dyrektor 

Muzeum Pienińskiego w Szlachtowej za wygłoszenie dwóch bardzo 

ciekawych wykładów historycznych: jednego  - przed szczawnicką pre-

mierą filmu  „Legiony” w Dworku Gościnnym 9 listopada, drugiego 

podczas uroczystości patriotycznych pod Pomnikiem Pamięci 11 listo-

pada.

Tomasz Ciesielka – sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
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11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości ob-
chodzone corocznie dla upamiętnienia odzyska-
nia niepodległości przez Polskę w 1918 r., po 123 

latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione 
ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej 
Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w 
okresie transformacji systemowej w 1989r. Odzyskiwanie 
przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym, 
także szczawniczanie pamiętają i uroczyście obchodzą 101. 
rocznicę odzyskania niepodległości.

W godzinach porannych mieszkańcy Szczawnicy wraz z 
władzami samorządowymi Miasta i Gminy, przedstawicie-
lami instytucji, lokalnych stowarzyszeń, szkół oraz przed-
szkoli zgromadzili się na starym placu kościelnym, przy 
pomniku, by oddać hołd wszystkim, którzy walczyli za Oj-
czyznę. 

O związkach szczawniczan z legionami Piłsudskiego i 
ich udziale w walkach o wyzwolenie kraju, także podczas 
II wojny światowej, której 80.rocznicę wybuchu wspomina-
liśmy w tym roku, opowiedziała dyrektor Muzeum Pieniń-
skiego Barbara Węglarz. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica wraz z Zastęp-
cą złożyli wiązankę pod pomnikiem Poległych. Następnie 
wiązanki złożyli Miejski Ośrodek Kultury, Pieniński od-
dział związku Podhalan, Komisariat Policji w Krościenku 
nad Dunajcem, Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawnicy, 
Nadleśnictwo Krościenko, Górskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, Wspólnota Leśno Gruntowa, Związek Łowiec-
ki Przehyba, przedstawiciele Uzdrowiska Szczawnica, Li-
ceum Ogólnokształcące w Krościenku, Pienińska Szkoła 
Zawodowa Centrum Kształcenia OHP, Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Szczawnicy, Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawni-
cy, Szkoła Podstawowa w Szlachtowej, Miejskie Przed-
szkole Publiczne w Szczawnicy, Niepubliczne Przedszkole 
Sióstr Służebniczek, Akcja Katolicka, Zespół im. Jana Ma-
linowskiego oraz Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Uroczystości uświetnił montaż słowno–muzyczny wyko-

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2019 w SZCZAWNICY

W tym roku Miasto i Gmina, jako dodatkową propozycję 
na obchody 101. Rocznicy odzyskania przez Polskę Nie-
podległości, zaprosiła na seans do Dworku Gościnnego 

zasłużonych mieszkańców Szczawnicy. Publiczność miała możli-
wość obejrzeć film pt. „Legiony”. Inicjatorami powstania filmu 
byli Adam Borowski i Tomasz Łysiak. Okazją była setna rocznica 
odzyskania przez Polskę niepodległości oraz setna rocznica 
czynu legionowego. Zdjęcia, trwające 60 dni, rozpoczęto w 
sierpniu 2017 roku, zakończono w kwietniu 2019 roku. Reali-
zowano je m.in. w: Bieszczadach, Cieszynie, Tokarni, Strado-
wie, okolicach Krakowa, Mrągowa, Węgrowa oraz Otwocka. 
W projekt zaangażowanych było 123 aktorów, 53 kaskaderów 
oraz ponad 500 osób należących do grup rekonstrukcyjnych. 
Użyto 220 koni. Przygotowano również 280 mundurów i 
czapek oraz 780 par butów. Budżet wyniósł 27 mln zł. Film 
współfinansowali: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz PolCar (prywat-
na firma). Uroczysta premiera odbyła się w Multikinie „Złote 
Tarasy” w Warszawie 16 września 2019 w obecności premiera 
Mateusza Morawieckiego. W związku z filmem zorganizowa-

no akcję edukacyjną pod patronatem Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej, Muzeum Historii Polski oraz Instytutu Pamięci Narodowej.  
W Szczawnicy na film zaprosił Burmistrz Miasta i Gminy, wi-
tając wszystkich przybyłych gości, natomiast historię owych lat 
przybliżyła wszystkim Pani Barbara Alina Węglarz – Dyrektor 
Muzeum Pienińskiego.

nany przez uczniów pod kierownictwem pani Ewy Wal-
kowskiej. Następnie członkowie szczawnickiego oddziału 
Związku Podhalan odczytali Apel Poległych, po którym 
wraz z pocztami sztandarowymi i orkiestrą dętą, wszyscy 
zgromadzeni udali się do kościoła parafialnego na uroczystą 
Mszę Świętą za Ojczyznę. 

Uroczystość przygotował i poprowadził Sekretarz Miasta 
i Gminy Szczawnica - Tomasz Ciesielka
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BENEFIS
27 listopada 2019 r. w sali widowisko-

wej Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się 
benefis 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością In-
telektualną.

Wszystkich zaproszonych gości przy-
witała serdecznie oraz zaprosiła do 
obejrzenia filmu promocyjnego PSONI 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – 
Pani Alina Lelito. Film dla PSONI, wy-
reżyserowany przez Pana Alberta Igna-
towskiego, ufundował burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica. Podczas oglądania 
filmu nie dało się ukryć wzruszeń, które 
było widać w oczach przybyłych gości.

Następnie poproszono Panią Janinę Za-
chwieję, aby opowiedziała o początkach 

stowarzyszenia. Pani Janina przedstawiła 
wszystkim zgromadzonym historie po-
wstania jej szczególnej działalności, nio-
sącej pomoc dzieciom, o których kiedyś 
społeczeństwo wypowiadało się w sposób 
niekoniecznie odpowiedni. To Pani Jani-
na swoim trudem i uporem uświadamiała 
ludzi, iż należy pomagać dzieciom z nie-
pełnosprawnością, pokazywać ich zalety, 

dostrzegać w nich to co 
dobre.

W rozmowę zostali 
także kolejno włączeni 
kierownicy wszystkich 
placówek wchodzących 
w skład PSONI. Na po-
czątku dyrektor MOK 
poprosiła  o kilka słów 

pierwszą kierow-
niczkę Ośrodka 
Rehabilitacyjno 
– Edukacyjno - 
Wychowawczego 
Ochotnica Dolna, 
obecną sekretarz 
zarządu Koła 
PSONI w Szczaw-
nicy – Panią Jo-

annę Sokołowską, obecną kierowniczkę 
OREW – Panią Natalię Starowicz i kie-
rowniczkę Szkoły Przysposabiającej do 
Pracy – Panią Danutę Owsiankę. W ko-
lejnej rozmowie udział wzięły przedsta-
wicielki Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Szczawnicy – kierowniczka Pani 
Agata Zachwieja i jej z-ca – Pani Katarzy-
na Żmidzińska – Szpulak, a na koniec kie-
rowniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej – 
Pani Wiesława Sajdak – Tokarczyk. Panie 
opowiedziały o specyfice pracy swoich 
placówek, problemach i radościach dnia 
codziennego.

W części artystycznej spotkania, która 
przeplatała się z wywiadami, wspaniałym 
głosem urzekła zgromadzonych Pani Ewa 

Walkowska wykonując utwór swojego au-
torstwa. Wystąpili również między innymi 
jej podopieczni z Muzycznego Przystanku, 
wychowankowie PSONI oraz  Chór „Do-
minanta” Pienińskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku przy akompaniamencie Pani 
Ewy Zachwiei.

W końcowej części benefisu Pani Janina 
wraz z przedstawicielami Polskiego Stowa-
rzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną zebrała wiele podzię-
kowań za prowadzenie tak wspaniałej 
działalności oraz życzenia dalszych sukce-
sów i wytrwałości w tworzeniu tak wielkie-
go dobra. Podziękowania i życzenia złoży-
li: Burmistrz Szczawnicy – Pan Grzegorz 
Niezgoda, Przewodniczący Rady Miejskiej 
- Pan Kazimierz Zachwieja, Prezes TPSP 
– Pani Anna Malinowska, Dyrektor SP 2 
w Szczawnicy – Pani Anna Szczepaniak, 
Dyrektor SP 1 w Szczawnicy – Pan Paweł 
Sypek, Kierownik Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Szczawnicy – Pani Li-
dia Misztal, Dyrektor Muzeum Pienińskie-
go w Szlachtowej – Pani Barbara Węglarz, 
Prezes PTTK – Pan Marek Misztal, dyrek-
tor MOK Alina Lelito oraz Pani Joanna 
Dziubińska z Galerii Krzywa Jabłonka. 
Na zakończenie wszyscy zgromadze-
ni zaśpiewali razem hymn Perły i udali 
się na poczęstunek do siedziby PSONI w 
Szczawnicy.

Benefis zorganizował Miejski Ośrodek 
Kultury w Szczawnicy.

Rozstrzygnięcie Wakacyjnego konkursu fotograficznego pt. 

„POCZTÓWKA ZE SZCZAWNICY”
6 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica 

zebrała się Komisja, w której skład wchodzili : Pani Renata Ja-
siurkowska, Pani Joanna Dziubińska, Pani Sylwia Piekarczyk, Pan 
Tomasz Ciesielka oraz Pan Krzysztof Czaja. Na przewodniczą-
cego wybrano Pana Tomasza Ciesielkę. Zgodnie z Regulaminem 
konkursu Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przyznaje nagro-
dy za zajęte miejsca w wysokości:

I. Michał Komuda nagroda 800 zł
II. Wojciech Niezgoda nagroda 500 zł
III. Tadeusz Nieć nagroda 300 zł
Konkurs trwał do końca wakacji a więc do 31 sierpnia można 

było przesyłać zgłoszenia. Celem konkursu było ukazanie atrak-
cyjnego letniego wizerunku naszej gminy.
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Zrealizowano w ramach projektu LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 współfinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

MIEJSCE  
NA LOGOTYP  

GMINY

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera na stronie: powietrze.malopolska.pl/komunikaty

         powietrze.malopolska.pl                 facebook.com/EkoMałopolska       
         powietrze@umwm.pl                       Zadzwoń: 12 63 03 100

Chcesz wiedzieć więcej?
f

Co możesz zrobić,  
żeby powietrze  
w Twojej okolicy  
było czyste?

KRAKOWSKI
ALARM
SMOGOWY

Zastosuj ekologiczne 
ogrzewanie. Wymień swój 
kocioł węglowy!

Nie spalaj węgla złej jakości. 
Korzystaj wyłącznie z dobrego paliwa 
posiadającego świadectwo  jakości!

Nie korzystaj z kominka na 
drewno. Wybierz kominek 
gazowy lub biokominek, 
a w ostateczności kominek 
niskoemisyjny, spełniający 
wymagania ekoprojektu*.

* Od 1.09.2019 w Krakowie używanie kominków jest zabronione

Nie spalaj wilgotnego 
drewna! Przed 
spaleniem drewno 
trzeba sezonować  
dwa lata.Ociepl ściany i stropy, uszczelnij 

okna i drzwi, zadbaj o wentylację. 
Ogranicz koszty użytkowania 
domu.

Zastosuj odnawialne  
źródła energii.

Podróżuj samochodem, 
tylko wtedy, gdy to 
konieczne. Organizuj 
wspólne przejazdy.

