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NASI KAJAKARZE
W dniach 9-11.10.2020 odbywały się w Szczawnicy 77 Mi-

strzostwa Polski Seniorów i Juniorów w zjeździe kajakowym. 
Podczas piątkowej rywalizacji w sprincie kajakowym I miejsce w 
K1 wywalczył Krzysztof Majerczak. Jakub Dyda uplasował się na 
wysokiej 6 pozycji. W sobotnie przedpołudnie zawodnicy rywa-
lizowali w przełomie Dunajca na trasie zjazdu spod Pienińskiego 
potoku do Szczawnicy. W seniorach na I miejscu uplasowali się w 
C2 Bartłomiej Szymanek i Konrad Szymanek broniąc tym samym 
tytułu Mistrza Polski z poprzedniego roku. W C2 Juniorów na II 
miejscu uplasowali się Tymoteusz Słabiak i Wiktor Regiec. W K1 
seniorów na najniższym stopniu podium stanął Krzysztof Majer-
czak. Również w K1 Juniorów III miejsce zajął Mikołaj Mastalski 
a tuż za nim uplasował się Jakub Dyda. W niedzielę odbywały się 
konkurencję zespołowe. Obu naszym zespołom do I miejsca za-
brakło niewiele i uplasowały się nasze zespoły na II miejscach w 
C2 Konrad Szymanek, Bartek Szymanek, Kacper Majerczak, Ar-
tur Wojtaszek, Mateusz Urban, Kacper Zachwieja. W K1 Krzysz-
tof Majerczak, Jakub Dyda oraz Mikołaj Mastalski. Dorobek KS 
Pieniny na Mistrzostwach Polski to dwa złote medale, trzy srebrne 
i dwa brązowe. Serdecznie gratulujemy .

(Ze strony FB KS „Pieniny”)

Podczas slalomowych mistrzostw Europy juniorów (U – 18) i 
młodzieżowców (U – 23) w kajakarstwie górskim, rozegranych 
w Krakowie w pierwszy weekend października, zawodnicy KS 
„Pieniny” odnieśli sukcesy. Krzysztof Majerczak został wice-
mistrzem Europy w K-1 (w drużynie miał brąz). 

Podczas rywalizacji zespołów, w K-1 juniorów najlepsi okazali 
się: Tadeusz Kuchno (KKK Kraków/SMS Kraków), Michał Cią-
gło (Start Nowy Sącz), a wśród nich -  Mikołaj Mastalski (Pieni-
ny Szczawnica/SMS). 

W sumie Polacy na torze Kolna wywalczyli sześć medali: zło-
ty, trzy srebrne i dwa brązowe. A warto dodać, że w zawodach 
wzięło udział ponad 200 kajakarzy z 23 krajów. Tym bardziej gra-
tulujemy!

(wg inf. Prasowych Gazety Krakowskiej)

Krzysztof Majerczak został wicemistrzem Europy 
Fot. Anna Kaczmarz

Drużyna Mistrzów
10.10. 2020r. klub Kick/Thai Boxin-

gu,,Highlander” brał udział w Otwar-
tych Mistrzostwach Polski (różne style 
walki) Semi Contact, zorganizowanych 
w Paniówce w Rudzie Śląskiej. Grupa 
szczawnicka, początkowo w liczbie 10 za-
wodników, zgłosiła swój udział w dwóch 
kategoriach, niestety dwoje z przygotowa-
nych adeptów zachorowało i musieliśmy 
jechać w mniejszym skła-
dzie.

Był to pierwszy wyjazd 
na tego typu zawody, gdzie 
trzeba było spotkać się z za-
wodnikami innych klubów, 
innych stylów walki, mimo 
to z dobrym nastawieniem 
dotarliśmy na Śląsk. Po 
ustaleniu grup wiekowych, 
sporządzeniu list walk, list 
zawodników w formule 
kata /układ ciosów i kop-
nięć wyobrażających walkę 
z przeciwnikiem/ rozpo-
częła się rywalizacja. Tutaj 
pierwsze zawodniczki z na-
szego klubu pokazały swo-
je układy, przygotowane 
indywidualnie i we własnej 
choreografii, które zostały 

docenione przez sędziów. Mamy pierw-
sze medale! Srebro i brąz! Gdy nadszedł 
czas walk i tutaj zawodnicy Highlandera 
pokazali swój kunszt; 3 złote medale w 
walkach semi-contact i trzy brązowe! W 
sumie zdobyliśmy 7 medali.

Były to pierwsze Mistrzostwa Polski, w 
których braliśmy udział, ale dla naszego 
klubu bardzo owocne. Litry potu wylane 
na treningach  przyniosły wyniki. Mamy 
3 Mistrzów Polski w walkach semi-con-

tact, 1 vice Mistrzynię w kata oraz troje 
brązowych medalistów!

Dla mnie jako trenera klubu jest to po-
wód do dumy. Moi uczniowie zaprezento-
wali hart ducha i pełne zaangażowanie w 
trening. Pokazali, że ciężką pracą  można 
zapracować na sukces, nie tylko w wal-
kach, ale także i innych formułach. 

Highlander to nie tylko walka, to tre-
ning sprawnościowy, kreatywny i najważ-
niejsze  - w dobrej koleżeńskiej atmosferze.

Jakub Sarata - Mistrz 
Polski semi-contact

Natan Stróżczyk - Mistrz 
Polski semi-contact

Patryk Dudka - Mistrz 
Polski semi-contact

Nadia Stróżczyk - v-e 
Mistrz Polski w kata

Dominika Salamon - 
brązowa medalistka Mi-
strzostw Polski w kata 

Juliusz Czajka - brązowy 
medalista Mistrzostw Pol-
ski

Dmian Kamiński -  brą-
zowy medalista Mistrzostw 
Polski

Zbyszek ,,Highlander” Lach
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Andrzej Dziedzina Wiwer

- SPINDRACKA -

Spindro sie cłowiek całe swoje zycie
Spindro sie spindro a za nio skrycie

Wse całkio blisko tus za plecomi
Wlece sie worek z przypadłościomi

A przypadłości tom sie miysajó
I nie wiadómo ftore wystajó

Kiedy te dobre cłowiek wesoły
Złe wystyrkujó calutki goły

Goły łobdarty z całe radości
Pełniutki brytkie zajadłe złości

Caso sie zdarzy ze Miły Boze
Ftosi ton worek niys ci pómoze

Choć jest i taki róźnie jest w świecie
W ton worek złego dołozy przecie

Jedna jest rada w ty przypadłości
W plecak zawiózać te wsytkie złości

Dobre niyś z przodu w wielki paradzie
Te złe zwiózone w plecaku w zadzie

Nie łobziyrać sie nigda do zada
Wtedy spindracka cłekowi rada

Poezja sp
od kape

lusza

…”jesiennie się robi 
we mnie i wokół mnie”  

/J. W. Goethe/

Jeszcze we wrześniu - my seniorzy z PUTW  - by-
liśmy optymistami /co widać na zdjęciu/. Zakładaliśmy, że pandemia spo-
walnia, rozpoczniemy „studiowanie”, będzie normalnie.  

 30 września Zarząd zwołał  walne zebranie członków naszego Stowa-
rzyszenia,  które połączono  ze skromną inauguracją nowego roku akade-
mickiego 2020/21. Prezes Zarządu Stowarzyszenia PUTW – Zofia Krępa 
przedstawiła sprawozdanie  merytoryczne i finansowe z działalności Sto-
warzyszenia za rok 2019, a  Maria Malinowska  - Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej PUTW zapoznała zebranych z przebiegiem prac Komisji.

Sprawozdanie merytoryczne uświadomiło nam, jak wiele, jeszcze tak 
niedawno, działo się w naszym Stowarzyszeniu i ile przeróżnych doświad-
czeń wniosło w życie poszczególnych słuchaczy blisko 400 godzin sys-
tematycznych zajęć, 30 godzin wykładów, 20 godzin warsztatów w tym 
psychologicznych, plastycznych, kosmetyczno – pielęgnacyjnych, 5 edycji 
„Pchlego Targu”, wyjazdy do teatru, na Słowację, do węgierskiego uzdro-
wiska Harkany, udział w licznych projektach i imprezach, kilkanaście kon-
certów naszego chóru itd. itd. Podczas tego spotkania wspomnieniom, ale 
i planom na przyszłość nie było końca. Wspólnie z chórem prowadzonym 
przez  Panią Ewę Zachwieję śpiewaliśmy „Gaudeamus igitur” i … weseli-
liśmy się. Podekscytowani zacieraliśmy ręce, bo… październik za pasem i 
zaczniemy spotykać się na wykładach, kursach,  bo… Fundacja PZU zasi-
liła nasze konto „pewną kwotą”, którą spożytkujemy na atrakcyjne zajęcia, 
bo… PUP sfinansował staż sympatycznej Madzi, która będzie czuwać nad 
sprawnym funkcjonowaniem naszego biura, bo… rok akademicki roz-
poczniemy od wycieczki na 
warsztaty wikliniarskie, bo…  

I nagle z dnia na dzień 
- REMAKE!  ponowny loc-
kdown i  covidowy marazm. 
Zaleca się nam zaniechanie 
autentycznego życia, boga-
tego w różnorodne działania 
i inicjatywy. Zabrania orga-
nizowania wykładów, zajęć 
ruchowych na basenie i na 
sali gimnastycznej, spotkań 
grupowych. Znowu, jak wio-
sną, czujemy się bezradni, 
zgaszeni, niepotrzebni. Nie 
patrzymy na obostrzenia epi-
demiczne, jak na coś, co ma 

nas chronić. Upatrujemy w nich izolowanie nas od bli-
skich, przyjaciół, od lekarzy… od aktywnego życia. Prze-
cież ciągle podkreśla się, że psyche każdego człowieka 
siada bez kontaktów z innymi, bez aktywności fizycznej. 
Osamotnienie, izolacja może uchroni nas przed korona-
wirusem, ale źle wpłynie nie tylko na naszą psychikę, ale 
również na nasze zdrowie somatyczne, gdyż obserwuje-
my nasilanie się  objawów chorób związanych z naszym 
dojrzałym wiekiem i  lęków, że kontakt z lekarzem bę-
dzie jeszcze bardziej utrudniony. Każdego dnia odczuwa-
my przygnębienie, ataki paniki, zwłaszcza po newsach o 
„żniwach” epidemii.

Błędne koło!! Ta pandemia to koszmarna rzeczywi-
stość czy koszmarny sen? Jeżeli sen, TO CHCEMY SIĘ 
OBUDZIĆ!!! 

bn
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BEZPŁATNA 
POMOC PRAWNIKA

Szukasz pomocy lub wsparcia prawne-
go w trudnej sprawie? Nie stać Cię na sko-
rzystanie z usług kancelarii prawnej i nie 
masz się do kogo zwrócić o pomoc?

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej informuje, że istnieje możliwość 
korzystania z punktów nieodpłatnej pomo-

cy prawnej i poradnictwa obywatelskiego 
prowadzonych przez Stowarzyszenie Sur-
sum Corda. Znajdziesz tam profesjonalną i 
darmową pomoc radców prawnych, adwo-
katów, mediatorów oraz osób zajmujących 
się poradnictwem obywatelskim.

Z dniem 14 września 2020r. została 
wznowiona działalność punktów nieod-
płatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatne-
go poradnictwa obywatelskiego w Ochot-
nicy Dolnej, Maniowach, Rabce – Zdroju,  
w Rabie Wyżnej, Czarnym Dunajcu, a tak-
że w Nowym Targu. 

Porady prawne są udzielane po wcze-
śniejszym umówieniu się na wizytę te-
lefonicznie pod nr 18 26 61 300 (od po-
niedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30) 
lub za pośrednictwem strony internetowej 
www.nowotarski.pl/nieodplatna-pomoc-
-prawna/ .

Z nieodpłatnej pomocy skorzystać 
może każda osoba fizyczna, po złożeniu 

oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W 
przypadku osób prowadzących działal-
ność gospodarczą - dodatkowo składa się 
oświadczenie, że nie zatrudniało się w 
ostatnim roku innych osób. Oświadczenie 
składa się osobie udzielającej nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczącej nieod-
płatne poradnictwo obywatelskie.

Ponadto oprócz świadczenia indywidu-
alnej, darmowej pomocy – stowarzyszenie 
prowadzi  również szeroko pojętą edukację 
prawną dotyczącą w następującej tematyce: 
 - Podstawowe zasady dziedziczenia
 - Długi, zobowiązania finansowe, upa-

dłość
 - Jak sobie radzić z pismami urzędowymi
 - Podstawowe zasady zawierania umów 

cywilnoprawnych.
Publikacje można znaleźć na stronie inter-

netowej Stowarzyszenia Sursum Cor-
da: www.sc.org.pl

Jesienny Redyk  
Szczawnica, 10 października 2020 r.

W sobotę przy słonecznej pogodzie stado liczące około 2000 
owiec przeszło ulicami Szczawnicy. Tradycyjnie redyk ruszył 
spod hal znajdujących się w Malinowie. Spęd owiec zakończył się 
na Piaskach, gdzie zwierzęta zostały skierowane do koszaru i roz-
dzielone swoim właścicielom. Cały Redyk poprowadzony został 
pod czujnym okiem bacy Andrzeja Majerskiego i juhasów.

Jesienny Redyk to powrót zwierząt z hal. Jest to wielkie i nie-
powtarzalne wydarzenie skierowane także dla turystów. W kul-
turze pasterskiej jest to największe święto wsi, podczas, którego 
bacowie z juhasami przepędzają owce z hal. Na wiosnę, zgodnie 
z tradycją zwierzęta powrócą na pastwiska. Podczas Jesiennego 
Redyku w Szczawnicy, można było pokosztować potraw regional-
nych Związku Podhalan, oscypków, bundzu oraz barana z rożna 
po Pienińsku przygotowanego przez rodzinę Bulisiów. 

W związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z 
COVID-19, na tegorocznym redyku nie odbywały się sceniczne 
występy zespołów ludowych. Jednakże cały przemarsz poprowa-
dziła kapela Jaworcanie, przygrywając regionalną muzykę.