Wykorzystuj rower jako 
środek transportu. To tania, 
szybka i ekologiczna forma 
transportu.

Nie spalaj pozostałości  
roślinnych i gałęzi! Kompostuj 
sam lub przekaż sąsiadowi.

Przekonaj sąsiadów  
i bliskich, że czyste  
powietrze to nasza  
wspólna sprawa.

Korzystaj  
z komunikacji  
zbiorowej.

Zastanów się, czy potrzebujesz 
własnego samochodu. Często 
podróżowanie komunikacją 
publiczną jest szybsze i tańsze.

Nie spalaj odpadów! 
Segreguj je!

„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – biomasa i paliwa gazowe”
„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – paliwa stałe”

Wsparcie dla mieszkańców

Obecnie na terenie Miasta i Gminy Szczawnica realizowane są dwa projekty współfinansowane z UE:

I. Projekt  pn: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – paliwa stałe” speł-
niającego kryteria wsparcia w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 dla projektów w 
ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanie-
czyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji. 

( paliwa stałe) – SPR. 
II. Projekt  pn:. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – biomasa i paliwa 

gazowe” spełniającego kryteria wsparcia w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 dla 
projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja 
emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. Bio-
masa i paliwa gazowe. 

NIE CZEKAJ ZGŁOŚ SIĘ – WYMIEŃ PIEC!

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 pokój 110 tel. 182622203 w 35
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 „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – biomasa i paliwa gazowe”
„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – paliwa stałe”

WYMIEŃ STARY PIEC NA NOWY 

ZLIKWIDUJ  KOPCIUCHA!!!
 

UWAGA: 
DO KOŃCA 2022 ROKU MUSISZ WYMIENIĆ 

KOPCIUCHA 

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 
pokój 110 

tel. 182622203 w 35



12   STRONA  

GRUDZIEŃ 2019  -  Nr 327 MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

Miêdzy nami, gó ra la mi...1 listopada  wspominaliśmy wszystkich naszych zmarłych.

3 listopada czynnie uczestniczyliśmy w XIX Szczawnickich Za-
duszkach, organizowanych przez Zespół im. Jana Malinow-
skiego pod kierownictwem Pani Anieli Krupczyńskiej.

11 listopada wraz z pocztem sztandarowym czciliśmy Święto 
Niepodległości. Pod pomnikiem oddaliśmy hołd poległym za 
Ojczyznę i wraz z innymi delegacjami złożyliśmy wiązanki. 
Jak co roku zorganizowaliśmy Apel Poległych.

W dniach od 15.11 do 17.11 w Łącku miały miejsce XI Rekolekcje 
Góralskie  pt. „Wiara w Boga ostoją naszej Góralskiej Tożsa-
mości”, które połączono z Zaduszkami Muzykanckimi. Nasza 
delegacja wraz ze sztandarem była tam obecna.

19 listopada zmarł były prezes Zarządu Głównego Franciszek 
Bachleda – Księdzulorz. 23 listopada w Zakopanem odbyły się 
uroczystości pogrzebowe.

23 listopada w naszej siedzibie przygotowywaliśmy się do zimy i 
zakisiliśmy kapustę. Przy okazji śpiewaliśmy i wspominaliśmy 
dawne tradycje.

30 listopada, jak co roku, w Andrzejki bawiliśmy się i wróżyli-
śmy, co nam przyniesie przyszłość.

Wszystkim grudniowym solenizantom życzymy samych 
szczęśliwych dni, sukcesów w życiu, szczęścia w miłości, dużo 
uśmiechu, dużo radości, spełnienia wszystkich najskrytszych 
marzeń.

Nastrojowych i radosnych Świat Bożego Narodzenia oraz 
samych szczęśliwych dni i zdarzeń w nadchodzącym Nowym 
Roku .

Serdeczne podziękowania dla wszystkich,  którzy czynnie włą-
czyli się w uroczystości listopadowe.

19 stycznia 2020 r. zapraszamy na Opłatek. Dokładne infor-
macje będą umieszczone na plakacie i zostaną podane w ogłosze-
niach parafialnych.

Zarząd Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan

Karp żywy oraz pstrąg patroszony 

w sprzedaży od 19.12.2019 

Łowisko Pstrąga ul. Szlachtowska 30a

Tel 602445563

Zespół Regionalny „Szlachtowianie” 
ogłasza nabór do zespołu.
Dzieci w wieku od 11 do 18 lat 

informacje pod nr 784 141 770

Decyzja o przyjęciu młodszych 

dzieci po wcześniejszej rozmowie 

z rodzicami.

 Zapraszamy!!!

Moja Ojczyzna
Moja Ojczyzna jest mała. Rozciąga się mniej więcej między 

Przełęczą Rozdziele na wschodzie, a ujściem Grajcarka do Dunaj-
ca na zachodzie. Jej południowe i północne granice wyznaczają 
granica ze Słowacją i Beskid Sądecki z drugiej strony.

W mojej Ojczyźnie mieszkają moi rodacy, czyli osoby, które 
znam od dzieciństwa oraz ich dzieci, wnuki i prawnuki. Do mojej 
Ojczyzny przyjeżdża dużo ludzi z innych stron. Niektórzy osie-
dlają się tu na stałe. Znam ich, szanuję a wielu nawet bardzo lubię, 
ale trudno mi nazwać ich moimi rodakami. Może z czasem... Tak, 
jestem lokalnym patriotą i chyba homofobem w tym względzie.

W mojej Ojczyźnie kocham wszystko, nawet to, czego nie lu-
bię. Kocham okolicę i najchętniej widziałabym ją wciąż taką, jak 
za czasów mojego dzieciństwa, choć to niemożliwe. Zresztą to 
byłoby nie-patriotyczne, gdybym nie chciała pewnych zmian. Nie 
jestem sama na świecie. Kocham lokalny klimat, to, że wszyscy 
się znają choć tak naprawdę chciałabym być anonimowa. Kocham 
to, że lokalne wydarzenia ustala się w zależności od tego, kiedy 
skończy się msza w kościele; że jak się komuś urodzi dziecko, 
to wszyscy wiedzą czyje; że powszechnie wiadomo, co wypada a 
czego nie wypada robić; że spotykamy się na pogrzebach osób za-
służonych licząc na to, że u nas na pogrzebie też będzie dużo ludzi.

Pamiętam o przodkach, którzy tę Ojczyznę tworzyli. W sercu 
mam też krewnych spoza mojej Ojczyzny, mieszkających bliżej 
lub dalej, bo część mnie jest w nich i ich serca to są takie moje 
małe ojczyzny. Ale jednak Ojczyzna jest jedna. Ta w dolinie poto-
ku Czarna Woda i płynąca z prądem Grajcarka. 

Gdzieś tam w wielkim mieście jest centrala, której moja Ojczy-
zna służy. Dzięki temu możemy żyć w zgodzie z sąsiednimi mały-
mi ojczyznami, krainami, podróżować, handlować, podziwiać je. 
Jednak moja Ojczyzna jest najpiękniejsza i jest tutaj!

Agnieszka Stopka
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii  
św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli: 

Anna Maria Salamon 03.11.2019 r. 
Milena Helena Pałka 10.11.2019 r. 
Julia Salamon 10.11.2019 r.

Odeszli do wieczności:

 Katarzyna Zarotyńska zm. 07.11.2019 r.
 Michalina Anna Arendarczyk  zm. 10.11.2019r.
 Maria Sarnak  zm. 11.11.2019 r. 
 Łucja Tumidajska  zm. 11.11.2019 r . 
 Piotr Paweł Mirga zm. 12.11.2019 r.
 Stanisław Oleś zm. 19.11.2019r. 
 Andrzej Kurnyta  zm. 30.11.2019r. 

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjęli: 

Mikołaj Jan Klimek – 10.11.2019r. – Szlachtowa
Filip Gębala – 24.11.2019r. – Szlachtowa

Odeszłi do wieczności:

Władysław Symela – 15.11.2019r. – Szlachtowa
Stanisław Florek – 14.11.2019r. – Szlachtowa
Kazimierz Kołodziej- 22.11.2019r. – Szlachtowa
Tadeusz Gizicki -25.11. 2019r. - Szlachtowa

Kronika Towarzyska
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Pani Wiesława Sajdak – Tokarczyk, mieszkanka 

Jaworek, otrzymała w tarnowskiej katedrze 24 listopada br. z rąk  biskupa tarnowskiego Leszka 
Leszkiewicza – odznaczenie bpa Ordynariusza Andrzeja Jeża - Złoty Medal „Dei Regno Servire” w 
uznaniu zasług w dziele budowania Królestwa Bożego w Diecezji Tarnowskiej. To ogromne wyróż-
nienie, które otrzymują osoby za świadectwo chrześcijańskiego życia i apostolskiego zaangażowania.

Pani Wiesława Sajdak – Tokarczyk należy do parafii Matki Boskiej Pośredniczki Łask w 
Szlachtowej. Jest żoną, matką trojga dzieci, z wykształcenia pielęgniarką i absolwentką Wyż-
szej Szkoły Filozoficzno – Pedagogicznej „ IGNATIANUM”  Wydziału Pedagogiki Społeczno – 
Opiekuńczej i Pedagogiki Religijnej i Katechetyki w Krakowie oraz absolwentką Wyższej Szkoły 
Biznesu National Louis University na kierunku psychologii klinicznej i osobowości,  obecnie od 
22 lat pracownikiem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną  Koło w Szczawnicy, w którym pełni funkcję kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Pani Wiesława już w czasach szkolnych, jako najmłodsza uczestniczka śpiewała w scholii 
prowadzonej przez ówczesnego proboszcza Ks. Eugeniusza Regułę. W 1987 roku z inicjatywy 
proboszcza Ks. Stanisława Pałki powstała Grupa Apostolska w Jaworkach. Była jej animatorką aż 
do czasów swego zamążpójścia w 1994r. Grupę tę tworzyło wiele osób mocno zaangażowanych 
w działania na rzecz wspólnoty. Podejmowane były w tym celu różne inicjatywy tj.: spektakle, 
występy na różne okazje (Dzień Matki, Kolędnicy, Misteria), wyjazdy na spotkania młodzieży 
w Częstochowie, Tarnowie. Grupa Apostolska stała się inicjatorem przywrócenia tradycji robie-
nia palm wielkanocnych - ich palma wielkanocna wynosiła 25 metrów wysokości. Przy Grupie 
Apostolskiej powstał „Klub Młodzieżowy”, który działał w budynku OSP w Jaworkach wspierając 
działania Grupy Apostolskiej. Wyświetlane były wówczas filmy video i bajki dla dzieci. Część 
dochodu ze spektakli i biletów przeznaczonych było na potrzeby tworzącego się stowarzyszenia 
dla osób niepełnosprawnych. Grupa Apostolska angażowała się także na terenie Szlachtowej, 
uświetniając swoim śpiewem, wiele Mszy Świętych przy różnych okazjach. Odwiedzali domy 
osób starszych i samotnych z kolędowaniem, „ Mikołajem”. Cały ten czas Pani Wiesława działała 
także w Radzie Parafialnej Parafii Szlachtowa, będąc odpowiedzialna za duszpasterstwo mło-
dzieży, czyli od momentu powstania Grupy Apostolskiej. Współpracowała z siostrami zakonnymi, 
angażowała się w pomoc przy prowadzeniu małych dzieci, pomoc w prowadzeniu kroniki para-
fialnej, organizowaniu kolędników misyjnych, przygotowywaniu dzieci pierwszokomunijnych, 
organizowaniu wyjazdów oazowych dla dzieci i wiele innych. Z Radą Parafialną jest związana 
nieprzerwanie do dzisiaj. Zajmuje się przygotowaniem dekoracji kościoła na różnego rodzaju 
święta, prowadzeniem kroniki parafialnej oprawą Mszy św. „ Góralskiej Pasterki”, śpiewała w 
chórze kościelnym- ze względów zdrowotnych zrezygnowała. Od pięciu lat prowadzi też przy 
parafii Dziewczęcą Służbę Maryjną, skupiającą około 20 dziewcząt Od dwóch lat jest członkiem 
Synodu Diecezji Tarnowskiej z dekanatu Krościenko.