Organizatorami wydarzenia byli Miasto i Gmina Szczawnica, 

Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy, Polski Związek Owczar-
ski. Partnerami wydarzenia zostali: Stowarzyszenie Flisaków 
Pienińskich na rzece Dunajec, Pieniny SPA Resort, Uzdrowisko 
Szczawnica. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym 
przez Tygodnik Podhalański, Gazetę Krakowską, Radio RDN 
Nowy Sącz oraz Z Doliny Grajcarka.
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Pasowanie  na Uczn ia
W środę, 14 października 2020 roku odbyła się 

bardzo ważna uroczystość  – Pasowanie na Ucznia. 
Dzieci klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy, pod czuj-
nym okiem Pań nauczycielek przygotowały się do 
tej uroczystości z wielką charyzmą. Dzielnie i wy-
trwale recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Z 
tego powodu w szkole panowała podniosła atmosfe-
ra. Dzieci ubrane w odświętne stroje galowe, prze-
piękna dekoracja sali gimnastycznej, przygotowany 
sprzęt nagłaśniający – to aprobująco wpłynęło na 
uroczyste przygotowanie ślubowania pierwszaków. 

Uczniowie klas pierwszych przedstawili program 
artystyczny. Wzorowo zaprezentowali swoje umie-
jętności recytatorskie i wokalne. Publiczność nagro-
dziła dzielnych pierwszaków gromkimi brawami.

Najważniejszym momentem uroczystości było 
złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na 
sztandar Szkoły oraz Pasowanie na Uczniów, któ-
rego dokonał Dyrektor Szkoły Pan Paweł Sypek. 
W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona Uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy . Ukoronowa-
niem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Ciepłe i miłe 
słowa skierował do pierwszoklasistów, obecny na uroczystości Burmistrz Mia-
sta i Gminy Szczawnica - Pan Grzegorz Niezgoda. 

Po uroczystym apelu uczniowie klas I udali się do klas na poczęstunek. Te  
ważne chwile związane ze szkołą utkwią im na długo w pamięci. Na pewno 
uczniowie będą starali się swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość Ro-
dzicom i Nauczycielom.

Dzień Edukacji Narodowej
14 października to Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę po-

wstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie Ministerstwa Oświaty – która zajęła się reformowaniem 
szkolnictwa w Polsce.

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Z tej oka-
zji Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica - Pan Grzegorz Niezgoda, przyznał gratyfikacje finansowe dla nauczycieli i dyrektorów z 
terenu Gminy Szczawnica, jednocześnie dziękując im za trud włożony w edukację dzieci i młodzieży.

W dniu tak ważnego święta, życzymy wszystkim nauczycielom, dyrektorom, wychowawcom, pedagogom wy-
trwałości w pełnieniu swojego posłannictwa, licznych sukcesów towarzyszących jego realizacji, przekonania o 
wyjątkowości  tego co Państwo czynicie, jak również - wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
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POMAGAMY SENIOROM 
PRZETRWAĆ PANDEMIĘ!

 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Szczawnicy przystąpił do pro-
gramu „Wspieraj Seniora”. Program 
zakłada pomoc w dostarczeniu niezbęd-
nych produktów do domu seniora. Kosz-
ty zakupów pokrywa zainteresowany. 
Z programu mogą skorzystać osoby po 
70 roku życia. W szczególnych przypad-
kach, pomoc może być udzielona osobom 
młodszym. Szczególne sytuacje oznaczają 
brak możliwości zapewnienia niezbędnych 
potrzeb wynikających ze stanu zdrowia 
oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. 

Osobom potrzebującym dostarczy-
my artykuły podstawowej potrzeby, 
w tym artykuły spożywcze, środki higie-
ny osobistej. Pomożemy w czynnościach 
związanych z codziennym funkcjonowa-
niem, np. załatwimy sprawy urzędowe 
(jeżeli zakres tych usług nie wymaga upo-
ważnienia od Seniora lub udostępnienia 
danych wrażliwych), itp. Zakres usług na 
rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. 

dystansem sanitarnym. Udzielenie pomocy 
w ramach programu nie zależy od kryte-
rium dochodowego ani nie jest przyznawa-
ne na drodze administracyjnej.

JAK UZYSKAĆ POMOC
1. Osoba w wieku 70 lat i więcej, która 

zdecyduje się pozostać w domu w związ-
ku z utrzymującym się stanem epidemii 
dzwoni na ogólnopolską infolinię urucho-
mioną w ramach programu Solidarnościo-
wy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 
11 11 ( przyjmujący zgłoszenie przekazuje 
prośbę o pomoc do ośrodka pomocy spo-
łecznej lub bezpośrednio pod numer tele-
fonu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szczawnicy

                                                                                         - 
18 262 10 66.

2. Pracownik ośrodka pomocy społecz-
nej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, 
weryfikuje zgłoszenie i realizuje usługę 
wsparcia, która ma polegać w szczególno-
ści na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze 
wskazanym zakresem, obejmujących ar-
tykuły podstawowej potrzeby, w tym arty-
kuły spożywcze, środki higieny osobistej. 
Proszę również mieszkańców, którzy zwy-
kle nie są obojętni na losy swoich starszych 
sąsiadów, żeby też włączyli się do pomo-
cy! Pomagajmy sobie wzajemnie w tych 
trudnych czasach!   

Lidia Misztal
Kierownik MGOPS w Szczawnicy

Portal nocowanie.pl przeprowadzi-
ło raport „w znajdowaniu noclegów”. Z 
owego raportu wynika, że turyści naj-
częściej pytali o trzy miejscowości w 
tym Szczawnicę. Dzięki temu Szczaw-
nica uplasowała się na drugim miejscu 
w rankingu.

Sytuacja związana z COVID-19 spo-
wodowała, że województwo małopol-
skie znalazło się w rankingu najchętniej 
wybieranych kierunków. Turyści naj-
chętniej odwiedzali przede wszystkim 
Tatry, jednak Pieniny i Beskidy także 
cieszyły się popularnością wśród wybo-
rów turystów.

Pasmo Pienin jest niezwykle malow-
nicze, świadczą o tym atrakcje takie jak 
spływ przełomem Dunajca, widoki z So-
kolicy, Palenicy. Turyści chętnie odwie-
dzają, również Szczawnicę, ponieważ 
jest lubiana przez Polaków, zarówno 
kuracjuszy jak i typowych turystów. 

Na tle innych miast turystycznych w 
Małopolsce to właśnie Szczawnica wy-
kazuje atrakcyjne ceny w zróżnicowanej 
bazie noclegowej.

We wrześniu do Euroregionu Tatry został złożony 
wniosek o dofinansowanie projektu: ” W Jawor-
kach i Szlachtowej – drogami po dawnej Rusi 

Szlachtowskiej”. Planowane jest  wydanie albumu z dawnymi i 
obecnymi fotografiami ukazującymi niezwykłe walory historycz-
ne i kulturowe Jaworek i Szlachtowej. Jednocześnie ma być to zaj-
mująca opowieść historyczna o dawnym zakątku Łemkowszczy-
zny i jego dzisiejszych atrakcjach kulturalnych, przyrodniczych i 
turystycznych. Będzie liczyła nie więcej niż 150 stron i zawierać 
przeszło 100 archiwalnych fotografii najlepszych polskich foto-
grafów wieku XIX, znajdą się tam także kolorowe zdjęcia współ-
czesne.

Książka składać się będzie z kilku rozdziałów:
1. Wstęp – zarys historyczny
2. Łemkowie – strój, chyża, zajęcia

3. Cerkwie
4. Sztolnie księcia Sanguszki
5. Czas wysiedleń
6. Redyk
7. Muzyczna Owczarnia, Stadnina koni „Rajd”, Arena Narciarska
8. Rezerwaty „Homole” i „Biała Woda”
Każdy fotograficzny rozdział poprzedzać będzie tematyczny 

esej. Każda fotografia i rycina w albumie to osobna fiszka z do-
kładnym opisem miejsca, stanowiąca rozwinięcie treści z eseju do 
każdego rozdziału. Album „W Jaworkach i Szlachtowej – droga-
mi po dawnej Rusi Szlachtowskiej” to połączenie malowniczych 
krajobrazów Małych Pienin, z zabytkami i ludźmi, którzy dawniej 
tu mieszkali ale i o tych, którzy dziś tworzą i uatrakcyjniają te 
miejscowości sprawiając, że to niezwykle ważne miejsce na mapie 
kulturowej i turystycznej.

W zawiązku z rosnącą liczbą 

zakażeń COVID-19 odstąpio-

no od organizacji wydarzenia 

zaplanowanego na dni 14-15 li-

stopada br. tj.: Biegi w Szczaw-

nicy.
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Alejka 1 Maja w Szczawnicy - nowa nawierzchnia oraz oświe-
tlenie uliczne zrealizowane jako jeden z elementów projektu „Re-
witalizacja centrum uzdrowiska Szczawnica” z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego. W okresie wiosennym 
przy nowej alejce będą jeszcze umieszczone nowe ławki, kosze i 
donice kwietne.

Ulica Skotnicka boczna z wykonaną nową nawierzchnią z kost-
ki betonowej. Została również wcześniej wymieniona infrastruk-
tura wodno - kanalizacyjna oraz burzowa. Zadanie wykonane w 
ramach projektu przebudowy ulicy Skotnickiej, która jest w trak-
cie realizacji w ramach programu „Przebudowy Dróg Lokalnych”.

REMONT PRZYSTANI FLISACKIEJ

W pierwszym etapie realizacji zadania „Zwiększenie atrakcyj-
ności pogranicza polsko - słowackiego w Pieninach poprzez moder-
nizację istniejącej infrastruktury turystycznej” została opracowana 
dokumentacja projektowa w zakresie koniecznym do wykonania 
zadania wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii, uzgod-
nień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. Dokumentacja zo-
stała złożona w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu.

Drugi etapem będą roboty inwestycyjne polegające na przebu-
dowie przystani flisackiej i rozbudowie o część do obsługi kaja-
ków.

W ramach zadnia przewiduje się następujące roboty budowlane: 
- Zabiegi pielęgnacyjne zieleni, niezbędna wycinka drzew. 
- Częściowa rozbiórka murów istniejącej przystani, prace re-

montowe, czyszczenie, spoinowanie obiektu nie przebudowywa-
nej przystani,

- Roboty ziemne związane z ułożeniem infrastruktury pod-
ziemnej (odwodnienie, oświetlenie)

- Budowa konstrukcji rampy dla niepełnosprawnych,
- Budowa tarasów pod siedziska,
- Przebudowa betonowych pomostów i części dobojowej przy-

stani (roboty rozbiórkowe, ukształtowanie nowej linii nabrzeża),
- Regulacja istniejącego toru kajakowego – roboty ziemne, hy-

drotechniczne,

- Montaż uchwytów pod naciągi bramek kajakowych po obu 
stronach toru kajakowego,

- Budowa pasażu (obiekt kubaturowy), w tym: budowa muru 
oporowego od strony ścieżki pieszo-rowerowej.

Całkowita wartość projektu 2 040 763,29 €
Wartość projektu po stronie polskiej wynosi 554 697,56 €,  

w tym wartość dofinansowania wynosi 85% 471 492,90 €

D Z I E J E  S I Ę  W  S Z C Z AW N I C Y. . .

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Wykonanie oświetlenia ulicznego w Szczawnicy na ul. Św. 
Krzyża to zadanie inwestycyjne - dodatkowe związane z pro-
jektem „Rewitalizacja przestrzeni publicznych uzdrowiskowego 
centrum Szczawnicy etap II”. Jego realizacja jest możliwa dzięki 
uzyskanym oszczędnościom po przetargowym na roboty będące 
elementami wniosku po uzyskaniu stosowanej zgody z Urzędu 
Marszałkowskiego. 

Obecnie został ogłoszony na stronie internetowej miasta prze-
targ na wykonanie prac polegających na budowie nowego oświe-
tlenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Krzyża boczną do 
ulicy Sopotnickiej. Planowana realizacja ma zostać zakończona 
do końca kwietnia 2021 roku.

W ramach programu ”Modernizacja dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych” w miejscowości Szlachtowa – ul. Sielska oraz w 
miejscowości Jaworki – ul. Biała Woda” zostało wykonane zabez-
pieczenie odcinków dróg gminnych. Wartość zadania: 79.950,00 
zł.

Wykonany zakres rzeczowy obejmuje remont drogi ul. Biała 
Woda-Koziniec w Jaworkach w km 0+020 do 0+035 - wykona-
no roboty ziemne – 101.5m3, zabezpieczono korpus drogi – 45m3, 
ułożono ścieki odprowadzające wody opadowe – 5 mb, wykonano 
remont cząstkowy nawierzchni betonowej i poboczy – 18m2, za-
montowano bariery ochronne – 24mb., oraz wyremontowano dro-
gę ul. Sielska w Szlachtowej w km 0+020 do 0+040 - wykonano 
roboty ziemne – 90m3, zabezpieczono korpus drogi – 75m3, wyko-
nano remont cząstkowy nawierzchni betonowej i poboczy – 24m2, 
zamontowano bariery ochronne – 40mb

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Mało-
polskiego w wysokości 30.000,00zł

COŚ DLA 
ROWERZYSTÓW

W ramach Lokalnej Grupy Działania, 
(przedstawiciele Szczawnicy w Zarządzie 
to Anna Gębala i Tomasz Hamerski) Mia-
sto i Gmina Szczawnica wraz z pozostałymi 
gminami  planuje realizację projektu doty-
czącego montażu punktów serwisowych dla 
rowerów wraz ze stacją ładującą do rowerów 
elektrycznych oraz montaż małej architektury. 

W ramach projektu pla-
nowany jest montaż 2 stacji 
naprawczych dla rowerów. 
Pierwsza stacja znajdzie się 
obok istniejącego boiska Or-
lik, a druga stacja naprawcza 
obok istniejącego budynku 
PPN. Ponadto w ramach pro-
jektu wymienione zostaną 
ławki i kosze wzdłuż istnieją-
cej ścieżki pieszo-rowerowej 
nawiązujące do istniejących 
przy ulicy Pienińskiej.

Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy,  
podjęte podczas XXV zwyczajnej sesji Rady, 

w dniu 26 października 2020 roku:

Nr XXV/181/2020 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica,

Nr XXV/182/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Szczawnica, przyjętego Uchwałą Nr LIII/365/2018 Rady 
Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 9 
października 2018 roku poz. 6775),

Nr XXV/183/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotar-
skiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1636 K Krościenko – 
Szczawnica,

Nr XXV/184/2020  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w spra-
wie współdziałania z Powiatem Nowotarskim przy realizacji zadania inwestycyjnego 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko Szczawnica w miejscowości 
Szczawnica (budowa chodnika) w km od 1+775 – do km 3+296 wraz z przebudową 
ciągu pieszo – jezdnego w km 1+775 – 2+470”,

Nr XXV/185/2020  w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 
2020,

Nr XXV/186/2020  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i 
Gminy Szczawnica,

Nr XXV/187/2020 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji nr 5/2020.
Nr XXV/188/2020 w sprawie przekazania skarg do rozpatrzenia przez Komisję 

Skarg, Wniosków i Petycji. 

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Szczawnica,  01 października 2020 r.       
Znak: NPOŚ.6845.46.2020.JP

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I przetarg pisemny nieogra-
niczony  na dzierżawę na okres 3 lat  nieruchomości stanowiącej część działki 
ewid. zmod. nr 1220/49 o powierzchni  ok. 3000m2 położonej w Szczawnicy 
przy ul. Głównej / obok Dolnej Stacji Kolei Linowych Palenica / z przeznacze-
niem na prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieru-
chomości wynosi  150.000,00 zł + Vat.

Wadium wynosi  30 000,00 zł
W okresie od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r. oraz od 15.12.2021r. do 

28.02.2022 r. oraz od 15.12.2022 r. do 28.02.2023 r. a także od 15.12.2023 
r. do 31.12.2023 r. w miejscu wskazanym przez Urząd Miasta i Gminy Szczaw-
nica /w części zachodniej działki/ Miasto i Gmina Szczawnica zastrzega sobie 
prawo lokalizacji namiotu, w którym odbywać się będą imprezy kulturalne 
organizowane przez Miasto i Gminę Szczawnica.

Podmiot który wygra przetarg obowiązany będzie do zawarcia umowy z 
Zakładem Energetycznym Rejon Nowy Targ na dostawę energii elektrycznej, 
zasilającej przedmiot dzierżawy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
złożenie oświadczenia przez oferenta, iż zapoznał się z warunkami prze-

targu i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń, w tym wyraża zgodę na lokalizację 
namiotu . 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium , które nale-
ży 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 30 października 2020 r.  

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
Pisemne oferty należy składać osobiście lub za przesłaniem w sekretariacie 

Urzędu Miasta i Gminy w kopertach z dopiskiem „ Przetarg na dzierżawę 
działki 1220/49” pokój Nr 10 /sekretariat / do dnia 02.11.2020 r. w godzi-
nach pracy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica Nieprawidłowe opisanie koper-
ty zawierającej ofertę rodzi negatywne skutki dla oferenta. Oferta złożona po 
terminie zostanie odrzucona bez otwarcia.

Oferta winna zawierać :
Imię i nazwisko oferenta, adres oferenta lub nazwę firmy i adres jej sie-

dziby
Datę sporządzenia oferty
Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje 

je bez zastrzeżeń
Oferowaną wysokość czynszu dzierżawy 
Sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu się w dniu 05.11.2020r. o godzinie 

11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – sie-
dziba Rady Miejskiej w Szczawnicy. Komisja Przetargowa omawia warunki 
przetargu, podaje liczbę otrzymanych ofert, sprawdza dowody wniesienia 
wadium, otwiera koperty z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych 
ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty. Ponadto Komisja przyjmuje 
wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, weryfikuje oferty i 
ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu.

Część niejawną przetargu Komisja Przetargowa odbędzie również w dniu 
05.11.2020 r.

Dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości zostanie osoba fizyczna lub 
prawna która przyjmie warunki wskazane w niniejszym ogłoszeniu i przed-
stawi najkorzystniejszą ofertę finansową oraz przedstawi najatrakcyjniejszy 
sposób zagospodarowania wydzierżawianego terenu.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu i pra-
wo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie 
na poczet czynszu najmu nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez 
tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wynajmującego. 
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po 
zamknięciu przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nieruchomościa-
mi 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, 06 października 2020  r.       
Znak:RIOŚ.6840.1.7.2020.JP

O G Ł O S Z E N I E

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

1. niezabudowane działki ewid. Nr 218/7, 210/2 z obrębu Jaworki położone w 
Jaworkach przy ul. Biała Woda o powierzchni 0.0801 ha, objęte księgą wieczystą 
nr NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 116 150,00  zł / słownie: sto szesnaście tysięcy sto 
pięćdziesiąt złotych/ + Vat

Wadium wynosi  23 230,00 zł / słownie dwadzieścia trzy tysiące dwieście trzy-
dzieści  złotych/

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

Dla w/w działek obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzen-
nego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr 175/XXVIII/2001 z dnia 
26.02.2001 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 
Nr 37 poz. 570.

Zgodnie z w/w Planem działki  ewid. Nr 218/7, 210/2 przeznaczone  są pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem zabudowy rekreacyjnej 
/ letniskowej i oznaczone symbolem E 33b MN.

Opis nieruchomości :
Nieruchomość posiada kształt prostokąta, nachylonego w kierunku południo-

wym. Dojazd do  nieruchomości drogą terenową , konieczność urządzenia wjazdu na 
działki. W sąsiedztwie działek kanalizacja, energia elektryczna, brak wody.

Przetarg odbędzie się w dniu  17 listopada 2020  r. o godzinie 11.00 w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – sala posiedzeń.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 
PKO Bank Polski SA Szczawnica ul. Park Dolny 17 Nr 54 1020 2892 0000 5802 
0646 9961 do dnia  10 listopada 2020 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę 
wpływu 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 przetargu jest  okazanie komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu :

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

cji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw 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 zaliczone 
zostanie na poczet ceny nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczest-
ników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później niż 3 dni po 
odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem nega-
tywnym.

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

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o 

miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone 
wadium przepada na rzecz sprzedającego.  Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po 
wpłacie wylicytowanej kwoty najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy, na konto 
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy 

Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
Bliższe informacje udzielane są w Referacie  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

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Szczawnica, 06 października 2020  r.       
Znak: RIOŚ.6840.1.8.2020.JP

O G Ł O S Z E N I E

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

1. niezabudowane działki ewid. Nr 218/8, 219/3 i 210/3 z obrębu Jaworki po-
łożone w Jaworkach przy ul. Biała Woda o powierzchni 0.0800 ha, objęte księgą 
wieczystą nr NS1T/00089078/8

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

Wadium wynosi  23 200,00 zł /słownie dwadzieścia trzy tysiące dwieście zło-
tych/

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

Dla w/w działek obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzen-
nego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr 175/XXVIII/2001 z dnia 
26.02.2001 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 
Nr 37 poz. 570.

Zgodnie z w/w Planem działki  ewid. Nr 218/8, 210/3, 219/3 przeznaczone są 
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem zabudowy rekre-
acyjnej / letniskowej i oznaczone symbolem E 33b MN.

Opis nieruchomości :
Nieruchomość posiada kształt prostokąta,  nachylonego w kierunku południo-

wym. Dojazd do działek drogą terenową, konieczność urządzenia wjazdu na działki. 
W sąsiedztwie działek kanalizacja, energia elektryczna, brak wody.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2020 r. o godzinie 12.00 w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – sala posiedzeń.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 
PKO Bank Polski SA Szczawnica ul. Park Dolny 17 Nr 54 1020 2892 0000 5802 
0646 9961 do dnia  10 listopada 2020 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę 
wpływu 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 przetargu jest  okazanie komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu :

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

cji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw 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 zaliczone 
zostanie na poczet ceny nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczest-
ników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później niż 3 dni po 
odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem nega-
tywnym.

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

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o 

miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone 
wadium przepada na rzecz sprzedającego.  Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po 
wpłacie wylicytowanej kwoty najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy, na konto 
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy 

Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
Bliższe informacje udzielane są w Referacie  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, 06 października 2020  r.       
Znak:NPOŚ.6840.1.9.2020.JP

O G Ł O S Z E N I E

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

1. niezabudowane działki ewid. Nr 218/9, 219/4 z obrębu Jaworki położone w 
Jaworkach przy ul. Biała Woda o powierzchni 0.0858 ha, objęte księgą wieczystą 
nr NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 124 400,00  zł /słownie: sto dwadzieścia cztery 
tysiące czterysta złotych/ + Vat

Wadium wynosi  24 880,00 zł /słownie dwadzieścia cztery tysiące osiemset 
osiemdziesiąt złotych/

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

 Dla w/w działek obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzen-
nego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr 175/XXVIII/2001 z dnia 
26.02.2001 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 
Nr 37 poz. 570.

Zgodnie z w/w Planem działki  ewid. Nr 218/9, 219/4 przeznaczone są pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem zabudowy rekreacyjnej 
/letniskowej i oznaczone symbolem E 33b MN.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość posiada kształt prostokąta, nachylonego w kierunku południo-

wym. Dojazd do nieruchomości drogą terenową, konieczność urządzenia wjazdu na 
działki. W sąsiedztwie działek kanalizacja, energia elektryczna, brak wody.

Przetarg odbędzie się w dniu  17 listopada 2020  r. o godzinie 13.00 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  10 listopada 2020 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę 
wpływu 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 przetargu jest  okazanie komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu :

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

cji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw 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. 
Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone 
zostanie na poczet ceny nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczest-
ników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później niż 3 dni po 
odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem nega-
tywnym.

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

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o 

miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone 
wadium przepada na rzecz sprzedającego.  Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po 
wpłacie wylicytowanej kwoty najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy, na konto 
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy 

Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
Bliższe informacje udzielane są w Referacie  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

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Miêdzy nami, gó ra la mi...09.10.20 nasze koleżanki gotowały  potra-
wy szczawnickie w ramach projektu „Po-
trawy Gorczańsko – Pienińskie”, piloto-
wanym prze LGD Krościenko n/D.

Zaprezentowały:
Zupy - Rojdrula /kapusta biała/, Ziomioki 

z kapuśniorku, Dania z mięsem” - Piecu-
no baranina, Gołąbki scownickie z kiso-
no kapustu, Dania z ziemniaków - Gału-
ski, Placki ziemniaczane piecóne na blase

Dania jarskie - Piyrogi z bryndzu, Kulasa, 
Chleb, placki /ciasta, Placek na scawie, 
Pomuła z gruskomi /budyń/ Wędliny - 
Smolec, Sery, Bryndza

 Wszystkim, zaangażowanym w projekt 
serdecznie dziękujemy.

9.10.20 w Makowie Podhalańskim odbyło 
się zaprzysiężenie nowych władz Związ-
ku Podhalan, Komisji Rewizyjnej i Sądu 
Koleżeńskiego. Do Zarządu Głównego 
dostał się nasz członek Tomasz Hamerski.

 10.10.20 braliśmy udział w Redyku Jesien-
nym. Stało się już szczawnicką tradycją, 

że w drugą sobo-
tę października 
miejscowy baca 
prowadzi swe 
owce ulicami naszego miasta. Kolejny 
rok gaździny z naszego oddziału, na fli-
sackiej przystani technicznej serwowały 
z tej okazji: bigos, kwaśnicę z ziomioko-
mi, grochówkę, kiszkę z kapustą 

13.10.20 odbył się różaniec 
fatimski, który prowadzili nasi członko-
wie.

Zebranie sprawozdawczo wyborcze na-
szego Oddziału zostaje przesunięte ze 
względu na trudną sytuacje w Polsce. O 

terminie będziemy informo-
wać. 

Wszystkim listopado-
wym Solenizantom i Jubila-
tom życzymy dużo zdrowia, 
radości z życia, sił do po-
konywania wszelkich trud-
ności. Niech każdy dzień 
przynosi Wam wiele dobra 
i życzliwości otaczających 
Was osób.

  Zarząd Pieniń-
skiego Oddziału Związku 
Podhalan W Szczawnicy

I tak sezon dobiegł końca. Ostatni goście już wyjechali, w 
zdrojowisku nastała cisza.

Owce wróciły z połonin, wieś zaczęła żyć swoimi gazdowski-
mi sprawami. 

Dzisiaj pora na spotkanie z pustelnikami pienińskimi.
Pierwszym pienińskim pustelnikiem był Władysław Stachura. 

Przybył w Pieniny już tamtego 1904 r., w którym wykuwano w 
skale grotę na posąg (wtedy jeszcze błogosławionej) Kingi. Wcze-
śniej miał rozpytywać o założenie eremu w Starym Sączu, ale 
otrzymał odmowę, za to podszepnięto mu, aby udał się w Pieniny. 
Dotrzeć miał tu za sprawą górala ze Sromowiec Średnich, który 
wracając z jarmarku wskazał mu drogę. Zamieszkał w szałasie 
pokrytym smreczyną, który postawili robotnicy pracujący przy 
grocie. „W Krościenku widywano go w kościele, jak klęczał pod 
słupem w paltocie wyblakłym, krótkiem i obdartym”. Nieproszo-
ny, nie śmiał wejść do żadnego obejścia, 
stał przy płocie i bramie, i dopiero jak 
go wołano to wchodził. Tamtego 28 lip-
ca 1904 r. przed pierwszym uroczystym 
nabożeństwem przy statule św. Kingi 
udekorował grotę „ubrał ołtarz w kwiaty 
i w choinki świerkowe a także opatrzył go 
herbami Polski i Węgier”. Po mszy roz-
dawał na pamiątkę szkaplerze-medaliki 
i obrazki. Później, okoliczni mieszkańcy 
przynosili mu w zamian chleb, mleko i 
inne wiktuały. 

Pierwszą zimę z 1904 na 1905 prze-
mieszkał jeszcze w owym szałasie. W 
tym czasie, w okolicy szeptano, że do 
kancelarii parafialnej przyszedł list goń-
czy za Stachurą. Sprawa jednak ucichła i 
ówczesny proboszcz krościeński wyraził 
zgodę na jego pozostanie „niech już zo-
stanie i będzie stróżem Kingi w osobie 

statuy, tam na tem miejscu” – i tak został.
Ten pierwszy pieniński pustelnik, właściwie miał na imię An-

drzej a na drugie Ignacy, imię Władysław przyjął w klasztorze 
Ojców Franciszkanów, w którym złożył pierwsze śluby.

Pochodził z Bobrek k. Oświęcimia. Los rzucił go „za wodę” 
do Ameryki i to tam wstąpił do Zakonu Franciszkanów. Jednak 
nie dane mu było w nim pozostać, musiał wrócić do kraju i wtedy 
rozpoczął życie pustelnicze. Ta pierwsza jesień i zima spędzona w 
Pieninach była ciężka. Pustelnik gromadził i obrabiał ścięte drze-
wo, na plecach znosił z Krościenka inne materiały potrzebne do 
budowy pustelni, jak deski, wapno i piasek. Po wsiach szeptano, 
że był bardzo mocny mężczyzna, silnie zbudowany. Pobudował 
pustelnię na przedbramiu zamku. Odziany w franciszkański habit 
codziennie schodził do Krościenka na mszę, potem szedł w góry 
i zbierał zioła, którymi leczył chorych po wsiach pienińskich. W 
lecie zaglądali do niego turyści, których częstował ziołową her-
batą. I tak było do dnia 15 sierpnia 1914 r., kiedy to zjawili się 

w progu pustelni żandarmi austriaccy. 
Oskarżono brata Władysława o szpiego-
stwo na rzecz carskiej Rosji i aresztowa-
no. Co prawda, sąd polowy wydał wyrok 
uniewinniający ale braciszka powołano 
do wojska. Lata wojny światowej przeżył 
ale w Pieniny już nie wrócił. Los skie-
rował go do klasztoru Franciszkanów w 
Krakowie, z którego został odesłany do 
Sądowej Wiszni k. Lwowa a potem do 
Gródka Jagiellońskiego i tam zginął 13 
lutego 1919 r. podczas obrony klasztoru 
przed wojskami ukraińskimi.

cdn.

Fragment karty korespondencyjnej 
datowanej na 1906 r. z pustelnikiem 
Władysławem Stachurą. Zbiory Muzeum 
Pienińskiego w Szlachtowej

Ciekawostki z Muzeum Pienińskiego
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego
Wiadomości z Parafii  

św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli: 

 Pola Antonina Jaworska 17.10.2020r.
 Michał Jan Suder 25.10.2020r.

Połączyli się sakramentem małżeństwa:

 Agnieszka Pluta i Adam Olędzki 24.10.2020r.
 Joanna Grzeszczak i Eugeniusz Buła 17.10.2020r. 
 Karina Syjud i Piotr Bańkosz 17.10.2020r. 
 Patrycja Racięga i Patryk Adamowski 10.10.2020r. 

Odeszli do wieczności: 

 Józef Cedzidło zm. 5.10.2020r.
 Barbara Kolasińska zm. 1.10.2020r.
 Władysława Gondek zm. 10.10.2020r.
 Izabela Zych zm. 14.10.2020r.
 Emilia Wiercioch zm. 19.10.2020r.
 Maria Jadwiga Gabryś zm. 24.10.2020r. 
 Józefa Tokarczyk zm. 25.10.2020r.
 Ewa Waruś zm. 26.10.2020r.
 Wanda Teresa Arendarczyk zm. 26.10.2020r. 
 Wojciech Salamon zm. 26.10.2020r.
 Wiesław Ciesielka zm. 28.10.2020r.
 Katarzyna Salamon zm. 30.10.2020r. 

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjęli:

Agata Ziemianek – 11.10.2020 Szlachtowa
Oliwier Broźny – 11.10.2020 Szlachtowa

Odszedł do wieczności:

Marian Regiec – 13.10.2020 Szlachtowa
Refleksje
Deszcz dzwoni o szyby
I dzwoni dzwon żałobny
Spłakane drzewa i oczy
Drżą liście i ręce
 
Złożone do modlitwy
Mój żal za życiem.
Kamienny krzyż i
Płacząca wierzba
Pęknięte porcelanowe zdjęcie
Jak serce z żalu?
Przechodnie czytają żyła lat…
I mówią, o jaka młoda
Jaka ładna?
Wiatr odmawia ze mną
Wieczne odpoczywanie
Zacichł wiatr i dzwon
Żałobny
Pozostało echo pamięci

Sławek Słowik
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SREBRNY JUBILEUSZ
Stowarzyszenia 

Rodzin Katolickich
Diecezji Tarnowskiej 
Oddziału Szczawnica

„Rodzina Bogiem silna”(JP II)

Już 25 lat mija jak rozpoczę-
liśmy jesienią 1995 roku działal-

ność w ramach nowopowstałego, z inicjatywy bp. Józefa Życiń-
skiego,  świeckiego stowarzyszenia (zarejestrowanego w sądzie)  
- Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej. 

Nasz parafialny oddział powstał z potrzeby służby rodzinom, 
zgodnie z nauczaniem papieża Jana Pawła II, a szczególności 
adhortacji „Familiaris Consortio”. Do zadań Stowarzyszenia na-
leży przede wszystkim pomoc tworzenia rodziny jako wspólnoty 
życia i miłości.

Wielką życzliwość okazał Stowarzyszeniu nowy proboszcz ks. 
Franciszek Bondek, który został asystentem oddziału powołanym 
przez biskupa. Jest z nami w pracy do dzisiaj. Niech mu Pan Bóg 
wynagrodzi Jego zaangażowanie. Pierwszym prezesem oddzia-
łu został Jan Zachwieja „Piśkar”, sekretarzem Janina Grawicz, a 
skarbnikiem Jan Zachwieja „Dobos”. W pierwszym roku działal-
ności oddział liczył 36 osób.

Program działalności SRK to formacja członków, publiczne 
uczestnictwo i prowadzenie modlitw, działanie na rzecz dzieci, 
rodzin i osób potrzebujących z naszej parafii. Członkowie nasze-
go oddziału prowadzili poradnię rodzinną, świetlicę dla dzieci w 
domu parafialnym, organizowali pielgrzymki do różnych miejsc 
kultu oraz na spotkania z papieżem Janem Pawłem II i Benedyk-
tem XVI. Reprezentowali parafię na różnych uroczystościach i 
jubileuszach, a nawet reprezentowali świeckich Diecezji Tarnow-
skiej w czasie święceń biskupa Wiktora Skworca w Rzymie i in-
gresie abp Józefa Życińskiego w  Lublinie. Członkowie, którzy 
nieprzerwanie działają w Stowarzyszeniu od początku to: Jan i 
Stanisława Zachwieja, Jan Zachwieja ”Dobos”, Janina Grawicz, 
Zofia Szczepaniak, Maria Mastalska, Maria i Jan Kędroń, Tere-
sa Makowska, Helena Salamon, Urszula Salamon, Maria Sarata, 
Stanisław Majerczak, Alicja Gacek, Maria Dudka, Anna Zachara. 
Bardzo aktywnie włączyli się w działalność nie tylko formacyjną, 
ale charytatywną: prowadzenie świetlicy, organizację Mikołaja 
dla dzieci osieroconych i z rodzin wielodzietnych naszej parafii, 
organizację jubileuszy 25. i 50. lecia Małżeństwa, adoracji i in-
nych nabożeństw i uroczystości.

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w maju 2005 roku 
wybrano nową prezes  - Janinę Grawicz, sekretarzem została Sta-
nisława Zachwieja, a skarbnikiem Jan Zachwieja „Dobos”.

Od 2004 roku wraz ze środkami z programów unijnych, które 
udało się nam pozyskać, rozpoczął się nowy etap i nowe zada-
nia SRK: pisanie wniosków i pozyskiwanie żywności z Funduszu 
PAED. W latach 2004-2015 pozyskaliśmy kilkaset ton żywności, 
którą w ciężkich warunkach przywoziliśmy z Krakowa i rozdys-
ponowaliśmy potrzebującym wg odpowiednich unijnych przepi-
sów. Przy jednej dostawie i dystrybucji pracowało kilkanaście 
członków stowarzyszenia (tak przy papierach, jak i w magazynie). 
Szczególną aktywnością wykazali się Zofia i Jan Szczepaniak, 
Maria Kędroń, Maria Mastalska, Stanisława i Władysław Wier-
cioch, Maria i Bronisław Sarata, Władysława Ciesielka, Czesława 
Węglarz, Anna Wyrostek, Stanisława, Jan i Zofia Zachwieja, Jan 
Zachwieja „Dobos”, Kazimiera Kopciuch. Ostatnio wstąpili do 
Stowarzyszenia Mieczysław Wiercioch, Janina Adamczyk i Maria 
Zachwieja. Serdecznie dziękuję im osobiście za poświęcony czas 

i wysiłek.
Organizowaliśmy w Szczawnicy spotkania rejonowe dla in-

nych Oddziałów Diecezji Tarnowskiej. W 2017 roku nominację 
Biskupa na asystenta SRKDT O/Szczawnica otrzymał ks. dr To-
masz Kudroń, proboszcz naszej parafii, który od czasu przyby-
cia w 2015 roku do Szczawnicy bardzo mocno zaangażował się 
w działalność Stowarzyszenia, wspierając nas tak duchowo, jak i 
materialnie. Bóg zapłać.

Do naszej pracy pozyskaliśmy wielu sympatyków i sponsorów. 
Szczególne podziękowanie dla władz miasta Szczawnica za życz-
liwość, także dla członków: Zarządu Głównego SRKDT, Rady 
Parafialnej, Caritas, Akcji Katolickiej, Scholi Parafialnej, Wspól-
noty Leśno Gruntowej, Związku Podhalan, Bractwa Różańca 
Wiecznego, Michalinie Waligóra, Anny i Józefa Madejów, Stefana 
i Józefy Majerczak z AK Kraków, Aliny Lelito oraz dla  innych 
dobroczyńców za wsparcie, pomoc materialną i organizacyjną w 
realizacji naszych zamierzeń. Niech Bóg wynagrodzi wszelkie 
dobro, jakie dzięki Wam doświadczyło SRK w działaniu na rzecz 
rodzin naszej parafii.

 Nie ominęły nas przykre chwile, gdy Bóg powołał do siebie 
śp. abp Józefa Życińskiego, założyciela SRKDT, członków nasze-
go oddziału: Pawła Grawicza, Jana Wierzbę, Janusza Fleszera, 
Wiktorię Słowik, Annę Piasecką, Marię Słowik, Józefę Salamon, 
Ewę Zachwieję, Zofię Zachwieję, Władysława Wierciocha, Jana 
Szczepaniaka, Bronisława Saratę, Józefa Gacka i Jana Majercza-
ka. Wszyscy oni wnieśli znaczący wkład w budowanie Królestwa 
Chrystusowego na ziemi. Niech znajdą godne miejsce w Domu 
Ojca.

Wdzięczni Bogu za 25 lat działalności formacyjnej, eduka-
cyjnej, a w szczególności charytatywnej na rzecz dzieci, rodzin i 
osób potrzebujących naszej Parafii i Miasta Szczawnica, dzięku-
jemy wszystkim za ofiarność za życzliwość i współpracę, prosząc 
o otwarte serca na potrzeby bliźnich i o czas poświęcony potrze-
bującym. 

„Boże spraw, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów mógł 
owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i przez rodziny”.
(J.P. II)

Janina Grawicz
Prezes SRKDT

O/Szczawnica
P.S.
Uroczyste obchody jubileuszu, z racji epidemii koronawirusa 

covid 19, zostają przełożone na bezpieczny termin, który podamy 
w przyszłości.
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Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,

Październikowa sesja Rady Powiatu Nowotarskiego odbyła się 
tak jak poprzednia, w trybie zdalnym, za pośrednictwem specjal-
nego programu. Niestety w związku z druga falą pandemii nie 
udało się jej przeprowadzić w trybie stacjonarnym

Na początku sesji dokonaliśmy zmian w budżecie na bieżący 
rok, a także w ślad za tym zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Powiatu Nowotarskiego.

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 
ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Po-
wiatu Nowotarskiego w zbliżającym się 2021 roku. Cieszy fakt, że 
uchwała została przyjęta jednogłośnie. Z rozkładu wynika, m. in., 
że w naszej, wschodniej części powiatu dyżury całodobowe pełnią 
naprzemiennie, w formie tygodniowych dyżurów, trzy apteki ze 
Szczawnicy i jedna w Krościenku nad Dunajcem. Rozkład pracy 
będzie można znaleźć na stronie internetowej Starostwa www.no-
wotarski.pl , jak tylko uchwała wejdzie w życie. Zwrócę się rów-
nież do władz miasta o opublikowanie wspomnianego rozkładu na 
stronie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Następnie podjęta została uchwała w sprawie zamiaru likwida-
cji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek 

w Krościenku nad Dunajcem. Likwidacja ma nastąpić z dniem 31 
sierpnia 2021 roku. Zarząd Powiatu jest zobowiązany do wystą-
pienia o opinię w przedmiotowej sprawie do Małopolskiego Ku-
ratora Oświaty.

Kolejnym punktem była przedstawiona przez Dyrektora Po-
wiatowego Centrum Oświaty Panią Martę Skawską informacja 
o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020. 
Powiat Nowotarski jest organem prowadzącym szkoły ponadpod-
stawowe, w tym krościeńskie Liceum Ogólnokształcące im. St. 
Żeromskiego oraz Zespół Szkół Zawodowych i Placówek im. prof. 
Szafera. Dodam, że Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego jest 
Pan Robert Dębski ze Szczawnicy.

Na koniec Przewodniczący Rady przedstawił informację z 
przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach 
majątkowych radnych.

W związku z drugą falą pandemii koronawirusa w Polsce, w 
trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apeluję o przestrze-
gania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się 
do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad 
higieny.