Gratulujemy Pani Wiesławie Sajdak – Tokarczyk tak zaszczytnego wyróżnienia i życzymy dal-
szych sukcesów w pracy dla dobra szlachtowskiej parafii oraz w życiu osobistym i zawodowym.

Redakcja gazety

„Aktywizacja fizyczna na basenie 
dla osób niepełnosprawnych 

z Warsztatu Terapii Zajęciowej 
Perła w Szczawnicy”

- pod taką nazwą realizowany był projekt przez Polskie Sto-
warzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Szczawnicy. Odbywał się od czerwca 2019r. do listopada 
2019r., za wyjątkiem sierpnia 2019 - urlop. Z zajęć na basenie 
skorzystało 20  osób z niepełnosprawnościami z Warsztatu Te-

rapii Zajęciowej „PERŁA” w Szczawnicy. Zajęcia prowadzone 
przez specjalistę pozwoliły na poszerzenie oferty rehabilitacji 
w WTZ, oraz na poprawę sprawności fizycznej, a w niektórych 
przypadkach na podtrzymanie zdobytych umiejętności. Dzięki 
temu projektowi dorośli niepełnosprawni nabrali pewności sie-
bie, przełamywali bariery psychiczne, społeczne, kulturowe i 
osobiste dotyczące stereotypów. Zajęcia te były ukazaniem  jed-
nej z form spędzania wolnego czasu.

 Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta i Gminy 
Szczawnica.

WST
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Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
28 listopada odbyła się XIV sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. 
Obrady rozpoczęły się od zmiany uchwały budżetowej na mijający 

rok. Wśród zmian znalazło się między innymi usunięcie z zadań na 
bieżący rok opracowania koncepcji przebudowy/rozbudowy mostu 
Świętego Jana w Szczawnicy.

Następnie Rada Powiatu przyjęła rezolucję w sprawie przywró-
cenia przystanku autobusowego w ciągu drogi krajowej S7 na tzw. 
Zakopiance w Chabówce. Oddanie do użytku odcinka ww. drogi eks-
presowej spowodowało, że w Chabówce przestały zatrzymywać się 
autobusy kursujące na trasie w kierunku Krakowa i Zakopanego. W 
związku z powyższym Rada Powiatu zaapelowała o podjęcie działań 
zmierzających do ustalenia nowej lokalizacji przystanku w Chabówce.

Rada Powiatu podjęła również uchwałę o udzieleniu pomocy fi-
nansowej Gminie Ochotnica Dolna w wysokości 15 000 zł w związku 
z narodzinami słynnych już sześcioraczków z Tylmanowej. Następnie 
podjęto uchwałę o rozkładzie pracy aptek w 2020 roku; tak jak do-
tychczas na naszym terenie będą naprzemiennie dyżurowały apteki w 
Szczawnicy i Krościenku nad Dunajcem. Kolejnym punktem obrad 
było przyjęcie rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskie-
go z organizacjami pozarządowymi. 

W czasie sesji złożyłem interpelację w sprawie oświetlenia jezdni 
bądź chodnika wzdłuż drogi powiatowej biegnącej przez naszą Gmi-

nę, na odcinku od Hotelu Jan do Wąwozu Homole. Przedmiotowy 
odcinek łączy Jaworki i Szlachtową. Jest wykorzystywany nie tylko 
przez mieszkańców; w sezonie turystycznym korzystają z niego ty-
siące turystów. Po zapadnięciu zmroku, z uwagi na zakręty i wąską 
miejscami jezdnię, przemieszczanie się po chodniku jest niekomfor-
towe i niebezpieczne.

Wiele emocji wzbudził punkt obrad dotyczący analizy wyników 
egzaminów maturalnych w podległych Powiatowi szkołach średnich. 
Zaproponowano, aby w najbliższym czasie zwołać sesję poświęconą 
w zasadzie wyłącznie sprawom edukacji w szkołach ponadpodstawo-
wych w naszym powiecie.

Tydzień wcześniej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej. Tym razem odwiedziliśmy ośrodki 
zarządzane przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną - koło w Szczawnicy. Byliśmy w Ochotni-
cy Dolnej, Krościenku nad Dunajcem i Szczawnicy. Radnym przed-
stawiono kadrę tych ośrodków, zasady działania, problemy etc. Jest to 
bardzo cenne doświadczenie, które potrafi uzmysłowić jak ważną rolę 
pełnią tego typu instytucje dla społeczeństwa. Liczę, że uda znaleźć 
się wsparcie na trwającą budowę domu mieszkalnego w Szlachtowej.

Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Na-
rodzenia życzę wszystkim, aby przyjście na świat Chrystusa przy-
niosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość. Życzę również, aby 
Święta upłynęły w rodzinnej, spokojnej atmosferze, a Nowy 2020 
Rok obfitował w sukcesy osobiste i zawodowe.

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

Tomasz Hamerski
Radny Powiatu Nowotarskiego
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Narodzony dla nas
Jan Paweł II w słowach rozpoczynają-

cych bullę ogłaszającą Wielki Jubileusz 
roku 2000 wyraził potrzebę wpatrywania 
się, czyli kontemplacji tajemnicy Wciele-
nia: „Wpatrzony w tajemnicę Wcielenia 
Syna Bożego, Kościół ma przekroczyć 
niebawem próg trzeciego tysiąclecia”. Ten 
próg już został przekroczony, ale papieska 
zachęta jest wciąż aktualna. Także dziś 
potrzebujemy sobie odpowiedzieć na pyta-
nie, na ile podążamy za tą papieską zachę-
tą. Czy często powracamy do kontemplacji 
tajemnicy Wcielenia?

Jest rzeczywiście niepojętą tajemnicą, 
że Bóg się wcielił; że On, Pan wszelkiego 
stworzenia, przyjął postać swego stworze-
nia - stał się człowiekiem. Czy można się 
temu dość nadziwić, że Wielki, Nieogar-
niony Bóg chciał stać się człowiekiem? Nie 
jest to ludzka logika myślenia i postępowa-
nia. Wcielenie Syna Bożego wypłynęło z 
niepojętej Bożej miłości do nas. Bóg, stając 

się człowiekiem, uniżył się po to, aby nas 
wywyższyć. Aby wyciągnąć nas z przepa-
ści grzechu i wznieść do wolności i radości 
dziecięctwa Bożego; aby nas zbawić.

Jan Paweł II napisał także: „Narodzenie 
Jezusa w Betlejem nie jest faktem, który 
można uznać za zamkniętą przeszłość”. 
Narodzenie to nie jest zatem tylko jakimś 
odległym wydarzeniem historycznym. 
Chrystus wciąż się dla nas rodzi. Pamiątka 
Wcielenia Syna Bożego, jaką obchodzimy 
w święta Bożego Narodzenia, jest nie tylko 
przypomnieniem tego historycznego faktu, 
ale celebracja liturgiczna daje nam, dziś 
żyjącym, udział w tej wielkiej tajemnicy. 
Jesteśmy nią ogarniani i wciągani w zasięg 
jej działania. Inaczej mówiąc: my dziś na 
mocy tej tajemnicy stajemy się dziećmi 
Bożymi - synami w Synu. Tajemnica Wcie-
lenia Syna Bożego jest zarazem tajemnicą 
usynowienia człowieka przez Boga. Bóg, 
który w tak radykalny sposób wkroczył w 
historię dla naszego zbawienia, wciąż nas 
tym zbawieniem obdarza. Wciąż jest „Bo-
giem z nami” i dla nas.

W sakramentach - zwłaszcza w Eucha-
rystii - pulsuje gorejące Serce Boże: Jego 
miłość ofiarowująca nam życie wieczne. 
Bóg szczególnie w sakramentach jest nie-
przerwanie Bogiem dla nas. Możemy Go 
tam zawsze spotykać, prosić o przebacze-
nie, przepraszać, przyjmować do serca, ko-
chać, adorować, nosić w sobie. W ten spo-
sób jak gdyby pozwalamy Bogu wcielać 
się w nas, rodzić się w nas i zamieszkiwać. 
Tylko wtedy pozwalamy Mu się zbawiać - 
przychodzić do nas dla naszego zbawienia.

Tajemnica Bożego Narodzenia nie jest 
więc faktem zamkniętym, ale ma się w 
nas nieustannie urzeczywistniać. Inaczej 
zmarnowalibyśmy naszą szansę zbawienia. 
Warto też zatrzymać się przy słowach A. 
Mickiewicza:

„Wierzysz, że się Bóg zrodził w betle-
jemskim żłobie,

 Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w 
tobie”.

Danuta Mastalska

Znani – nieznani

Fabian Kurnyta
Fabian Kurnyta dał się poznać szerzej 

w Szczawnicy w tym roku, zdobywając 
wszystkie możliwe laury podczas XXII 
edycji Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Re-
ligijnej, która wchodziła w skład tegorocz-
nych obchodów Święta Niepodległości. 
Fabian zdobył I miejsce w swojej grupie 
wiekowej – klasy VII i VIII - w kategorii 
solistów, śpiewając piosenkę z filmu „Le-
giony” Dariusza Gajewskiego, otrzymał 
Grand Prix z rąk burmistrza Grzegorza 
Niezgody oraz zyskał nagrodę dodatkową, 
ufundowaną przez organizatorów Warszta-
tów Muzycznych w Muzycznej Owczarni – 
udział w warsztatach letnich w 2020 roku.

Fabian ma 14 lat. Jest szczawniczani-
nem, uczniem VIII klasy Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Szczawnicy, synem Małgorzaty 
i Rafała Kurnytów. Jego siostra, Patrycja, 
też jest artystyczną duszą; studiując psy-
chologię, maluje dla przyjemności… W 
rodzinie do tej pory nie było tradycji mu-
zycznych, choć rodzice zawsze byli na bie-
żąco, jeśli chodzi o znajomość świata es-
trady; mama należała przez pewien czas do 
kółka muzycznego w Szkole Podstawowej 
nr 2, do której chodziła, a ojciec amatorsko 
grywał na gitarze. Rodzice bardzo są dum-
ni z talentu syna i bardzo go wspierają we 
wszystkich przedsięwzięciach. 

Fabian tak mówi o sobie: trzy lata temu 
postanowiłem z kolegami dla żartu wziąć 
udział w Konkursie Piosenki Obcojęzycz-
nej, organizowanym w naszej szkole, ale 
zajęliśmy II miejsce i spodobało mi się. 
Wtedy stwierdziłem, że zacznę się przygo-
towywać do następnego konkursu. Przy-
szły kolejne sukcesy…

Do tej pory był samoukiem, nie chodził 
nigdy do szkoły muzycznej, ale gdy po-
czuł, że śpiewanie staje się jego pasją, pod-
szedł do sprawy poważnie. Zaczął chodzić 
na lekcje śpiewu do p. Ewy Walkowskiej i 
na lekcje gitary do p. Łukasza Różyckiego. 
Do tego wszystkiego podczas tegorocz-
nych ferii zaczął sam akompaniować sobie 
na fortepianie. Jego marzeniem jest zało-
żyć własny zespół, który będzie grał mu-
zykę rockową, którą dobrze poznał dzię-
ki rodzicom. Inspiruje go zespół Queen, 
Guns N’ Roses, Metallica, a połączenie ich 
stylów byłoby dla Fabiana ideałem. Bardzo 
chciałby tworzyć własną muzykę i mocno 
nad tym pracuje. A może kiedyś pokusi się 
także o pisanie tekstów?

Wzrost zainteresowania Fabiana muzy-
ką i śpiewaniem spowodował, że mama za-
proponowała mu spróbowania swoich sił w 
większym konkursie. Trochę z ciekawości, 
a trochę, by zweryfikować umiejętności 
syna, rodzice Fabiana zgłosili go wiosną 
do kolejnej edycji programu telewizyjnego 
The Voice Kids. Stwierdzili, że będzie to 
też doskonała okazja, by zwiedzić War-
szawę. 15 czerwca pojechali do stolicy, a 
Fabian wziął udział w castingu, do którego 
zgłosiło się ponad 3 tysiące młodych ludzi. 
Ku zaskoczeniu tak rodziców, jak i same-
go zainteresowanego, Fabian znalazł się w 
setce zakwalifikowanych osób. Pierwszy 
odcinek The Voice Kids na ekranie pojawi 
się 1 stycznia 2020r. Rolę najpierw juro-
rów, a potem trenerów pełnić będą: Cleo, 
Tomson i Baron oraz Dawid Kwiatkowski, 
a my będziemy trzymać kciuki za Fabiana, 
żeby dotarł jak najdalej.

Na szczęście nowa pasja nie przeszka-
dza Fabianowi w nauce, bo z tą nie ma 
kłopotów. Jest zwykłym, bardzo skrom-
nym chłopakiem, który lubi grać dla przy-
jemności w piłkę nożną, a i jest członkiem 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP 
Szczawnica. Jeszcze nie wie, jaką szkołę 
średnią wybierze i co będzie robić dalej. 
Wie, że chce kontynuować swoją przygodę 
z muzyką, bo gdy staje na scenie i śpiewa, 
czuje się na swoim miejscu, a trema znika 
i pozostaje radość! Czy będzie to jego hob-
by czy życiowa droga – czas pokaże. Kto 
nie słyszał Fabiana na żywo, będzie miał 
okazję już w styczniu, oglądając co tydzień 
kolejne odcinki „The Voice Kids”. Szczaw-
nica z Fabianem – naszym reprezentantem!

Alina Lelito
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Szczawnica, 19 listopada  2019  r.       

O G Ł O S Z E N I E
Działając na podstawie art. 37 ust. 1 usta-

wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 
2018 r. poz. 2204 z póżn. zm./ w wykonaniu 
Uchwały nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w 
Szczawnicy z dnia 29 października 2015 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nie-
ruchomości Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica ogłasza IV ustny nieograni-
czony przetarg na sprzedaż z zasobu mia-
sta i gminy  nieruchomości położonej w Ja-
workach przy ul. Biała Woda stanowiącej :

1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 
211/14 z obrębu Jaworki położoną w 
Jaworkach przy ul. Biała Woda o po-
wierzchni 0.0874 ha, objętą księgą wie-
czystą nr NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 114 100,00  
zł / słownie : sto czternaście  tysięcy sto  
złotych/ + Vat

Wadium wynosi  22 820,00 zł / słow-
nie dwadzieścia dwa tysiące osiemset 
dwadzieścia  złotych/

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

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

Zgodnie z w/w Planem działka 211/14 
przeznaczona  jest pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne z dopusz-
czeniem zabudowy rekreacyjnej /let-
niskowej/ i oznaczone symbolem E 33b 
MN.

Opis nieruchomości :
Działka posiada kształt prostokąta. 

Działka  nachylona w kierunku południo-
wym. Dojazd do działki drogą terenową , 
konieczność urządzenia wjazdu na dział-
kę. Na działce znajdują się zakrzaczenia. 
W sąsiedztwie działki kanalizacja, energia 
elektryczna, brak wody.

Przetarg odbędzie się w dniu  20 grud-
nia 2019  r. o godzinie 11.00 w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. 
Szalaya 103 – sala posiedzeń.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na 
konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 
PKO Bank Polski SA Szczawnica ul. Park 
Dolny 17 Nr 54 1020 2892 0000 5802 0646 
9961 do dnia  16 grudnia 2019 r. Za datę 
wpłacenia wadium uważa się datę wpły-
wu środków na rachunek Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica. Brak środków na 
podanym powyżej koncie w ustalonym 
terminie uznaje się jako niewpłacenie wa-
dium.

Warunkiem przystąpieniem do prze-
targu jest  okazanie komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu :

oryginał wpłaty wadium
dowód tożsamości – w przypadku osób 

fizycznych
w przypadku osób prawnych - aktualny 

wypis z rejestru sądowego lub ewidencji 

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

małżonkowie biorą udział w przetargu 
osobiście lub okazując pełnomocnictwo 
współmałżonka

uczestnicy biorą udział w przetargu 
osobiście lub przez pełnomocnika. Pełno-
mocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez 
osobę, która wygrała przetarg zaliczo-
ne zostanie na poczet ceny nieruchomo-
ści. Wadium wpłacone przez pozostałych 
uczestników zwraca się niezwłocznie po 
zamknięciu przetargu nie później niż 3 dni 
po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu 
lub zakończeniu przetargu wynikiem ne-
gatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na licz-
bę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden 
uczestnik zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Gmina nie zapewnia wskazania i wy-
tyczenia granic nieruchomości na gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi oso-
bę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o 
miejscu i terminie zawarcia umowy sprze-
daży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. oso-
ba nie stawi się w miejscu i terminie poda-
nym w zawiadomieniu organizator przetar-
gu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone 
wadium przepada na rzecz sprzedającego.  
Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po 
wpłacie wylicytowanej kwoty najpóźniej 
na 5 dni przed zawarciem umowy, na konto 

Uczymy się w Centrum  
Edukacji Transgranicznej ! 

W ramach promocji działań projektu „Wiem kim będę” 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy oraz 
Szkoły Podstawowej w Spisskiej Beli otrzymali materiały 
promocyjne zakupione przez Miasto i Gminę Szczawnica z 
budżetu projektu. Materiały będą służyć uczniom podczas 
realizacji projektu jako pomoce dydaktyczne.

Centrum Edukacji Transgranicznej wyposażono w me-
ble, 16 zestawów komputerowych, wykonano instalacje 
elektryczną i informatyczną. Uczniowie mogą korzystać z 
zakupionych pomocy edukacyjnych do nauczania języka an-
gielskiego oraz doradztwa zawodowego. 

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie świadomo-
ści uczniów/uczennic objętych projektem w zakresie moż-
liwości jakimi dysponuje aktualny rynek pracy, zapobiegać 
przedwczesnemu rezygnowaniu z edukacji, a także pokazać 
szerokie możliwości zarobkowe, co przyczynić się ma do 
zmniejszenia liczby osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym. 

Wartość zakupionego wyposażenia oraz pomocy dydak-
tycznych to 74.529,58 zł w tym wysokość dofinansowania 
85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 5% Bu-
dżet Państwa, 10% Wkład własny.

Projekt realizowany w ramach mikroprojektu Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 
2014-2020 „Wiem kim będę”.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.
Koszty sporządzenia umowy i opłaty 

sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnio-

nych powodów Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica zastrzega sobie prawo odwoła-
nia lub unieważnienia przetargu.

I przetarg ogłoszono na dzień 18  czerw-
ca 2019 r.

II przetarg ogłoszono na dzień 14 sierp-
nia 2019 r.

III przetarg ogłoszono na dzień 22 paź-
dziernika 2019 r.

Bliższe informacje udzielane są w Re-
feracie  Gospodarki Nieruchomościami i 
Planowania Przestrzennego Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i 
Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój 
nr 207, tel.18 262 22-03 wew.29

Szczawnica, 19 listopada 2019  r.       

O G Ł O S Z E N I E
Działając na podstawie art. 37 ust. 1 usta-

wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 
2018 r. poz. 2204 z późn. zm./ w wykonaniu 
Uchwały nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w 
Szczawnicy z dnia 29 października 2015 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nie-
ruchomości Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica ogłasza IV ustny nieograni-
czony przetarg na sprzedaż z zasobu mia-
sta i gminy  nieruchomości położonej w Ja-
workach przy ul. Biała Woda stanowiącej :

1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 
211/15 z obrębu Jaworki położoną w 
Jaworkach przy ul. Biała Woda o po-
wierzchni 0.0880 ha, objętą księgą wie-
czystą nr NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 101 900,00  
zł / słownie : sto jeden tysięcy dziewięć-
set  złotych/ + Vat

Wadium wynosi  20 380,00 zł / słow-
nie dwadzieścia tysięcy trzysta osiem-
dziesiąt  złotych/

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

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

Zgodnie z w/w Planem działka 
211/15 przeznaczona  jest pod bu-
downictwo mieszkaniowe jedno-
rodzinne z dopuszczeniem zabu-
dowy rekreacyjnej / letniskowej /  

i oznaczone symbolem E 33b MN.
Opis nieruchomości :
Działka posiada kształt trójkąta. Dział-

ka  nachylona w kierunku południowym. 
Dojazd do działki drogą terenową , ko-
nieczność urządzenia wjazdu na działkę. 
Na działce znajdują się zakrzaczenia. W 
sąsiedztwie działki kanalizacja, energia 
elektryczna, brak wody.

Przetarg odbędzie się w dniu  20 grud-
nia 2019  r. o godzinie 11.30 w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. 
Szalaya 103 – sala posiedzeń.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na 
konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 
PKO Bank Polski SA Szczawnica ul. Park 
Dolny 17 Nr 54 1020 2892 0000 5802 0646 
9961 do dnia  16 grudnia 2019 r. Za datę 
wpłacenia wadium uważa się datę wpły-
wu środków na rachunek Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica. Brak środków na 
podanym powyżej koncie w ustalonym 
terminie uznaje się jako niewpłacenie wa-
dium.

Warunkiem przystąpieniem do prze-
targu jest  okazanie komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu :

oryginał wpłaty wadium
dowód tożsamości – w przypadku osób 

fizycznych
w przypadku osób prawnych - aktualny 

wypis z rejestru sądowego lub ewidencji 
gospodarczej oraz właściwych pełnomoc-
nictw osób reprezentujących te podmioty, 
dowodów tożsamości.

małżonkowie biorą udział w przetargu 
osobiście lub okazując pełnomocnictwo 
współmałżonka

uczestnicy biorą udział w przetargu 
osobiście lub przez 
p e ł n o m o c n i k a . 
Pełnomocnictwo 
wymaga formy pi-
semnej.