Zachęcam Państwa do korzystania z możliwości składania 
wniosków poszczególnych wydziałów starostwa powiatowego 
w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP. 
Wnioski przyjmuje także Biuro Obsługi Klienta w Starostwie po 
wcześniejszym umówieniu terminu w systemie na stronie: www.
rejestracja.nowotarski.pl

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

Tomasz Hamerski
Radny Powiatu Nowotarskiego

Bóg nikogo nie zabiera, 
tylko przygarnia

Świadomość, że nasze życie się nie kończy, dodaje siły, gdy 
stajemy nad trumną bliskiej osoby; otwiera nadzieję na przyszłe 
spotkanie. Jednak nie uśmierza całego bólu i rodzących się py-
tań. Nie powinniśmy obwiniać się za to, że one się w nas rodzą. 
Pytania i bunt wobec śmierci są czymś naturalnym, gdyż śmierć 
jest złem. Ważne jednak, byśmy buntu przeciw śmierci nie zamie-
niali na bunt przeciw Bogu. Taki bunt jest źle skierowany. Bóg 
nie stworzył śmierci - i więcej: sam się jej poddał, by ją dla nas 
pokonać. „Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka (...) A 
śmierć weszła na świat przez zawiść diabła” (Mdr 2,23-24). Ow-
szem, mamy szukać u Boga odpowiedzi na dręczące nas pytania, 
ale rzeczywiście jej szukać, a więc wsłuchiwać się w to, co On ma 
nam do powiedzenia, a nie podpowiadać Mu odpowiedzi. Jakże 
słaba jest nasza znajomość Dobrej Nowiny o zbawieniu... Powta-
rzamy raczej obiegowe opinie, które nieraz nie mówią prawdy. Do 
nich należy np. powiedzenie, że Bóg „zabrał” zmarłą osobę (stąd 
żal do Niego, że zabrał ją nam). Tymczasem Bóg nikogo nie za-
biera, ale przyjmuje. My zaś po prostu stąd odchodzimy - nie 
jesteśmy w żaden sposób „wykradani” przez Boga. A powodów 
naszego odejścia można znaleźć sporo... Podstawowym jest jed-
nak ten, że jesteśmy śmiertelni. Jesteśmy „synami buntu”, którzy 
dobrowolnie oderwali się od Boga, mimo że u Niego byli całkowi-

cie bezpieczni. To nie tylko pierwsi ludzie, ale również my przez 
własne grzechy opuszczamy nieraz Boga. To droga w kierunku 
cierpienia, bólu, śmierci – nie tylko ciała, ale śmierci wiecznej, 
wiecznego zatracenia. Tylko dzięki Bożemu Miłosierdziu nasza 
sytuacja nie jest przegrana, bo choć cierpimy i umieramy, to jed-
nak nie na wieczność. Nasze przyszłe zmartwychwstanie nie „na-
leży” się nam - gdyż „zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 6, 23) 
- zmartwychwstanie jest darem Bożego Miłosierdzia. Gdyby Bóg 
kierował się tylko sprawiedliwością, musiałby nas wszystkich wy-
tracić: przecież nie tylko pierwsi ludzie, ale i my dziś grzeszymy 
- jakże lekko i łatwo bagatelizujemy grzech... Gdyby Bóg kierował 
się tylko sprawiedliwością, powinniśmy ginąć zaraz po grzechu... 
Tego życzy nam szatan. Na szczęście Bóg jest miłosierny - roz-
począł proces naprawy i powrotu do Niego zagubionej ludzkości. 
Mamy tę szansę... Dopiero na końcu czasów: „Jako ostatni wróg, 
zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,26) - tak, Bóg także uważa ją 
za wroga. Zatem stając nad trumną zmarłego, nie pytajmy: dlacze-
go Bóg go nie uzdrowił, dlaczego go nie wskrzesił? Przecież Bóg 
go wskrzesi i uzdrowi - i to na zawsze. To prawda, że cuda uzdro-
wienia się zdarzają, ale wiemy, że do ich zaistnienia potrzebna jest 
z naszej strony silna wiara.

Bóg, który kocha życie, kocha też człowieka - dlatego każdego 
zmarłego (każdego, który nie „stawia oporu”) przygarnia do Oj-
cowskiego Serca i obdarza życiem. „Przechowuje” go dla nas aż 
do dnia radosnego spotkania z nim w domu Ojca. Nas też kiedyś 
„przechowa” i zachowa przy swoim Sercu...

Danuta Mastalska
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Jestem dzieckiem sceny
(Rozmowa z Łukaszem „Kudłatym” Różyckim, muzykiem, 

człowiekiem  charyzmatycznym, posiadaczem wielu talentów.)

- 25 września odbył się Twój benefis w Muzycznej Owczarni. Z 
jakiego to powodu u osoby tak młodej?

Bo wyglądam na starszego, niż jestem… (śmiech). Dziękuję. 
Mam  31 lat, a powód jest taki, że po prawie już pięciu latach 
mieszkania w Szczawnicy przeprowadzam się wraz z moją na-
rzeczoną Gosią. Przede mną kolejny rozdział życia, ciąg dalszy 
podróży, ciąg dalszy przygody. Benefis stał się więc wielkim pod-
sumowaniem tego, co się tutaj działo. 

 - Zanim przypomnimy, co się tutaj działo, skąd się tu w ogóle 
wziąłeś?

Pochodzę z Kozienic – tam się urodziłem i mieszkałem do 19 
roku życia. Wtedy przeprowadziłem się do Rzeszowa, tam cho-
dziłem na studia. Stamtąd przeniosłem się do Lublina, wróciłem 
do Rzeszowa, wyjechałem do Warki. W międzyczasie przeby-
wałem trochę w Warszawie, trochę we Wrocławiu, momencik w 
Krakowie i dotarłem do Szczawnicy. Zaczęło się od tego, że jak 
dostałem się w Warszawie do Autorskiej Szkoły Muzyki Roz-
rywkowej i Jazzu, poznałem tam m.in.: Grzegorza Kowalskiego- 
świetnego basistę czy Marcina Ścierańskiego – genialnego perku-
sistę. Oni opowiadali mi o wspaniałych warsztatach muzycznych 
w Muzycznej Owczarni i cudownych Jaworkach oraz jak tu jest 
świetnie i że muszę się tu znaleźć. Namawiali mnie jakieś dwa 
lata, bo wciąż wydawało mi się, że to dla prawdziwych muzyków, 
a ja się wtedy jeszcze  za takiego nie uważałem, aż w końcu sta-
ło się. W 2016 roku przyjechałem na pierwszą edycję zimowych 
warsztatów do Muzycznej Owczarni, do klasy wokalu u maestry 
Justyny Panfilewicz. Tu, w MO, odebrałem najważniejszą lekcję 
muzyczną, jaką było jam session. Choć, przyznaję, niezbyt gorli-
wie uczęszczałem na zajęcia w ciągu dnia, żadnego jam session 
nie ominąłem i uczestniczyłem czynnie od początku do końca. 
Przebywanie w gronie tych czterdziestu uczestników, z których 
nigdy nie wiedziałem z kim akurat znajdę się na scenie, było dla 
mnie chyba najlepszym życiowym doświadczeniem i nauczyło 
mnie odnalezienia się w sytuacji dyrygenta orkiestry; by pokazać 
największe zalety najsłabszych, a ukrócić chęć do gwiazdorzenia 
najlepszych i stworzyć ad hoc z nieznającej się ekipy zgrany ze-
spół. Tak odkryłem w sobie tę nutkę bycia liderem, za co często 
dostaję po nosie. Choć jednocześnie przyznam się, może trochę 
nieskromnie, że zawsze potrafiłem gadać, a zapędy konferansjer-
skie miałem już w szkole. Niezbyt lubiłem kartkówki, klasówki i 
wszelkie inne formy pisemnego sprawdzania umiejętności, nato-
miast w gadaniu radziłem sobie całkiem nieźle, co było wykorzy-

stywane na różnego rodzaju akademiach itp.
Na tych pierwszych warsztatach, już trzeciego dnia stwierdzi-

łem, że tu jest pięknie i  że tu będę jeszcze mieszkał. Zaliczyłem 
kolejne warsztaty letnie, a po nich zimowe i po nich już pomiesz-
kiwałem w Szczawnicy, będąc wciąż mieszkańcem Warki. Ale 
tego było za dużo. Moja narzeczona pomogła mi podjąć decyzję, 
by opuścić Warkę, przestać pracować na dwa etaty (tam pomaga-
łem prowadzić rodzinny zajazd) i skupić się na życiu z muzyki.

- Od kiedy zajmujesz się muzyką?
Zacząłem w wieku 10 lat. Mama przyniosła z piwnicy starą, 

rozwalającą się niemiecką gitarę, która kaleczyła palce. Choć 
nie do końca wiedziałem do czego to służy i czy stroiło, czy nie, 
spodobało mi się bardzo, bo hałasowało i brzęczało. Do dzisiaj 
lubię hałas i lubię go robić. Potem poszliśmy z mamą do sklepu, w 
którym kupiliśmy moją pierwszą gitarę klasyczną i zapisałem się 
do ogniska muzycznego. Tam, po pół roku, skutecznie zraziłem 
się do ogniska muzycznego oraz  odgórnego sposobu uczenia mu-
zyki, odrzuciłem gitarę w kąt i nie chciałem na nią więcej patrzeć. 
W końcu stwierdziłem, że mogę i chcę uczyć się sam. Wolę po 
swojemu. Może mniej dokładnie, za to z przyjemnością. Później 
w wieku mniej więcej 14 lat poszedłem na pierwszy Ogólnopol-
ski Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej, tam występowałem 
z utworami Jacka Kaczmarskiego i tak już potem było co roku. 
Łącznie z tym, że w Rzeszowie, gdy miałem już 19 lat, zakręciłem 
się wokół ośrodka kultury i stamtąd jeździłem do Przemyśla na 
tego typu przeglądy. 

- Znany, przynajmniej w Szczawnicy, jesteś z „uprawiania” be-
atboxu. Kiedy ten rodzaj twórczości pojawił się w Twoim życiu?

Ja sam nie postrzegam się w ten sposób, tj. jako beatboxera. Nie 
jestem stricte ani gitarzystą, ani wokalistą, ani beatboxerem, ani 
standuperem. Natomiast wykorzystuję swoje wrodzone talenty, by 
łączyć te wszystkie rodzaje działań muzycznych i estradowych, 
jako pewną całość, która nazywa się Łukasz „Kudłaty” Różycki. 
Ten mix gatunkowy tworzy hybrydę, którą jestem. Uważam się po 
prostu za muzyka. Jestem dzieckiem sceny.

Natomiast, jeśli chodzi o sam beatbox, pierwszy raz zetknąłem 
się z nim w jeszcze w gimnazjum, usłyszawszy dźwięki wydawa-
ne przez mojego kolegę z osiedla. Nie rozumiałem w ogóle, o co w 
tym chodzi, ale bardzo chciałem pojąć. Zacząłem męczyć innego 
kolegę, z mojej klasy, który również co nieco potrafił, jak on to 
robi. Generalnie beatbox to naśladowanie dźwięków np. perkusji 
głosem, przy czym poszczególne głoski naśladują poszczególne 
części perkusji np.: stopa (bęben basowy)  jest głoską „p”, hi -hat 
(talerze) – głoską „t”, „s” lub „cs”, a werbel (bęben mały) – „k”. 
Zacząłem sam próbować i tak się nauczyłem. Nie było w tym cza-
sie, gdy zaczynałem, Internetu i jego porad, które by mi podpo-
wiedział konkretne ćwiczenia. Jestem więc i w tej dziedzinie sa-
moukiem. Do Muzycznej Owczarni przywiozłem ze sobą loopery, 
czyli urządzenia do zapętlania dźwięku i starałem się ze swoimi 
dźwiękami wpasować w granie bluesa, rocka, jazzu. W swoich 
występach scenicznych, dzięki looperom, nagrywałem najpierw 
beatbox, na nią nakładam wokalizy i inne dźwięki, a potem mogę 
na to wszystko nałożyć na żywo gitarę i tekst śpiewany, czy rapo-
wany

- Jesteś autorem swoich tekstów?
Tak, piszę teksty. Nie  ze wszystkich jestem zadowolony, ale są 

one moje. Mam ich może około pięćdziesięciu – tekstów i tekści-
ków, chociaż najczęściej  używam na występach pewnie z połowę. 
Fakt jest taki, że przeważnie korzystam z tzw. freestylu czyli swo-
bodnego poruszania się po słowach, z elementami improwizacji. 
Zdarzyło mi się nawet w 2019r. brać udział w „bitwie freestylo-
wej”, w Świdnicy na „Wielkiej Rapsodii Świdnickiej”, gdzie do-
szedłem do półfinału.

- I to już było w czasach szczawnickich. Czym się tutaj zajmo-
wałeś?
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Najpierw pracowałem jako barman w jednym z lokali w cen-
trum miasta. Potem bardziej zająłem się działalnością muzyczną 
i instruktorską.  Współpracowałem także z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury i Miastem i pomagałem tam w technicznym przygotowy-
waniu sceny przed różnymi wydarzeniami kulturalnymi. Miałem 
też bogatą współpracę z różnego rodzaju organizacjami, stowa-
rzyszeniami i szkołami rejonu pienińskiego. W GCK w Krościen-
ku prowadziłem zajęcia wokalne i gitarowe, podobnie  - grupę 
wokalną w LO w Krościenku n.D, współpracowałem z kółkiem 
teatralnym działającym w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawni-
cy, prowadziłem i grałem na imprezach sylwestrowych w Szczaw-
nicy, na biesiadach jaworczańskich, miałem koncerty w Szczaw-
nicy w ramach Street Music – przed Karczmą Chatką, w Parku 
Dolnym i w Promechatce. Prowadziłem także, wraz z Wiesławem 
Majerczakiem, warsztaty muzyczne dla młodzieży, zorganizowa-
ne przez Związek Podhalan, łączące muzykę ludową z estradową. 
Byłem także zapraszany do stworzeni oprawy muzycznej werni-
saży w galerii „Krzywa Jabłonka”. Oprócz tego siedziałem w sal-
ce i ćwiczyłem. 

- Ale Twoja działalność muzyczna nie ograniczała się tylko do 
regionu Pienin.

W Muzycznej Owczarni poznałem m.in. Andrzeja Nowaka, li-
dera zespołu „Złe Psy”, założyciela zespołu TSA. Kilkakrotnie 
spotkaliśmy się na scenie podczas jam session i spodobało mu 
się to, co robię muzycznie. Ze dwa lata temu zaproponował mi 
wspólny wyjazd w trasę. To były trzy – cztery duże koncerty i kil-
ka pomniejszych, m.in.  Rock Igrzyska na Górze św. Anny, Rock 
Blue Festiwal w Przywidzu (tu miałem przyjemność wystąpić w 
tym samym utworze razem z Abradabem), koncert na żywo w ra-
dio Opole,  TVP Polonia, koncert w Sferique w Ustce na plaży.  
Jako mentor, w tajniki rapu i DJingu wprowadzał mnie też mój 
przyjaciel Maurycy Ra, kiedyś Rastamaniek, znany DJ i twórca 
undergroundowy. Wspólnie zagraliśmy wiele koncertów i imprez 
na terenie kraju, braliśmy udział w przeglądzie w Iłży zdobyli-
śmy nagrodę, a podczas wyjazdu do Szwajcarii mieliśmy tournée 
i zagraliśmy osiem koncertów w sześć dni. Wcześniej, w 2012r. 
udało mi się wystąpić w Niemczech, Holandii, Belgii, Francji i 
Hiszpanii. Dzięki Maurycemu poznałem dużą część sceny alter-
natywnej, postacie takie jak Kacezet, Cheeba, Tallib, DJ Feel-X,  
część z nich udało mi się ściągnąć do Szczawnicy i Krościenka 
na wspólne koncertowanie. Jedna z największych moich przy-
jemności życiowych to też wspólny występ na scenie Muzycznej 
Owczarni z Jankiem Borysewiczem. To będę zawsze wspominał 
jako niezapomniane wydarzenie! 