Wadium wnie-
sione w pieniądzu 
przez osobę, która 
wygrała przetarg 
zaliczone zosta-
nie na poczet ceny 
n ie r uchomo ś c i . 
Wadium wpła-
cone przez pozo-
stałych uczestni-
ków zwraca się 
niezwłocznie po 
zamknięciu prze-
targu nie później 
niż 3 dni po odwo-
łaniu, zamknięciu, 
unieważnieniu lub 
zakończeniu prze-
targu wynikiem 
negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na licz-
bę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden 
uczestnik zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Gmina nie zapewnia wskazania i wy-
tyczenia granic nieruchomości na gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi oso-
bę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o 
miejscu i terminie zawarcia umowy sprze-
daży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. oso-
ba nie stawi się w miejscu i terminie poda-
nym w zawiadomieniu organizator przetar-
gu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone 
wadium przepada na rzecz sprzedającego.  
Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po 
wpłacie wylicytowanej kwoty najpóźniej 
na 5 dni przed zawarciem umowy, na konto 
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty 
sądowej ponosi nabywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnio-
nych powodów Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica zastrzega sobie prawo odwoła-
nia lub unieważnienia przetargu.

I przetarg ogłoszono na dzień 18 czerw-
ca 2019 r.

II przetarg ogłoszono na dzień 14 sierp-
nia 2019 r.

III przetarg ogłoszono na dzień 22 paź-
dziernika 2019 r.

Bliższe informacje udzielane są w Refe-
racie  Gospodarki Nieruchomościami i Pla-
nowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy 
Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 207, 
tel.18 262 22-03 wew.29

Widzisz bezdomnego na mrozie? Zadzwoń po pomoc, możesz 
uratować mu życie. Osoby bezdomne, które znalazły się w 
sytuacji kryzysowej mogą otrzymać pomoc w formie schronienia 
w Noclegowni dla osób Bezdomnych przy ul: Łemkowskiej 
16, która jest czynna od godziny 18 do 8 rano.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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JESIENNA CAFE 
- PRZEGLĄD POLSKIEJ POEZJI RELIGIJNEJ 2019

29 listopada 2019 r., w piątek, późnym popołudniem, pa-
sjonaci poezji wraz z rodzinami zgromadzili się w „Jedyn-
ce” aby zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie. 
W kolejnej już odsłonie konkursu recytatorskiego „Nie bój 

się marzyć o niebie” najlepsi uczniowie z klas 0- VIII prezentowali się 
szerszej publiczności i zacnemu jury w składzie: Pani Alina Lelito, Pani 
Magdalena Zaborowska, Pani Jadwiga Piotrowska. Jak co roku była to 
nie tylko okazja do zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich, 
ale również możliwość przyjemnego spędzenia popołudnia przy dobrej 
nastrojowej muzyce i przepysznej szarlotce. Umożliwiła nam to „Jesien-
na cafe” - restauracja, która tylko w jeden poetycki wieczór jest otwarta 
i kusi smakołykami przybyłych 
Gości. Kiedy jedni miło spę-
dzali czas w naszej jesiennej 
kawiarni, inni prezentowali 
wiersze w równie nastrojo-
wej sali przesłuchań. Konkurs 
podzielony został na dwie ka-
tegorie: Uczniowie klas 0-III 
oraz Uczniowie klas IV-VIII. 
Wszyscy recytujący otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i drobne 
upominki. Zostało im zrobio-
ne zdjęcie, nagrodzeni zostali 
gromkimi brawami. Po zakoń-
czeniu prezentacji odbyły się 
obrady jury, na które z niecier-
pliwością oczekiwali najwy-
trwalsi. Komisja wyłoniła wy-
różnionych i zwycięzców bez 
podziału na miejsca. KLASY 
0 - III Nagrody zdobyli: Maja 
Mazurek kl. III b, Julia Ma-
kowska kl. III b, Antonina Krakowska kl. II b ,Zuzanna Sopata kl. III a 
Wyróżnienia: Alicja Nosal kl. 0, Karol Niezgoda kl. 0, Sylwia Skończeń 
kl. 0, Malwina Załęska kl. III a. KLASY IV-VI Nagrody zdobyli: Michał 
Różany kl. V b, Izabela Wiercioch kl. VI a, Olivia Wójcio kl. VI a, Maja 
Malinowska kl. V b, Marek Ciesielka kl. VII, Anna Ciesielka kl. VII, 
Jakub Gondek kl. VII, Piotr Wiercioch kl. VII. Wyróżnienia: Aleksandra 
Ciesielka kl. VI a  i Klara Słowik kl. VI a.

Jesienna Cafe, to jedno z czterech ważnych wydarzeń w roku szkol-
nym, corocznie planowanych i organizowanych przez nauczycieli i pra-
cowników szkoły, przy wsparciu rodziców i przyjaciół szkoły. Pozosta-
łymi wydarzeniami, na które już dzisiaj zapraszamy, są: przegląd kolęd, 
konkurs piosenki obcojęzycznej oraz festyn święta szkoły z prezentacja-
mi artystycznymi „Scenki i piosenki”.

POMAGALIŚMY 
– SPOTKANIE Z x. RAFAŁEM ZBOROWSKIM

W tym roku w naszej szkole odbyła się siódma edycja zbiórki darów 
dla polskich dzieci na Ukrainie. Po zebrane dary 25 listopada przyjechał 
ksiądz Rafał Zborowski – proboszcz parafii Lwów-Rzęsna. Wspólne 
spotkanie było okazją do lepszego poznania sytuacji społeczno-politycz-
nej na Ukrainie, warunków życia naszych rodaków za wschodnią granicą 
oraz specyfiki pracy duszpasterskiej naszego gościa. Ksiądz Rafał po-
dziękował w imieniu swoich parafian za zebrane dary i zapewnił, będą 
one przyczyną wielkiej radości zwłaszcza dzieci, które otrzymają dzięki 
naszej pomocy paczki z okazji św. Mikołaja. Ksiądz Rafał Zborowski 
jest kapłanem diecezji tarnowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 2003 
roku. Pracował w parafiach: Wielogłowy oraz św. Stanisława Kostki w 
Tarnowie. Od 2010 roku posługuje na Ukrainie. Najpierw był wikariu-
szem w parafii katedralnej we Lwowie, a od 2016 roku jest proboszczem 
w parafii Lwów – Rzęsna, zamieszkałej przez wiernych polskiego po-
chodzenia. Poza pracą duszpasterską jest współzałożycielem fundacji 
„Dajmy nadzieję”, która organizuje świetlice parafialne i środowiskowe 
zapewniające dzieciom opiekę, ciepły posiłek, pomoc w nauce oraz róż-
ne warsztaty rozwijające talenty. 

II Międzygminny Konkurs Poezji Patriotycznej 
„Bądź dumny! Jesteś Polakiem!” 

7 listopada Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawnicy 
miała zaszczyt zorganizować II Międzygminny Konkurs 
Poezji Patriotycznej pt. „Bądź dumny! Jesteś Polakiem! 
„Honorowy patronat objął nad nim Burmistrz Miasta i 
Gminy Szczawnica Pan Grzegorz Niezgoda. Konkurs 
skierowany był do uczniów szkół podstawowych. Jego ce-

lem jest min.: poszerzanie znajomości twórczości patriotycznej po-
etów polskich, poszukiwanie wzorców i wartości istotnych w życiu 
człowieka, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 
Wszystkich gości powitała dyrektor szkoły Pani Anna Szczepaniak i 
przybliżyła założenia konkursu. Miłym akcentem uroczystości był wy-
stęp najmłodszych uczniów z kl. 0, których przygotowała pani Danuta 
Urban. Zaśpiewali polską pieśń wojskową pt. „Szara piechota”, a Zosia 
Szczepaniak zaprezentowała wiersz pt. „Moja mała Ojczyzna”.

Po tym, publiczność i członkowie jury w składzie: Pani Teresa Stec, 
Pani Alina Lelito, Pani Anna Wawrzczak, Pan Tomasz Ciesielka wysłu-
chali recytacji uczestników.

Wyniki konkursu:
I grupa wiekowa (uczniowie klas IV- VI)
I miejsce – Wiktoria Janas ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. prof. J. 

Tischnera w Szczawnicy
II miejsce – Alicja Wygrecka ze Szkoły Podstawowej im. M. Konop-

nickiej w Ochotnicy Górnej
III miejsce – Zuzanna Bodziarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

A. Mickiewicza w Krościenku n/D
Wyróżnienie – Wiktoria Adamczyk z Zespołu Szkolno- Przedszkol-

nego im. majora H. Sucharskiego w Tylmanowej
II grupa wiekowa (uczniowie kl. VII- VIII)
I miejsce – Martyna Kukuczka ze Szkoły Podstawowej im. Marii Ko-

nopnickiej w Ochotnicy Górnej
II miejsce – Agata Struszczyk ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. 

prof. J. Tischnera w Szczawnicy
III miejsce – Agnieszka Król ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mic-

kiewicza w Krościenku n/D
Wyróżnienie – Karolina Twardowska z Zespołu Szkolno – Przed-

szkolnego w Tylmanowej

Dyplomy i nagrody zwycięzcom wręczyli Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica Pan Grzegorz Niezgoda oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 2 Pani Anna Szczepaniak. Sponsorem nagród było Miasto i Gmina 
Szczawnica.

Przewodnicząca jury Pani Teresa Stec wyraziła wielkie uznanie dla 
młodych artystów i ich opiekunów. Podkreśliła rangę i cele konkursu, 
odbywającego się w ramach miejskich uroczystości związanych ze Świę-
tem Niepodległości.

Konkurs przygotowały nauczycielki języka polskiego ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Szczawnicy: Pani Jolanta Kaliszczak i Pani Katarzyna 
Ciesielka, rolę konferansjerki pełniła uczennica kl. 8 Łucja Tokarczyk.

Hymn dla Rzeczpospolitej
W piątek, 8 listopada punktualnie o godzinie 11.11 śpiewaliśmy nasz 

Hymn Narodowy w ramach akcji „#SzkolaDoHymnu”.
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8 listopada 2019 r. z okazji 101. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, uczniowie i nauczyciele zebrali 
się na korytarzu szkolnym, by obejrzeć 

montaż poetycko-muzyczny pt. ,, Na stos rzuciliśmy nasz 
życia los”, który przygotowały dzieci z klasy V oraz VI 
pod kierunkiem pani Danuty Nowak. W poetycki sposób 
przedstawiono uczniom drogę do odzyskania niepod-
ległości, poprzez kolejne zrywy powstańcze Polaków. 
Oprawę muzyczną stanowiły pieśni patriotyczne i żoł-
nierskie wykonywane przez uczniów, których przygoto-
wała pani Ewa Walkowska - nauczycielka muzyki. Do 
montażu włączyli się również młodsi uczniowie, któ-
rzy wspaniale wykonali pieśń patriotyczną ,,Przybyli uła-
ni pod okienko” pod kierunkiem pani Teresy Topolskiej. 
Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny, który po-
legał na wykonaniu rozety w biało - czerwonych bar-
wach. Pierwsze miejsce zajęła klasa II, w której wszyscy 
uczniowie wykonali bardzo oryginalne i staranne rozety. 
Drugie miejsce przypadło klasie V , a trzecie uzyskała 
klasa VII. Gratulujemy i dziękujemy uczniom i ich rodzi-
com za zaangażowanie.

Społeczność naszej szkoły włączyła się również w 
ogólnopolską akcję „Szkoła do hymnu”. O godzinie 11.11 
na boisku szkolnym wspólnie odśpiewaliśmy Mazurka 
Dąbrowskiego. Przedsięwzięcie to inicjatywa Ministra Edukacji Naro-
dowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży. Do udziału w akcji zostały zapro-
szone wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe w Polsce oraz 
polskie szkoły za granicą.

Z 15 na 16 listopada 2019r. patrol naszej drużyny „Skalni” pod opieką 
dh Moniki Hurkały oraz Beaty Wyrostek wziął udział w „Harcerskim 
Turnieju Sportowym”, który odbył się w SP nr 1 w Starym Sączu. Po 
apelu rozpoczynającym imprezę sportową ok. 120 harcerzy dobrze się 
bawiło angażując się we wróżby andrzejkowe oraz zabawę dyskotekową. 

Następnego dnia został zor-
ganizowany turniej sportowy 
dla zuchów, harcerzy i harce-
rzy starszych. Na 12 patroli 
harcerskich udało nam się za-
jąć III miejsce, jednak dobra 
zabawa oraz przestrzeganie 
zasad fair play liczyły się naj-
bardziej. Trochę zmęczeni ale 
zadowoleni oraz pełni wrażeń 
wróciliśmy do swoich domów. 
Mamy nadzieję, że za rok 
również weźmiemy udział. 
Czuwaj!

W konkursie plastycznym 
„Koniecznie to przeczytaj…” 
organizowanym przez Biblio-
tekę Pedagogiczną w Nowym 
Targu nasi uczniowie otrzy-
mali:

Wyróżnienie w kategorii 
I-IV 

Milenka Michałczak za 
pracę na temat książki „Kra-
ina Lodu”

Pierwsze miejsce w kategorii I-IV
Zofia Cześniakowska za pracę na temat książki J. Bednarek „Niesa-

mowite przygody 10-ciu skarpetek”
Wyróżnienie w kategorii V-VIII 
Tamara Szczepaniak-Filas za pracę na temat książki S.C. Lewis 

„Opowieści z Narnii”
Pierwsze miejsce w kategorii V-VIII
Igor Mendrala  za pracę na temat książki S. C. Lewis „Opowieści z Narnii”

Serdecznie gratulujemy uczestnikom!!!

Zmagania z kuchnią bałkańską 
Dnia 15.11.2019 roku w Zespole Szkół nr 1 Komisji Edukacji 

Narodowej odbyła się XI edycja Sądeckiego Konkursu Gastro-
nomicznego. Tym razem motywem przewodnim konkursu były 
„Bałkańskie Przysmaki Na Europejskim Stole”. Gościem honoro-
wym konkursu a zarazem przewodniczącym jury był znany kry-
tyk kulinarny i podróżnik Robert Makłowicz. Głównym celem 
konkursu było między innymi propagowanie zdrowych nawyków 
żywieniowych z wykorzystaniem typowych, regionalnych, lo-
kalnych produktów kuchni bałkańskiej, rozwijanie umiejętności 
i wyobraźni kulinarnej oraz najważniejsze integracja i wymiana 
doświadczeń między młodymi adeptami sztuki kulinarnej. Do 
konkursu przystąpiło 17 uczestników (13 kucharzy i 4 kelnerów) 
między innymi ze Słowacji, Krakowa, Grybowa, Krynicy, Stare-
go Sącza i Nowego Sącza oraz Krościenka n.D.

Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n.D re-
prezentował Karol Bukowski uczeń 3 klasy Szkoły Branżowej I 
Stopnia, który zaprezentował potrawę o nazwie „Powiew Bałkań-
skich Smaków Na Talerzu”. Składała się ona z pieczonych com-
berków jagnięcych z kostką w aromatycznej marynacie podanych 
na typowym bałkańskim ajwarze w towarzystwie mini gołąbków 
z cukinii, czarnogórskich cevapeci z dodatkiem drążonych pie-

Zespół Szkół Zawodowych 
i Placówek w Krościenku n.D

czonych ziemniaków. Karol wykazał się duża sprawnością kuli-
narną oraz wiedzą, za co otrzymał wyróżnienie. 

Należy podkreślić iż poziom konkursu był bardzo wysoki, jak 
powiedział sam pan Robert Makłowicz „przy takich następcach 
można iść już na emeryturę”. I właśnie dlatego było tak dużo wy-
różnień i propozycji stażu w najbardziej prestiżowych restaura-
cjach w regionie, których szefowie kuchni też zasiadali w jury. 

Ucznia do konkursu przygotował nauczyciel przedmiotów za-
wodowych w gastronomii Maciej Czaja. 

Red. M. Czaja.  
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Poznaj Szlak Podróżników i Odkrywców

Kiedy wybieracie się Państwo na spacer ścieżką pieszo- ro-
werową przy Grajcarku, to idąc w stronę przełomu Dunajca, na 
samym początku po lewej stronie, mijacie szereg charakterystycz-
nych kamieni z tabliczkami. Można na nich przeczytać garść in-
formacji o podróżniku, któremu głaz jest poświęcony. Kamienie 
tworzą szlak podróżników, którego pomysłodawcami byli Tomasz 
Salamon i Bartek Ciesielka. To dzięki ich zaangażowaniu powstała 
aleja, wyróżniająca Szczawnicę spośród innych polskich uzdrowisk.

Jak do tego doszło? Otóż, w 2012 roku Bartek i Tomek zorgani-
zowali festiwal sportu i przygody Mountain Challenge. Do współ-
pracy zaprosili Klub Podróżników „Trzy Żywioły” i Urząd Miasta 
Szczawnica. Wydarzenie wiązało się z organizacją imprez sporto-
wych, projekcją filmów o tematyce podróżniczej, jak i spotkań z 
samymi podróżnikami. Otwarcie alei było jednoczenie otwarciem 
festiwalu - odsłonięto wówczas pięć pierwszych kamieni z nazwi-
skami takich słynnych podróżników jak: Paweł Edmund Strzelec-
ki, Bronisław Kasper Malinowski, Olgierd Budrewicz, Kazimierz 
Nowak i Arkady Fiedler. 

Każdy następny kamień był odsłaniany równie uroczyście, za-
praszano na to wydarzenie kogoś z rodziny lub osobę blisko zwią-
zaną z daną postacią, czy to z powodu pokrewieństwa czy też z 
racji uprawianego sportu lub zawodu. Aleja coraz bardziej się po-
większała, Tomek Salamon zaprosił nas, czyli PTTK Szczawnica, 
do współpracy. I tak rozpoczął  się nasz udział w organizowaniu 
kolejnych upamiętnień znanych podróżników. Do naszych osią-
gnięć można zaliczyć zaproszenie do Szczawnicy tak znanej oso-
by jak Elżbieta Dzikowska, która odsłaniała kamień poświęcony 
Toniemu Halkowi. Natomiast 24 października 2019, dokładnie w 
30. rocznicę śmierci, został odsłonięty głaz upamiętniający Jerze-

go Kukuczkę (o czym mogliście Państwo przeczytać w poprzed-
nim numerze „Z Doliny Grajcarka”).

Wędrując trasą pieszo – rowerową przy Grajcarku, spójrzcie 
Państwo na te nazwiska. Część z nich może być dla Was nieznana. 
I to dobry pretekst do tego, by bliżej  zainteresować się daną po-
stacią, chociażby przez ciekawość, dlaczego znalazła się na naszej 
alei. Zapewniam, że każda osoba, której poświęcono kamień, za-
służyła na pamięć o niej i zostawiła pozytywny wizerunek Polski 
w każdym zakątku naszej planety.

Powstanie alei wymagało współpracy wielu osób, które są za-
angażowane w jej tworzenie na zasadzie wolontariatu. Należy 
do nich Robert Szczepaniak prowadzący firmę budowlaną z sie-
dzibą przy ul. Skotnickiej, który na swój koszt pozyskał głazy, 
przywiózł je i osadził na miejscu. Każdy kamień, który Państwo 
mijacie, był dostarczony przez pana Roberta, za co jesteśmy mu 
bardzo wdzięczni. 

Dęby nasadzane przy głazach pochodzą z Nadleśnictwa Kro-
ścienko i zostały pozyskane dzięki wsparciu nadleśniczego Olafa 
Dobrowolskiego. Niestety, nie wszystkie się uchowały, część zo-
stała zniszczona i to nie przez silne wiatry, ale wandali, o których 
nie warto wspominać. 

Patronat nad Aleją od kilku lat sprawuje Szkoła Podstawowa 
nr 1. Dyrektor tej placówki, Paweł Sypek, przyjął ten obowiązek, 
zdając sobie sprawę, że to zadanie będzie dla młodzieży nie tylko 
dbaniem o wizerunek Szczawnicy, ale także spełni rolę eduka-
cyjną. 

Drogi Czytelniku, zachęcamy do spaceru ścieżką do Pienin, 
gdzie przy okazji podziwiania widoków można rozszerzyć swoją 
wiedzę o rodakach eksplorujących naszą planetę, czasem na długo 
przed naszymi narodzinami.

Marek Misztal – prezes OP PTTK w Szczawnicy

„JESIENNI”
Wkrótce święta. 

Pełne blasku, rodzin-
nych spotkań, ciepła 
i miłości. Znowu 
Bóg narodzi się w 
naszych sercach…

A za nami – słuchaczami PUTW- „je-
sienne” świętowanie. W październiku 
i listopadzie kilkakrotnie obchodzono 
Dzień Seniora - 1 października jako Mię-
dzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 
października jako Europejski Dzień Se-
niora i 14 lub 20 listopada jako Ogólno-
polski Dzień Seniora. Dni te mają na celu 
uświadomienie społeczeństwom, z jakimi 
problemami borykają się osoby starsze, a 
z drugiej strony ukazanie potencjału spo-
łecznego seniorów. Seniorzy mogą wów-
czas stawiać postulaty np. zapewnienia 
odpowiedniej opieki zdrowotnej, ułatwio-
nego dostępu do kultury, wspierania dzia-
łalności zrzeszających ich organizacji.

My przede wszystkim mogliśmy spo-
tkać się w liczniejszym, niż zwykle, gro-
nie na różnych konferencjach, debatach, 
forach i wysłuchać ekspertów, proponu-
jących nam „przepis na pomyślne starze-
nie się”. Otrzymaliśmy zaproszenie na II 

Nowotarski Dzień Seniora, który odbywał 
się pod hasłem „Zdrowi, aktywni, bez-
pieczni”. 

 „Dziennik Polski” zaprosił nas na VI 
Forum Seniora, którego tematem prze-
wodnim  było „Wiosna w jesieni życia”. 
Tam mogliśmy wysłuchać wykładu prof. 
Tomasza Grodzickiego o zespole krucho-
ści, którego pojawienie się mogą opóźnić 
takie czynniki jak: aktywność fizycz-
na, zdrowe żywienie, unikanie otyłości 
i liczne kontakty społeczne. Dr n. 
med. Tomasz Wiatr próbował nas 
przekonać, że urolog to przyjaciel 
każdego seniora. Zwrócił uwagę, 
że panowie częściej niż kobiety 
wypierają, bagatelizują i pomniej-
szają swoje problemy zdrowotne, 
co potem utrudnia przywrócenie 
komfortu dawnego życia. Z wie-
kiem okulary do czytania stają się 
nieodzownym towarzyszem, gdyż 
rozwój tzw. starczowzroczności 
objawia się właśnie problemami 
z widzeniem z bliska. O tym i in-
nych  chorobach oczu u seniorów i 
sposobach ich leczenia wykład wy-
głosiła  dr n med. Małgorzata Woś. 
Również pozostałe prelekcje stano-
wiły „receptę na dobrą starość”.