- A są osoby, którym szczególnie sporo zawdzięczasz na drodze 
muzycznej?

Wokalnie na pewno Justynie Panfilewicz, która pokazała mi 
szereg konkretnych ćwiczeń: oddechowych, słownych, literowych 
oraz rozgrzewających, część z nich dostałem na mp3 i do dziś z 
nich korzystam przed wejściem na scenę. Wcześniej  była Magda 
Ptaszyńska, ze szkoły muzycznej w Warszawie, która nauczyła 
mnie „wyłączać chrypę” w głosie i Kuba Badach, który pokazał 
mi jak „nawijać z tyłem” czyli śpiewać z konkretnym feelingiem. 
Dzięki Wojtkowi Olszakowi nauczyłem się „zapętlać równo” moje 
bity; dzięki Wojtkowi Pilichowskiemu „ojcu dyrektorowi” warsz-
tatów w MO - pewności siebie na scenie, graniczącej z bezczelno-
ścią, której zawód muzyka wymaga. Wdzięczny też zawsze będę 
współorganizatorowi Warsztatów Muzycznych, Piotrowi Lelicie, 
człowiekowi od jakości dźwięku i brzmienia za to, że pokazał mi, 
jak fajni ludzie żyją w górach, co na pewno zaważyło na mojej de-
cyzji, by tu choć przez pewien okres zamieszkać i szukać nowych 
wrażeń muzycznych.

 - Wróćmy więc do początku naszej rozmowy. Benefis w Mu-
zycznej Owczarni stał się zamknięciem pewnego etapu w życiu. 

Dopiero dzień po koncercie dotarło do mnie, że miałem swój 
benefis. Ten wrześniowy koncert w Muzycznej Owczarni stał się 

dla mnie podsumowaniem nie tylko szczawnickiego etapu życia, 
ale całej mojej dotychczasowej muzycznej działalności, od czasów 
najdawniejszych. To była droga, w której się poruszałem między 
różnymi nurtami muzycznymi, między różnymi miejscami i ludź-
mi. To był czas, kiedy się dużo uczyłem, szukałem siebie i swojej 
ścieżki artystycznej, którą – uważam – właśnie znalazłem. Teraz, 
chyba tak naprawdę po raz pierwszy w życiu, wiem czego chcę i 
co robić. Wiem, że chcę żyć i robić to, co lubię, czyli żyć z muzyki. 
Ponadto chcę mieć dom, rodzinę i z przyjemnością chodzić do 
pracy; zarabiać środki do życia w sposób, który mnie cieszy, choć 
jest męczący i czasem niepewny.

Jak pojawiłem się w Muzycznej Owczarni i poznałem Bartka 
Kołodziejskiego, w momencie poczuliśmy ze sobą świetny kon-
takt i nawet staliśmy się nieformalną rodziną. A potem tylko się 
upewniałem w tym przekonaniu. Zawsze tam na mnie czekały 
otwarte drzwi i gotowe łóżko. Byłem ponadto traktowany nie 
jak gość, tylko ktoś swój, kto może też pomóc i być przydatny. 
Wietek Kołodziejski już kilka lat temu proponował mi koncert 
w Muzycznej Owczarni, ale ciągle nie czułem się wystarczająco 
przygotowany i dorastający do poziomu artystów występujących 
na jej scenie. W końcu jednak przyszedł ten czas. We wrześniu 
wystąpiłem z całym przekrojem mojego repertuaru, będącego 
podsumowaniem dotychczasowego mojego życia muzycznego. 
Zagrałem więc utwory, które wykonywałem jeszcze w harcer-
stwie, poprzez utwory grane na przeglądach, biwakach i ulicach, i 
następnie te z czasów studenckich, warszawskiej szkoły muzycz-
nej i te „owczarniane”. To był totalny wehikuł czasu, choć nie 
grałem Dżamu (Śmiech). W pierwszym secie wystąpiłem sam z 
gitarą, a w drugim towarzyszyli mi przyjaciele: Janusz Pierzcha-
ła na kontrabasie i Dominik Łużny na perkusji, obaj z zespołu 
„Pogwizdani” oraz Wiesiek Majerczak na skrzypcach. Ponieważ 
obracam się w kręgach rapu, metalu i reggae i takie są moje autor-
skie numery, a chłopcy grają muzykę folkową, wybraliśmy złoty 
środek, by się porozumieć i wspólnie zagraliśmy muzykę około 
biesiadną, ale na wysokim artystycznie poziomie. Skończyło się 
na tańcach publiczności na stołach… Bardzo dziękuję Panu Wiet-
kowi Kołodziejskiemu za stworzenie mi nowego domu!

- Teraz kończysz swoją przygodę w Szczawnicy i dokąd się wy-
bierasz?

Jestem już tak daleko w moich poszukiwaniach artystycznych, 
że potrzebuję nowego środowiska, by się realizować. Potrzebu-
ję też miejsca, by zbudować dom. Wraz z moją narzeczoną Go-
sią, która we mnie uwierzyła i namówiła mnie do przyjazdu do 
Szczawnicy oraz wspierała na drodze muzycznej i nawet w mo-
mentach kryzysowych nie pozwalała zwątpić w siebie,  pragniemy 
docelowo zamieszkać w Szczecinie. Po drodze do tego celu mamy 
jeszcze zamieszkanie w Kołobrzegu, a następnie w… Karpaczu. 
Szczecin wybraliśmy z tego względu, że tam jest większe środo-
wisko muzyczne, stamtąd mam blisko i dostępniej transportowo 
do różnych koncertowych miejsc, tam też mieszka Tomek Mar-
tyniak, mój przyjaciel i producent mojej pierwszej płyty „Zero 
Jeden”, na której znalazło się dziesięć autorskich utworów. To w 
jego studiu nagrań nagraliśmy w 2019r. w ciągu tygodnia pracy 
tę płytę, a kolejnym tygodniu przygotowaliśmy dziesięć teledy-
sków – do zobaczenia na youtube. Okres ostatnich kilku miesięcy, 
z powodu epidemii coronawirusa,  był okresem zastoju w branży 
kulturalnej. Kolejne zaplanowane koncerty były regularnie odwo-
ływane. W tym roku mieliśmy się także z Gosią pobrać, co z ww. 
powodu musieliśmy odwołać. Mając do wyboru załamać się, albo 
wziąć do pracy, wybrałem to drugie i te kilka ostatnich miesięcy 
poświęciłem na twórczą pracę i osobisty, muzyczny rozwój. Teraz 
czas podjąć się nowych wyzwań. Ale Szczawnica na zawsze pozo-
stanie w moim sercu. Jak już uda mi się zrobić oszałamiającą ka-
rierę w show biznesie i stanę się nieprzyzwoicie bogaty, na pewno 
wybuduję tu sobie domek letniskowy! 

 - Dziękuję za rozmowę.

3 października br. rozmawiała Alina Lelito
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Anna Kondracka - Wiercioch Anna Kondracka - Wiercioch

Podporucznik 

Czesław 
Winiarski

 
Tegoroczny listopad różni się znacznie 

od poprzednich. Wielu z nas, ze wzglę-
du na panującą w świecie pandemię ko-
ronawirusa, nie może odwiedzić grobów 
swoich przodków i bliskich, jak to co roku 
tradycyjnie czynimy. Jednakże pamięć o 
naszych przodkach żyje w naszych ser-
cach i umysłach i ważne jest, aby prze-
kazywać ją kolejnym pokoleniom. Na 
szczawnickim cmentarzu znajduje się 
grób Czesława Winiarskiego, a w  tym 
roku minęło 50 lat od jego śmierci.  

Czesław Antoni Winiarski urodził się 
7 stycznia 1904 roku, a zmarł 17 marca 
1970 roku. Choć pochodził z Nowosą-
decczyzny, był wieloletnim mieszkańcem 
Szczawnicy. W młodości studiował na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydzia-
le Rolnictwa, który ukończył z dyplomem 
inżyniera-rolnika. W okresie międzywo-
jennym, w latach 1923-1939, należał do 
stowarzyszenia studentów krakowskich 
wyższych uczelni - Korporacji Akade-
mickiej Akropolia Cracoviensis, która 

przekazywała swoim członkom warto-
ści patriotyczne, był jej zaangażowanym 
członkiem i seniorem.  

Na terenie Szczawnicy był działaczem 
oddziału Pienińskiego Polskiego Towa-
rzystwa Tatrzańskiego, organizatorem 
jego sekcji narciarskiej i kajakowej. Wraz 
z Dr. K. Wernerem był współzałożycielem 
klubu TS „Wisła” Szczawnica, później na-
zwanym KS „Pieniny”, był też jego pierw-
szym prezesem w latach 1930-1935. Tak 
w „Dzienniku Polskim” pisał o tym Ry-
szard Remiszewski: „Na przełomie roku 
1931/32 dr Werner wraz z Czesławem 
Winiarskim doprowadził do rozmów z To-
warzystwem Sportowym „Wisła”, w wy-
niku których w 1933 z sekcji narciarskiej 
oddziału PTT wyłonił się odrębny klub 
sportowy w Szczawnicy. Jego pierwszym 
prezesem został Czesław Winiarski”.

Czesław Winiarski był oficerem Woj-
ska Polskiego, podporucznikiem 
rezerwy artylerii 6 pułku artylerii 
lekkiej, uczestniczył w wojnie obron-
nej 1939 roku, biorąc czynny udział 
w historycznej obronie twierdzy w 
Brześciu. Następnie przedostał się 
do Polskich Sił Zbrojnych na Za-
chodzie i z Armią Generała Andersa 
brał udział w walkach pod Tobru-
kiem i Monte Cassino. Za swe wo-
jenne działania został wielokrotnie 
odznaczony, między innymi Krzy-
żem Walecznych, Medalem za Woj-
nę oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. 
Po zakończeniu II Wojny Światowej 
powrócił do Szczawnicy gdzie kon-
tynuował działalność sportową i tu-
rystyczną, został odznaczony Złotą 
Odznaką PTTK.  Był wieloletnim 
kierownikiem schroniska PTTK 
„Orlica” w Szczawnicy, zmarł tamże 
po długiej chorobie. 

Czesław Winiarski zmarł na kilka 
lat przed narodzeniem się jego pierw-
szego wnuka, a mojego syna, Jarosła-

wa Winiarskiego, ale jego wspomnienia z 
lat wojennych przetrwały do dziś. Tekst o 
walkach podczas kompanii wrześniowej 
1939 roku, z archiwów mojego syna, prze-
kazuję  poniżej w całości: 

Wspomnienia wrześniowe 1939 rok. 
Obrona Brześcia.

Działania Brześcia były nakazane roz-
kazami Naczelnego Wodza (Śmigły-Rydz) 
i miały stworzyć podstawę do działań za-

czepnych po rezygnacji wielkich jedno-
stek na wschód od Brześcia.

W dniach 11 i 12  nastąpiła reorgani-
zacja sztabu i oddziałów. Sztab, Kwatera 
Główna- 5 batalionów piechoty, każdy 
300-400 bagnetów /bataliony 33,34,35 i 
dwa bataliony etapowe/ razem około 1500 
bagnetów. Obsada batalionów była sła-
ba: 2 majorów, 3 kapitanów. Jeden dyon 
artylerii lek. mjr. Komornickiego, jedna 
bateria haubic i jedna bateria artylerii 
przeciwlotniczej. Jeden batalion saperów 
/10-ty/ oraz półtora kompanii starych 
czołgów Renault. Środki zaopatrzenia i 
wyżywienie pozostawione przez oddzia-
ły, które wyszły z generałem Klebergiem 
na wschód.

Ogólne położenie własne i nieprzyja-
ciela i zadanie dowódcy obrony oraz myśl 
przewodnia – bronić się do ostatka: Do-
wódca gen. Plisowski-szef Sztabu ppłk. 
dypl. Horak.

Oddziały, które pozostały w Brześciu, 
były to oddziały marszowe, które z powo-
du zaistniałej sytuacji nie mogły się połą-
czyć ze swoimi jednostkami. Sąsiedzi: w 
rejonie Siedlec 41 dyw. rez. armii gene-
rała Przedrzymirskiego pod dowództwem 
płk. Zieleniewskiego. W rejonie Pińska 
kilka organizujących się batalionów, gen. 
Kleberg – któren zresztą stale był w kon-
takcie z dowódcą obrony twierdzy. 

Siły nieprzyjaciela: atakują twierdze 
2 brygady, jedna motorowa i jedna pan-
cerna. Atak od południa i od wschodu a 
częściowo od północy.

Położenie każdego dnia 
od 14 do 16/17 w nocy:

14-go września: Elementy rozpoznaw-
cze nieprzyjaciela wyszły z kierunku po-
łudniowego i nawiązały kontakt z linją 
naszych ubezpieczeń na granicy fortów. 
Zniszczono parę czołgów nieprzyjaciela 
i wycofano się do cytadeli przy współ-
udziale naszych czołgów i artylerii. Tego 
samego dnia Niemcy podeszli do we-
wnętrznych umocnień obrony. W ciągu 
nocy walka, macanie punktów słabych 
przez nieprzyjaciela, z naszej strony wy-
pady patroli rozpoznawczych.