Jak wspierać osoby w podeszłym wie-
ku z chorobami i zaburzeniami psychicz-
nymi? - to był  główny temat IV Małopol-
skiego Kongresu Srebrnej Gospodarki, na 
który również zostaliśmy zaproszeni. 

A może najprostsza recepta na pogod-
ną jesień życia to:

„Nam jesiennym kochani, 
Trochę słońca potrzeba…” 
   /J. St. Fic/
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Anna Kondracka - Wiercioch Anna Kondracka - Wiercioch

Co roku w grudniowych mediach pisze 
się wiele o Bożym Narodzeniu i związa-
nych z tym świętem tradycjach. I ja pisałam 
już wielokrotnie, wspominając również 
święta w mojej rodzinie. Dziś, czytając 
różne artykuły w mediach społecznościo-
wych, zebrałam kilka informacji, na które 
zwróciłam uwagę, gdyż mniej powszech-
nie się o nich mówi. 

Już w starożytności, w okresie przesile-
nia grudniowego, które przypada w kalen-
darzu na 21 lub 22 grudnia, kiedy to słońce 
góruje jak najdalej na południe, a dzień 
ten na półkuli północnej jest najkrótszym 
dniem roku, dawni poganie obchodzili 
uroczystości takie jak  Saturnalia, Kalendy 
oraz Deus Sol Invictus. 

Saturnalia, które świętowano między 
17, a 23 grudnia, były dorocznym świę-
tem pojednania i równości, obchodzonym 
w starożytnym Rzymie ku czci boga rol-
nictwa Saturna. Niewolnicy świętowali na 
równi z wolnymi, a ojców rodzin obdarza-
no podarkami.

Podczas świąt zwanych Kalendarze lub 
Kalendy Styczniowe, które to obchodzo-
no między 1 a 5 stycznia, odbywało się 
zaprzysiężenie nowych konsulów, którzy 
składali Jowiszowi ofiarę z byka w podzię-
kowaniu za poprzedni rok.

Deus Sol Invictus obserwowano 25 
grudnia, a było ono świętem Słońca Nie-
zwyciężonego, którego kult czcił słońce 
jako uosobienie wszystkich innych bóstw. 
Kult Sol Invictus był wprowadzony przez 
cesarza Aureliana, natomiast w roku 321, 
dekretem z dnia 7 marca, cesarz Konstan-
tyn I Wielki ustanowił niedzielę dniem 
wolnym od pracy oraz oficjalnym świę-
tem Sol Invictus. Obchodzenie święta Sol 
Invictus, przypadającego w dniu 25 grud-
nia, odnotowano po raz pierwszy w źró-
dłach historycznych w 354 roku. 

W tym samym okresie historycznym, w 
350 roku, papież Juliusz I, biskup Rzymu, 
ogłosił 25 grudnia oficjalnym dniem ob-
chodów narodzin Jezusa. Tak też poprzez 
stulecia świętuje się w tym dniu Boże Na-
rodzenie w całym świecie chrześcijańskim. 
Jednakże Święta Bożego Narodzenia były 
nielegalne w Anglii w latach 1647–1660, 
kiedy to Puritanin Oliver Cromwell ogłosił 
niemoralnym organizowanie uroczysto-
ści w jeden z najświętszych dni w roku. 
Także John Knox, przywódca reformacji 
i założyciel Prezbiteriańskiego Kościoła 
Szkocji, uważał, że chrześcijanie powinni 

obchodzić tylko święta wymie-
nione w Biblii. Tak więc Świę-
ta Bożego Narodzenia były 
silnie odradzane od 1583 roku, 
i oficjalnie zabronione w Szko-
cji przez prawo w 1640 roku. 

Natomiast w Stanach Zjednoczonych, Ala-
bama była pierwszym stanem, który ogło-
sił oficjalne Święta Bożego Narodzenia w 
1836 roku. ale nie były one świętem naro-
dowym w Stanach Zjednoczonych aż do 
1870 roku. Ostatnim krajem, który ogłosił 
Boże Narodzenie świętem narodowym był 
Egipt, po wydaniu dekretu upoważniające-
go przez prezydenta Hosniego Mubaraka, 
w styczniu 2003 roku. Jeśli chodzi o nasz 
kraj, w Polsce Boże Narodzenie świętowa-
no już w IV wieku, ale współczesne trady-
cje zaczęły się kształtować dopiero w XVII 
wieku. 

Starożytnym jak i współczesnym sym-
bolem świąt Bożego Narodzenia jest cho-
inka. Na długo przed pojawieniem się 
choinek poganie czcili wiecznie zielone 
rośliny jako symbole życia wiecznego i od-
rodzenia. Jemioła, na przykład, była uzna-
wana za świętą pośród ludów nordyckich, 
celtyckich druidów i rdzennych Indian 
Ameryki, ponieważ pozostaje ona zielona 
i wydaje owoce zimą, kiedy inne rośliny 
zdają się umierać. Druidzi sądzili, że rośli-
na ma moc leczenia niepłodności i chorób 
nerwowych oraz odpierania zła. Natomiast 
w kulturze greckiej całowanie pod jemiołą 
było niewypowiedzianą obietnicą poślu-
bienia wybranego partnera. Zwyczaj ten 
w niektórych krajach przetrwał do dziś. W 
VI wieku, z powodu pogańskich skojarzeń 
ostrokrzew, bluszcz i inne zimozielone ko-
nary tradycyjnie stosowane do dekoracji 
domów, zostały zakazane przez chrześci-
jańską Radę Bragi. Później pojawiły 
się choinki, a miasto Ryga, stolica 
Łotwy, twierdzi, że była domem dla 
pierwszej udekorowanej choinki w 
historii, w 1510 roku. Według innej 
legendy pierwszą osobą, która ozdo-
biła choinkę, był protestancki refor-
mator Martin Luther, żyjący w latach 
1483-1546. Pewnej zimowej nocy 
zachwycił się on pięknem gwiazd 
świecących między gałęziami jodły, 
że przywiózł jodłę do domu i ozdo-
bił ją świecami dla swoich dzieci. W 
późniejszej historii Franklin Pierce, 
14. prezydent USA, został pierwszym 
prezydentem, który umieścił choinkę 
w Białym Domu w 1856 roku. Na-
tomiast prezydent Teddy Roosevelt 
zakazał tej praktyki podczas swojej 
prezydentury w latach 1901-1909, ze 
względów środowiskowych. Już wte-
dy dekorowano choinki lampkami, 
owocami a później szklanymi bomb-

kami. Dzisiejsze bombki choinkowe były 
inspirowane kształtem jabłek, stąd ich tra-
dycyjny kulisty kształt. Jabłka były orygi-
nalnymi ozdobami świątecznymi, umiesz-
czonymi na drzewie, aby symbolizować 
Ogród Eden. Pajęczyny były dawniej po-
wszechnymi dekoracjami choinkowymi w 
Polsce, ponieważ zgodnie z legendą pająk 
wyplótł koc dla Dzieciątka Jezus. Do dziś 
wielu Polaków uważa pająki za symbole 
dobroci i dobrobytu. 

W obecnych czasach, bardzo popularną 
rośliną zdobiącą domy w Boże Narodzenie 
jest pochodząca z Meksyku poinsecja, któ-
ra była pierwotnie uprawiana przez Azte-
ków.  Bardzo żywy, błyszczący czerwony 
kolor tej rośliny symbolizował czystość 
Azteków, którzy używali jej do leczenia 
gorączki. Współcześnie jej popularność 
przypisuje się kształtowi przypominają-
cemu Gwiazdę Betlejemską, i już prawie 
w całym świecie uważana jest za symbol 
Bożego Narodzenia. 

W latach 40. XIX wieku, w Anglii, po-
wstały pierwsze kartki świąteczne, które 
do dziś są bardzo popularne. Nawet jeśli 
nie te tradycyjne, papierowe, to istnieją 
dziś powszechnie rozsyłane w świat wersje 
internetowe. Ja natomiast posyłam moim 
czytelnikom tą drogą moją świąteczną 
kartkę; 

“Piękna jest radość w święta, ciepłe 
są myśli o bliskich, niech pokój, miłość i 
szczęście otoczy dzisiaj nas wszystkich.”

Niech te święta Bożego Narodzenia 
będą dla Was pełne magii i blasku, niech 
pachną śniegiem i choinką, niech będą 
radosne, spędzone w gronie rodziny. 

Życzę Wam też zdrowia, wszelkiej po-
myślności i sukcesów w nadchodzącym 
2020 roku. 

Kilka słów 
o Bożym Narodzeniu 
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Anna Malinowska TPSP

Listopadowe wspomnienie
Listopadowa zaduma nad twórczością tych, któ-

rzy odeszli zawiera się w łacińskiej sentencji ,,Non 
omnis moriar”. Cytat z pieśni Horacego ,,nie cały 

umrę ‘’- to w naszym rozumieniu nadzieja, że po śmierci twórcy pozo-
stanie jego artystyczny dorobek, jego dokonania i pamięć ludzka. Na 
wernisażu wystawy, który odbył się 14 listopada wspominaliśmy w 
gronie przyjaciół TPSP, rodzin artystów i zaproszonych gości sylwetki 
pięciu twórców z Towarzystwa – Jana Papieża, Franciszka Kolko-
wicza, Stanisława Hendla, Henryka Zachwiei i Heleny Aksamit.

Trzydzieści trzy lata temu kilku ,,zapaleńców” utworzyło grupę 
twórczą Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Szczawnicy. Byli 
to Jan Papież, Franciszek Kolkowicz i Jan Wierzba. Wdowy po zmar-
łych artystach, założycielach  TPSP -Krystyna Papież i Krystyna 
Kolkowicz z osobistej perspektywy przypomniały uczestnikom wer-
nisażu ciekawostki z życia  artystów i w barwnym stylu przedstawiły 
wizerunki swoich mężów.

Jan Papież, akwarelista, skromny i nie dbający o rozgłos artysta, 
wypowiadał się najpełniej w małych formatach akwareli i pasteli, 
uroczo i delikatnie kreślił ukochane okolice Szczawnicy i pejzaże 
Pienin.

Franciszek Kolkowicz malował głównie farbami olejnymi, pa-
stelami i gwaszem pejzaże Pienin, architekturę Podhala i rodzinnej 
Orawy. Był również poetą piszącym w języku polskim i słowackim, 
nauczycielem w krościeńskim liceum, przewodnikiem górskim i 
pierwszym przewodniczącym szczawnickiego oddziału TPSP. W 
ocenie żony to barwna postać, trochę krnąbrna i wymagająca ,ale 
jako towarzysz życia obowiązkowy i skrupulatny. Razem tworzyli 
artystyczna rodzinę, zważywszy na  malarskie uzdolnienia obojga 
małżonków.