15-go września: 3 natarcia nieprzy-
jaciela, najsilniejsze na kierunku poł. 
wschód i zajęcie przez nieprzyjaciela 
miasta z dworcem, które zresztą nie było 
bronione ze względu na szczupłość sił. 
Natarcia zostały odparte. Nasze środki 
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Psim zaprzęgiem przez życie, 
czyli jak odzyskałam zgubiony spokój

Kiedyś pewien mądry człowiek powiedział mi, że w życiu 
najważniejsze jest to, by odnaleźć swoje powołanie. Brzmiało 
to pięknie, ale tajemniczo. W sumie na tamten czas zupełnie dla 
mnie niezrozumiale. Czym jest powołanie? Do czego jesteśmy po-
wołani my wszyscy jako ludzkość? Ja, jako Kasia D., potem Kasia 
K., teraz Kasia Na Biegunach? Odłożyłam wtedy to pytanie na 
półkę, gdzieś między Biblię a Pamiętniki Tatusia Muminka. Obie 
bowiem lektury wydawały mi się równie wartościowe i filozoficz-
ne. Pytanie o powołanie pasowało w środek jak ulał. Potem długo 
do tego nie wracałam. Pytanie straciło sens, w Biblię zwątpiłam, 
a Tata Muminka zachorował.

Mój umysł zdominowały inne dylematy:  gdzie jest moje miej-
sce na ziemi? czego mogę jeszcze chcieć od życia? jak przestać się 
bać?  jak zacząć mówić „nie”? jak odciąć się od relacji, które mi 
nie służą? Czy mieć dziecko? Rodzić czy adoptować? Budować 
życie od nowa, czy chować głowę w tym co stare, „dobre”, bo 
znane? I tak miesiącami, aż po mniej, na szczęście moje i mojego 
otoczenia, filozoficzno-egzystencjalno-psychologiczne znaki za-
pytania: czy przygarnąć kolejnego psa? Czy wypić dziś kawę z 
kardamonem? Poćwiczyć koci grzbiet czy przytulić się do drzew? 
Czy zapisać się na kurs tai chi czy zacząć morsować? Czy odku-
rzyć już trampki, czy jeszcze trzymać w zanadrzu zimowy pled?

I wiecie co? Im dłużej pytałam siebie o rzeczy proste, przy-
ziemne, ulotne i piękne, tym większą czułam wdzięczność, mi-
łość i spokój. Im dłużej zastanawiałam się, jakie nadać imiona 
szczeniakom, jakie zabrać na trening psy, jak się przygotować do 
zielonej szkoły, jaki wystrój wybrać do tipi i jakie posiać kwiaty 
na wiosnę, tym częściej jasna stawała się odpowiedź, co jest moim 
powołaniem.

Kasia Kołodziejska

ogniowe: jedna kompania ckm., wypo-
sażenie niejednolite, jedna kompania 
uzbrojona w Mannlichery, brak naboji 
przeciwpancernych i granatów ręcznych. 
-Silny ogień artylerji nieprzyjaciela- ol-
brzymie straty.- tegoż samego dnia nawią-
zano łączność drogą radiową z jakiemiś 
elementami sztabu Naczelnego Wodza 
i generał Gołuchowski wydał rozkaz, że 
41 dywizja piechoty, rezerwa znajdująca 
się w rejonie Siedlec ma przedłużyć ze-
wnętrzne skrzydło obrony twierdzy. 

16-go września: Do dnia tegoż jednak-
że rozkaz generała Gołuchowskiego nie 
został wykonany przez dowódcę 41 dywi-
zji piechoty, a to z tego powodu, że tenże 
otrzymał inne zadanie od dowódcy Armii. 
To wpłynęło na decyzję dowódcy obrony 
twierdzy, gdyż w trzecim dniu, kiedy stra-
ty dochodziły do 50% i z powodu braku 
amunicji do broni ręcznej i maszynowej – 
nie widząc celu w dalszej obronie, podjął 
decyzję opuszczenia twierdzy i szukania 
łączności z dwoma wielkich jednostek 
znajdujących się na południu. /Sam gene-
rał Plisowski ranny odłamkiem granatu, 
ppłk. Horak kontuzjowany, dowódca arty-
lerii Mjr. Komornicki ranny w szczękę./ 
Ranny sierżant niemiecki, któren został 
wzięty do niewoli i którego badano, miał 
dokładne rozmieszczone na szkicu 1:5000 
plan rozmieszczenia wszystkich oddzia-
łów i dowództw twierdzy. Były poszlaki 
o radiostacji niemieckiej na terenie samej 

cytadeli. Wynikało to stąd, że na terenie 
cytadeli mieszkało dosyć dużo osób cy-
wilnych, którzy gnieździli się w schro-
nach, między nimi prawdopodobnie dy-
wersanci. Były fakty puszczania rakiet 
oraz ogień z ckm. z wewnątrz do obsługi 
dział. Szpital i punkty opatrunkowe nabi-
te rannymi. Wszelka łączność z kimkol-
wiek zerwana, brak wody, wyżywienia, 
zmęczenie żołnierza do ostatnich granic, 
straty coraz większe.

Reasumując powyższe, dowódca podjął 
decyzję opuszczenia cytadeli z zadaniem 
przebicia się przez pierścień oblegających 
Niemców i dołączenia do wielkich jed-
nostek, które w tym czasie powinny były 
się znajdować na południe od Chełmna, - 
pozostawiając elementy przesłaniania do 
świtu dnia 17-go września. Przesłona wy-
konała swoje zadanie, gdyż Niemcy nie 
próbowali zajęcia twierdzy w ciągu nocy 
16/17-go a według relacji dowódców od-
działów pozostawionych, bardzo ostroż-
nie zaczęli rozpoznawać od świtu dnia 
17-go września. 

Oddziały obrony Brześcia pod osłoną 
elementów osłaniających, w wykonaniu 
swoich zadań utworzyły dwa zgrupo-
wania: jedno zgrupowanie wycofało się 
przez bramę Terespolską, -trzy bataliony 
piechoty i batalion saperów, a dwa bata-
liony wraz z częścią artylerii przez bramę 
Szpitalną. 

Zadanie: jedno zgrupowanie wyszło 

przez bramę Terespolską i posuwało się 
po zachodniej stronie Bugu, drugie mniej-
sze – wschodnią w kierunku na Włoda-
wę. Razem około 800 bagnetów, zupełnie 
wycieńczonych, konie spalone i wybite, 
samochody i czołgi przeważnie znisz-
czone. Kolumna zachodnia po  wyjściu z 
Brześcia pod Terespolem nawiązała wal-
kę z nieprzyjacielem, który to przepuścił 
czołowe elementy piechoty a uderzenie 
skierował na resztki zmotoryzowanych 
środków które tworzyły kolumnę. 

Czołgi nasze częściowo zostały znisz-
czone przez nieprzyjaciela jeszcze w 
pierwszym dniu oblężenia cytadeli, przy 
przyjęciu walki na przedpolu, część w 
bramach cytadeli a pozostałe w sile jedne-
go plutonu weszły w skład straży przed-
niej, resztek wycofujących się z twierdzy. 
Szybkość naszych czołgów 4-5 km na go-
dzinę.

Kolumna wschodnia po wyjściu z 
Brześcia o świcie nawiązała kontakt z nie-
przyjacielem na szosie w kierunku Wło-
dawy, oddziały zostały częściowo rozbite 
/szczupłość i wyczerpanie/ a część ich po 
przedostaniu się wpław przez Bug, dołą-
czyła do Grupy Zachodniej. 

Wspomnienia powyższe spisałem przy 
pomocy ppłk. dypl. J.Sasabowskiego w 
Szkocji w m.p. Brechin – czerwiec 1941 
rok.  – Czesław Winiarski
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Szkoła w chmurze - Największą naszą troską jest 
obecnie zdrowie naszych uczniów i nauczycieli. Uczy-
my się zdalnie, ale widzicie, że niektórzy z nas, nauczy-
cieli, nie prowadzą zajęć. To z powodu choroby, nieko-
niecznie wywołanej Covidem, choć i takie zdarzyły się 
nam. Myślmy ciepło o sobie i korzystajmy, ile się da, z 

możliwości nauki zdalnej. Cieszymy się z dyplomu i pamiątkowej 
tablicy programu "Szkoła w chmurze". To wyróżnienie szkoły za 
bardzo dobre użycie narzędzi Microsoft w zdalnym nauczaniu.

XX lat międzyszkolnej współpracy -  
Szczawnica - Schöneiche
20 lat współpracy. Chwilowa, wymuszona przerwa i mamy na-

dzieję, że wkrótce wznowimy nasze spotkania. Tymczasem oby-
dwie szkoły otrzymały pamiątkowe tablice z okazji jubileuszu.

7 października 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
W piątek obchodziliśmy X Światowy 

Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie 
długo przygotowywali się do konkursu 
z mnożenia i dzielenia na czas. W ry-

walizacji uczestniczyły wszystkie klasy. Konkurs 
koordynowały pani Dominika Smolarska i pani 
Małgorzata Gabryś.

8 października
Wybory Samorządu Uczniowskiego
W piątek 2 października 2020r. 

odbyły się wybory do Zarządu Sa-
morządu Uczniowskiego naszej 
szkoły, na opiekuna SU oraz Szkol-
nego Rzecznika Praw Ucznia. Wy-
bory Samorządu Uczniowskiego 
poprzedziła kampania. Kandydaci 
przygotowali plakaty wyborcze, 
w których umieścili swoje pomy-
sły, propozycje, a także konkretne 
działania. Głosowanie było tajne, 
każdy uczeń z klas IV - VIII mógł 
oddać jeden głos na specjalnie 
przygotowanych kartkach. Wybory 
obserwowała Komisja Wyborcza, 
która dbała, żeby wszystko przebiegło sprawnie i bezpiecznie.

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy 
owocnej pracy na rzecz szkoły oraz społeczności.

14 października 
Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie Pierw-

szoklasistów
„Ślubujemy dziś!” - ślubowanie pierwszej klasy
14 października odbyła się w naszej szkole jedna z pięk-

niejszych uroczystości, czyli przyjęcie najmłodszych w poczet 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. Zanim pierwszoklasiści złoży-
li ślubowanie musieli sprostać kilku zadaniom: wykazać się umie-
jętnością rymowania, wymienić zadania dyżurnego, pochwalić się 
wyliczanką, znajomością kolorowych kredek a na koniec pięknie 
zatańczyć. Wszystkie te konkurencje zostały wysoko ocenione 
przez jury, a rodzice, którzy stanowili publiczność, nagrodzili 
uczniów ogromnymi brawami. Nagrodą było ślubowanie i paso-
wanie na uczniów naszej szkoły. Pani dyrektor Anna Szczepaniak 
uroczyście pasowała dzieci z pierwszej klasy, wręczyła każdemu 
z ich pierwszy dokument – legitymację uczniowską oraz tarczę 
z wizerunkiem patrona szkoły. Samorząd uczniowski podarował 
kolorowe książeczki, rada rodziców prezenty niespodzianki. 

W trakcie tej uroczystości przewodnicząca rady rodziców pani 
Monika Majerczak złożyła, w imieniu rodziców, najserdeczniej-
sze życzenia wszystkim pedagogom z okazji Święta Komisji Edu-
kacji Narodowej. 
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Pasowanie 
na przedszkolaka.

W dniu 21.X. 2020 w Miejskim 
Przedszkolu  Publicznym  w Szczaw-

nicy odbyło się pasowanie na przedszkolaka  dzieci z  najmłodszej 
grupy -„Krasnoludków”. Do grona przedszkolaków zostało przy-
jętych 23 maluszków. 

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację epide-
miczną, w tym roku uroczystość odbyła się bez udziału rodziców. 

Dzieci recytowały wiersz o Krzysiu, ilustrując go ruchem. Tań-
czyły i bawiły się przy piosenkach, które poznawały od pierw-
szych dni pobytu w przedszkolu– dając tym samym dowód, jak 
dużo już potrafią. Jedna z piosenek była nawet w języku angiel-
skim , bo dzieci oswajają się z tym językiem już od najmłodszej 
grupy. Występy publiczne dzieci w formie przedstawień i uro-
czystości stanowią bardzo ważny element życia przedszkolnego. 
Dzieci uczą się pokonywać nieśmiałość i prezentować publicznie 
własne umiejętności, nabywają w ten sposób wiary w siebie, uczą 

się, że ich praca włożona w naukę wierszy, piosenek, w przygoto-
wania do występu ma określony cel i przynosi zamierzony efekt.

Zaprezentowane umiejętności dzieci, rodzice mogli zobaczyć  
w formie filmików na stronie swojej grupy facebookowej.

Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia  maluchy otrzymały  
kolorowe dyplomy pasowania na przedszkolaka i sympatyczne 
misie. 

(A.H)

Miejskie Przedszkole  

Publiczne

Zgodnie z tradycją, 16 października przeżywa-
liśmy uroczystości związane z kolejną rocznicą 
nadania naszej szkole im. Jana Pawła II, połączone 
z przyjęciem pierwszoklasistów do naszej społecz-

ności. 
Dbając o procedury bezpieczeństwa związane z COVID 19, w 

tym ważnym wydarzeniu uczestniczyły jedynie delegacje klas, 
miało ono charakter wewnętrzny. Rozpoczęliśmy od złożenia 
wiązanki pod pomnikiem naszego patrona. Następnie konty-
nuowaliśmy nasze spotkanie w kościele parafialnym. Na wstę-
pie głos zabrała P. dyrektor Monika Hurkała serdecznie witając 
wszystkich, a szczególnie pierwszoklasistów życząc im owocnych 
i bezpiecznych lat szkolnych. 

Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św. celebrowanej przez 
ks. Proboszcza Tadeusza Wojciechowskiego, w trakcie której 
uczniowie klasy pierwszej złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, 
obiecując godnie reprezentować szkołę i postępować zgodnie z za-
sadami, jakie przekazywał nam nasz ukochany Patron. 

Zaprezentowany został montaż poetycko - muzyczny pt. „Jan 
Paweł II, wielki papież, a przede wszystkim człowiek’’. Nie za-
brakło poezji, podkreślającej ponadczasowy charakter przesłania 
Jana Pawła II, radości śpiewania i filmu pokazującego Go w co-
dziennych sytuacjach, spontanicznego, naturalnego, szczególnie 
kochającego dzieci. Następnie głos zabrali bohaterowie tego dnia, 
uczniowie klasy pierwszej, którzy opowiedzieli o swoich ma-
rzeniach, pochwalili się wiedzą o Patronie. P. dyrektor Monika 
Hurkała w symboliczny sposób pasowała ich na uczniów Szkoły 
Podstawowej w Szlachtowej. Każdy z nich sprostał wyzwaniu wy-
picia cytrynowego napoju, po którym serdecznie się uśmiechnął. 
O naszych maluchów zadbali również uczniowie starszych klas, 
wręczając im własnoręcznie przygotowane prezenty. Radości nie 
było końca.

XVI edycja Konkursu Recytatorskiego im. Jana Pawła II
W tym roku szkolnym 

Konkurs został ogra-
niczony do eliminacji 
szkolnych ze względu 
na pandemię COVID 19. 
Uczestniczyło w nim 21 
recytatorów od oddziału 
przedszkolnego do klasy 
VIII. Uczniowie rozwi-
jali w swoich prezenta-
cjach poetyckich motto 
przewodnie , którym 
były słowa Jana Pawła II 
„Jeszcze będzie pięknie, 
mimo wszystko. Tylko 
załóż wygodne buty, bo 
masz do przejścia całe życie.” Repertuar literacki wypowiedzia-
ny w sposób spontaniczny , w nastroju optymizmu zachęcał do 
realizacji marzeń, szukania właściwych dróg do osiągania zamie-
rzonych celów, mądrego dorastania w duchu idei Patrona Szkoły.

Realizacje sceniczne młodych artystów oceniało Jury w skła-
dzie: P. Alina Lelito – pracownik Miejskiego Domu Kultury w 
Szczawnicy, P. Renata Kubik – dyrektor Pienińskiej Szkoły Za-
wodowej w Szczawnicy oraz Proboszcz Parafii w Szlachtowej i 
Jaworkach ks. Tadeusz Wojciechowski. Konkurs rozpoczęła dy-
rektor szkoły P. Monika Hurkała , witając wszystkich bardzo ser-
decznie i życząc powodzenia w recytacji wybranych wierszy. 

Zamykając konkurs P. dyrektor podziękowała Komisji ocenia-
jącej występy uczniów i złożyła gratulacje wszystkim uczestni-
kom, a szczególnie zwycięzcom:

Grupa wiekowa 0- III 
I miejsce - Daria Szczepaniak kl. III 
II miejsce - Zofia Cześniakowska kl. III 
III miejsce – Milena Michałczak kl. II, Izabela Mastalska „0’’

 
Grupa wiekowa IV- VI 
I miejsce - Tamara Szczepaniak - Filas kl. VI 
II miejsce - Martyna Ciesielka - kl. IV 
III miejsce - Alicja Mastalska - kl. IV, Bartosz Mastalski - kl. IV 

Grupa wiekowa VII - VIII 
Wyróżniona została Patrycja Szczepaniak – kl. VII.
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Podróże małe i duże

Wędrówka wokół jeziora 
Göscheneralpsee

To już nasze ostatnie letnie spotkanie z Alpami w tym roku. 
W powietrzu czuć już jesień a niebawem i kartka z kalendarza da 
nam znać, że jesień pojawi się już u nas na dobre. Ale ta pora roku 
też jest piękna, zwłaszcza w górach! Na pożegnanie sezonu letnie-
go wybraliśmy się nad bardzo malowniczo położone jezioro za-
porowe Göscheneralpsee w Kantonie Uri w Szwajcarii. Lustro 
wody znajduje się tu na wysokości 1792 m n.p.m. a woda z jeziora 
wykorzystywana jest dla elektrowni wodnej. Dolina Göschener-
tal, w której położony jest ten przepiękny zbiornik wodny o cu-
downym morskim kolorze, znajduje się między przełęczami Su-
stenpass  oraz Furkapass. Okolica po prostu bajkowa!

Już sam dojazd nad jezioro robi wrażenie, ponieważ wiedzie do 
niego wąska, przepaścista asfaltowa droga, pełna małych zatoczek 
na potrzeby mijania się z miejskim autobusem, który dowozi tutaj 
turystów z miejscowości Göscheneralp. Jadąc w stronę parkingu 
mieliśmy już pewne obawy czy aby wystarczy dla nas miejsca, 
ponieważ ruch tego dnia był całkiem spory. Ale nic dziwnego, 
dolina Göschenertal jest jedną z piękniejszych dolin w Alpach 
Centralnych!

Miejsce znalezione! Przebieramy buty i wyruszamy na trek-
king wokół jeziora! A razem z nami i inni turyści. Tego lata góry 
są naprawdę pełne ludzi, zwłaszcza rodowitych Szwajcarów, któ-
rzy tym razem na rzecz Covid-19 porzucili plany wyjazdu za gra-
nice swojego Państwa. Spotykamy się wiec teraz tutaj, w górach.

Trasa wokół jeziora Göscheneralpsee
Trasa naszej wędrówki jest bardzo urozmaicona. Zaczyna-

my od małej wspinaczki po kamienistych alpejskich łąkach, na 
których wypasają się jeszcze dumnie kozy. Krowy już stopnio-
wo schodzą z wysokich partii gór, by jeszcze korzystać jesienią 
z zielonej trawy jaką oferują niżej położone wzgórza czy łąki. 
Tutaj krajobraz przypomina nam trochę nasze polskie Tatry. Jest 
dość kamieniście a szlak jest wyeksponowany na stronę jeziora. 
Środkowa cześć trasy wiedzie nas przez ogromne kamienie, jako 
pozostałości po wcześniej będącym tutaj lodowcu. Dziś lodowiec 

Dammagletscher skrzący się jeszcze w ostatnich letnich pro-
mieniach słońca, widzimy w oddali cały czas podczas naszej wę-
drówki. Postanawiamy więc, że w tak pięknych okolicznościach 
koniecznie zrobimy sobie tutaj postój na małe co nieco! 

Na dalszej trasie przed nami znajduje się krótki odcinek 
zabezpieczony łańcuchami, który z początku wydaje się być 
stromy, jednak śmigamy przez niego bez problemu. Inne nawet 
mniejsze dzieciaki spotkane na trasie także nie mają tutaj żadnych 
kłopotów a raczej frajdę i niezłe urozmaicenie wędrówki. 

Trzecia cześć trasy prowadzi nas przez krajobraz torfowiska. 
Mijamy szumiący potok polodowcowy i znowu udajemy się na 
kozie pastwiska. Cwane zwierzaki nic sobie nie robią z tego, że 
na poobiednią drzemkę wybrały ścieżki, którymi prowadzi nas 
szlak. Ba, nawet specjalnie się nie przejmują tym, że co rusz ktoś 
do nich podchodzi i robi sobie z nimi selfie! One po prostu łapią 
słońce i wypoczywają. A jak!

Idziemy dalej. Po tej stronie jeziora jest nie mniej turystów jak 
po drugiej. Ale idzie się dobrze, własnym tempem. Trawersuje-
my zboczem góry. Zdecydowanie mniej jest z tej strony odcinków 
”pod górkę”. Pod koniec trasy mijamy małe jeziorka, przypomi-
nające bardziej bagna i już z góry widzimy w oddali nasz parking. 
Jezioro Göscheneralpsee znika za skałami a my szybko udajemy 
się do naszego jeepka. 

 
Tekst i zdjęcia Joanna i Mariusz Kluska

Czytaj więcej na caravaningworld.pl
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Czas i… rośliny
Jak już kilkakrotnie pisałem przy oka-

zji naszych spotkań na kartach „notatnika”, naj-
ważniejszym życiowym zadaniem organizmów 
żywych, w tym oczywiście roślin, jest wydanie 
potomstwa. Docho-
dzi do tego w następ-
stwie corocznego cy-
klu wegetacyjnego. 

U roślin kwiatowych wygląda to w 
ogromnym uproszczeniu tak: pojawia-
ją się kwiaty, po zapyleniu rozwijają 
się owoce, w nich nasiona, z których 
powstaje nowe pokolenie. Wszyst-
ko odbywa się w określonym czasie. 
Ponieważ „od zawsze” interesowały 
mnie nazwy roślin, zaciekawiło mnie 
w jakim stopniu ów czas rozwoju od-
zwierciedla się w ich nazwach. Poni-
żej kilka luźnych spostrzeżeń na ten 
temat, poczynionych w oparciu o Kry-
tyczną listę roślin naczyniowych Pol-
ski z 2002 roku.

Ponieważ w naszym klimacie rośliny dzielą się z grubsza na 
jednoroczne, dwu- i wieloletnie byliny oraz drzewiaste, znajduje 
to odbicie w określeniach całego cyklu życiowego typu: roczny 
(wiechlina roczna), dwuletni (wiesiołek dwuletni) lub też trwały 
(życica trwała); jak widać nazwy te to określenia gatunkowe. 

Ale są też nazwy, zwłaszcza w przypadku roślin zielnych, 
w których akcent jest położony na czas, w którym dochodzi do 
kwitnienia, np. ze wskazaniem na porę roku. Bo też pory roku 
także znajdują odzwierciedlenie w nazwach roślin. Ot, choćby 
określenia zbóż: jare, czyli wiosenne (słowiańskie jar – wiosna) 
albo ozime (które przetrwa zimę). Chyba najczęściej pojawia się 
w nazwach roślin przymiotnik wiosenny, zwłaszcza jako nazwa 
gatunku, a więc np.: szafran wiosenny, goryczka wiosenna lub cie-
szynianka wiosenna. 

Interesujące, że mimo iż z zakwitaniem kojarzy się nam szcze-
gólnie lato, okazuje się, że nazw z określeniem tej pory roku nie 
ma wiele. Czy dlatego, że jest to fakt zbyt oczywisty i wskutek 
tego nie zasługiwał na specjalną uwagę osób nadających nazwy? 
Można to zaobserwować zarówno w przypadku nazw oficjalnych, 
jak i nawet ludowych. Jeśli pojawiają się nazwy „letnie” (jak np. 
jastrzębiec letni, ślazówka letnia), to nierzadko w opozycji do ist-
niejącej już np. „wiosennej” nazwy innego gatunku tego samego 
rodzaju, np. miłek letni versus miłek wiosenny. 

Jesień i zima nie są zbyt częste w nazwach gatunków, ale i takie 
można znaleźć, jak np. kręczynka jesienna, komosa jesienna lub 
zimowit jesienny. Zauważmy - w tym ostatnim przypadku, mimo 
że w nazwie rodzajowej – zimowit, podstawę słowotwórczą stano-
wi wyraz zima, to za sprawą drugiego członu, nazwy gatunkowej, 
nie wskazuje on jednak na fakt zakwitania rośliny w zimie, ale 
właśnie w jesieni! Co ciekawe, zima pojawia się także w innych 

nazwach roślin czasami bezpośrednio, np. rannik zimowy (wystę-
puje w Europie w stanie dzikim i w uprawie, a jego pęd z pąkiem 
kwiatowym zaczyna wzrost już w zimie), a niekiedy nie wprost, 
ale poprzez zawarcie w nich określenia najważniejszego elementu 
tej pory roku, a mianowicie śniegu, jak np.: śnieżyca wiosenna 
albo śnieżyczka przebiśnieg, aczkolwiek – jak wiadomo – nazwy 
te wiążemy raczej z wczesną wiosną. 

W jednym z opracowań dotyczą-
cych nazw roślin autorka, filolog z 
wykształcenia, zauważyła, iż nazwy 
miesięcy są rzadko używane  zarówno 
w oficjalnej, jak i w ludowej nomen-
klaturze botanicznej i wiążą się je-
dynie z dwoma miesiącami – majem 
(np. konwalia majowa) i grudniem! Z 
miesiącem zimowym związana jest 
np. nazwa rośliny uprawianej u nas 
zwykle w doniczkach – grudnik, zwa-
ny też szlumbergerą, inaczej kaktusem 
Bożego Narodzenia, z powodu zakwi-
tania zimą lub późną jesienią. 

Wydaje się, że nazw roślin, w któ-
rych mamy do czynienia z jakimś 
określeniem czasu nie ma w nadmia-

rze. A może się mylę? Dlatego zachęcam Państwa do ich wyszu-
kiwania i to nie tylko w naszej florze. Może to być miłą rozrywką 
podczas długich jesiennych wieczorów. 

Rannik zimowy, fot. Ludwik Frey
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Wystawa 
zbiorowa trochę 

nietypowa

Trudny czas epidemii covid 19 pomieszał 
szyki twórcom TPSP  zrzeszonym w oddziale 
szczawnickim.  Po raz kolejny wyznacza ogra-
niczenia, zamyka różne formy działalności i ak-
tywności ludzkiej. Październikowa wystawa w 
Małej Galerii Eglander Caffe  również kończyła 
się w  opustoszałych wnętrzach lokalu.

Chociaż jak mówią słowa klasyka Juliusza 
Słowackiego, zaczerpnięte z poematu Lilia We-
neda ,,nie czas żałować róż gdy płoną lasy”, to 

trudno przyjąć do wiadomości, że chociaż dymu nie widać to rze-
czywiście róże - kwiaty twórczości giną w emocjach wywołanych 
przez zagrożenia pandemii.

Jak każda sfera ludzkiej aktywności , potrzeba twórczości człon-
ków TPSP bierze górę nad ogólna atmosferą blokady, w umysłach 
twórców wciąż powstają nowe projekty, pomysły wyrażane w róż-
nych technikach i artystycznych realizacjach. Naturalna chęć kon-
taktu z widzem spełnia się w kolejnej wystawie – tym razem zbioro-
wej. Dlaczego nietypowej? Odpowiedź wyznaczył czasy pandemii. 
Była to prezentacja 14 uczestników, którzy z racji ograniczonej  
powierzchni kawiarni Eglander Caffe umieścili tylko kilka prac. 
W wystawie brali udział: Irena Aksamit, Zofia Drążkiewicz, 
Marek Dziedzina, Joanna Dziubińska, Anna Madeja, Stani-
sław Górecki, Maria Lizoń-Śliwa, Jadwiga Łuczak, Anna Ma-
linowska,  Adam Michałczak, Anna Niezgoda, Joanna Szcze-
paniak, Anna Spodnik, Henryk Zachwieja (zm). Różnorodność 
technik i tema-
tów to oblicze na-
szej wystawy. 

Cieszymy się, 
że ślad naszej 
wystawy pozo-
stanie na zdję-
ciach i w pamięci 
autorów wystawy 
oraz w komenta-
rzach  nielicznych  
kawia r n ia nych 
gości.  