Wiele ciepłych słów padło z ust córek,Anny Madei i Ireny Aksa-
mit oraz wnuczki Joanny Dziubińskiej na temat twórczości Heleny 
Aksamit, zwanej w rodzinie Helutką. Na wystawie prezentowane 
były cztery haftowane kolorową nitką obrazy przedstawiające czte-
ry pory roku.

Niestety pozostałych twórców mogliśmy wspominać tylko w re-
lacjach znajomych i przyjaciół.

Stanisław Hendel, fotograf, malarz na szkle, piszący ciekawe 
artykuły do lokalnej gazety ,,Z Doliny Grajcarka” był wieloletnim 
sekretarzem oddziału. Wspominany był jako rzetelny, obowiązko-
wy działacz TPSP oraz pasjonat ziemi pienińskiej, o której pisał, 
którą fotografował i tworzył obrazy przedstawiające folklor pieniń-
ski.

Henryk Zachwieja, którego rzeźby zdobią wiele szczawnickich 
domów, obiektów, 
ulic i kościołów 
był niezapomnia-
ną, barwną po-
stacią szczawnic-
kiej kultury. Poza 
rzeźbą malował 
obrazy na płót-
nie, na szkle oraz 
tworzył instalacje, 
które wielokrotnie 
zdobywały pierw-
sze konkursowe 
nagrody.

 Spotkanie upłynęło w serdecznej, rodzinnej atmosferze. Przy 
blasku świec i kieliszku wina wspominaliśmy tych, którzy odeszli  
w nadziei, że ich twórczość nadal żyje wśród nas, ich dzieła to drob-
na cząsteczka w całokształcie szczawnickiej kultury.

Anna Malinowska

Irena Aksamit  
honorowym członkiem 
Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych

Bywają w życiu ludzi parających się pędz-
lem, dłutem, słowem czy innym artystycz-
nym narzędziem chwile piękne i doniosłe, 
zwieńczające dotychczasowe wysiłki na ni-
wie artystycznej. Takim szczególnym świę-
tem była uroczystość wręczenia honorowego 
członkostwa TPSP dla  Ireny Aksamit, 
która odbyła się wraz z towarzyszącą tej uro-
czystości wystawą prac członków sądeckiego 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. 9 
listopada br. w lokalu Towarzystwa Przyja-

ciół Sztuk Pięknych przy ulicy Zdrojowej 2, 
w gronie wielu zaproszonych gości i artystów  
z Nowego Sącza oraz członków szczawnic-
kiego oddziału,  p. Prezes  Zarządu Główne-
go TPSP Alina Bożyk wręczyła naszej kole-
żance Irenie statuetkę i dyplom honorowego 
członka.

Warto więc przybliżyć sylwetkę  długo-
letniej członkini naszego oddziału Towarzy-
stwa.

Irena Aksamit jest absolwentka Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukoń-
czyła pedagogikę opiekuńczą oraz dwuletnie 
studium plastyczne i podyplomowe studium 
logopedyczne w  Krakowie. Z pewnością nie-
mały wpływ na zainteresowania plastyczne 
artystki  wywarł rodzinny krąg zaintereso-
wań, siostra Anna Madeja to znana szczaw-

nicka malarka na szkle, a mama 
Helena zajmowała się amatorsko 
haftowaniem i wyszywaniem.

Irena Aksamit pracowała w 
Rabce Zdroju, Dobrej, Limano-
wej i Tymbarku. Pierwsze wy-
stawa plastyczna odbyła się w 
Instytucie Matki i Dziecka w 
Rabce w 1970 roku. Od 1980 roku 
zajmowała się makramą czyli ar-
tystycznym wiązaniem różnorod-
nych sznurków, tworząc ciekawe 
kompozycje wzbogacone deko-
racyjnymi materiałami. W 1990 
roku wstąpiła do szczawnickiego 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 

Pięknych. W latach 1993 - 1995 przebywała 
w Stanach Zjednoczonych w Chicago, gdzie 
udzielała się artystycznie jako autorka kilku 
indywidualnych wystaw oraz brała udział w 
Festiwalu Sztuki Ludowej w stanie Indiana. 
Po powrocie do kraju kontynuowała malar-
skie pasje. Jest laureatką wielu nagród, od-
znaczona Złotym Krzyżem Zasługi w 1980 
roku przez Ministra Oświaty i Wychowania 
w Warszawie oraz Krzyżem Kawalerskim w 
1981 roku. W dorobku artystycznym Ireny 
Aksamit dominują obrazy olejne, akrylowe, 
malarstwo na szkle i na drewnie, pastele, 
szkice i wspomniane makramy. Tematyka 
prac jest bardzo różnorodna, od inspiracji 
kwiatowych, martwej natury i portretów, po-
przez pejzaże górskie, widoki pienińskich  i 
zakopiańskich okolic, do ulubionych ostatnio 
wizerunków naszych milusińskich zwierzą-
tek domowych. Wielokrotnie miała wystawy 
indywidualne w ramach działań naszego od-
działu TPSP, brała udział w konkursowych 
wystawach organizowanych przez ZG TPSP. 
Swoje prace prezentowała również poza 
granicami kraju na wystawach w Chicago, 
Niemczech i Szwecji. Obecnie prowadzi wła-
sny kącik artystyczny w kawiarni Eglander 
Caffe. Stale obecna i aktywnie uczestnicząca 
w działalności Towarzystwa jest osobą god-
ną honorowego członkostwa w naszych sze-
regach. Życzymy dostojnej artystce długich 
lat życia, niewyczerpanej twórczej aktywno-
ści i wielu sukcesów na niwie artystycznej.

fot. Anna Niezgoda
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Smakowity 
apotropaion

W okresie Świąt Boże-
go Narodzenia, podczas 
przygotowania świątecz-

nych potraw, mamy do czynienia z wielo-
ma roślinami. Wśród nich nie może, oczy-
wiście, zabraknąć maku, jako głównego 
składnika pysznych świątecznych ciast i 
innych potraw, w których odgrywa ważną 
rolę.

W naszym kraju, w naturze, występuje 
kilka gatunków maku. Są to: mak piasko-
wy (Papaver argemone), mak tatrzański 
(P. tatricum), mak wątpliwy (P. dubium) i 
mak polny (P. rhoeas), poza tym jest jesz-
cze pięć uprawnych i jeden efemerofit. 

Z botanicznego punktu widzenia naj-
bardziej interesujący jest mak tatrzański, 
znany głównie z wysokich partii gór Eu-
ropy. W Polsce rzadki, rośnie wyłącznie 
w Tatrach, skąd podano go z około 30 sta-
nowisk, w większości z Tatr Zachodnich, 
chociaż jest kilka stanowisk w Tatrach 
Wysokich (np. nad Morskim Okiem). Nie-
którzy botanicy polscy i słowaccy traktu-
ją ten gatunek jako endemit tatrzański. W 
Polsce został wpisany do „czerwonej księ-
gi” roślin i na „czerwoną listę” jako zagro-
żony (kategoria VU).

Z medycznego punktu widzenia na 
baczną uwagę zasługuje mak lekarski, 
znany też pod nazwami -  morzicha, pa-
nienki i śpiochy. Pochodzi z Azji Mniej-
szej oraz z zachodniej części basenu Mo-
rza Śródziemnego i z Afryki Północnej, 
ale współcześnie nie występuje w stanie 
dzikim. Uzyskuje się z niego znane środki 
odurzające, morfinę i kodeinę, alkaloidy, 
o działaniu przeciwbólowym, przeciw-
kaszlowym i przeciwbiegunkowym. Inny 
alkaloid, opium, to substancja otrzymywa-
na z wysuszonego soku mlecznego niedoj-
rzałych makówek. Udokumentowane rela-
cje stosowania opium w uśmierzaniu bólu 
pochodzą z Azji Mniejszej z ok. 1500 roku 
p.n.e., zaś  informacje o uprawach maku 
tworzonych dla pozyskania opium pocho-
dzą sprzed od ok. 2 tys. lat. Ziarna maku 
lekarskiego, święconego w dniu Matki Bo-
skiej Zielnej, w noc sobótkową, wigilię św. 
Łucji i Bożego Narodzenia, były dawniej 
rozsypywane w domu, dla ochrony sie-

dziby przed czarownicami. Używany był 
także jako środek zapobiegający odwiedzi-
nom dusz samobójców lub posądzonych o 
wampiryzm.   

Najlepiej znany jest mak polny, o staro-
polskiej nazwie - wilczy mak. Inne polskie 
nazwy to: patruch, patrzak i mak ślepy. 
Rodzimy obszar jego występowania obej-

muje głównie Europę i leżące nad Morzem 
Śródziemnym kraje Afryki Północnej i 
Azji Zachodniej, a dalej na wschód – Pa-
kistan. Jako gatunek zawleczony znalazł 
się nawet w Australii, w Ameryce Północ-
nej i Południowej. Ta urocza jednoroczna 
roślina, kwitnąca od maja do sierpnia, we 
florze Polski ma status arche-
ofita, pochodzenia śródziem-
nomorsko-irano-turańskiego. 
Niegdyś gatunek pospolity. 
Rośnie na polach, jako chwast, 
głównie upraw zbóż ozimych, 
ale też jarych oraz okopo-
wych, poza tym w miejscach 
ruderalnych, chętnie na gle-
bach gliniastych i wapiennych. 
Występuje najczęściej na niżu, 
chociaż podawany jest również 
z wyżyn i pogórza. Odporny 
na zanieczyszczenia atmosfery, 
szczególnie gazami samocho-
dowymi. Niekiedy pojawia się 
na miejscach, gdzie od dawna 
go nie widziano, ponieważ na-
siona zachowują zdolność kieł-
kowania nawet przez 30-40 lat. 
Co więcej, kiełkują w niskich 
temperaturach (+1 °C), jesienią 
lub na wiosnę. Siewki jesienne 
przetrzymują zimę i wiosną 
wznawiają rozwój. W zasadzie 
uznany za roślinę trującą, po-
nieważ cała roślina zawiera 
biały sok mleczny, w którego 
skład wchodzą lekko trujące 

alkaloidy readyna i papaveryna. Z drugiej 
strony bywa(ł) stosowany jako zioło (su-
rowcem są płatki kwiatu), w postaci od-
waru na ból gardła i chrypkę, uporczywy 
kaszel oraz jako środek uspokajający – na 
bezsenność.

W starożytności mak był wiązany z 
boginią Demeter. Kwiatami, które zrywa-
ła jej córka Kora, zanim została porwana 
do Hadesu, były maki. Kwiaty te były też 
atrybutem Morfeusza, bliźniaczego brata 
boga śmierci – Tanatosa. Z powodu wiel-
kiej liczby ziaren w makówce, mak był 
symbolem płodności. W chrześcijaństwie 
natomiast czerwona barwa płatków kwia-
tów symbolizuje krew Chrystusa. Warto 
też wspomnieć, że u wielu ludów, także u 
Słowian, mak oraz wigilijne potrawy ma-
kowe  traktowano jako apotropaion - zapo-
ra przeciw czarom. Bywało też, że sypano 
ziarenka maku do trumny zmarłego, aby… 
zajął się ich zbieraniem, a nie niepokoił ży-
jących.

Na koniec życzę Szanownym Czytel-
nikom naszego miesięcznika, aby pa-
łaszując smakowite makowe specjały, 
radośnie przeżywali Święta Bożego Na-
rodzenia, jak również cały nadchodzący 
rok. Niech się darzy! 

Ludwik Frey
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