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Jak ubierali 
się górale ?

W 2020r. nakładem i 
staraniem Małopolskiego 
Centrum Kultury „Sokół” 
w Nowym Sączu wyszło 
monumentalne dzieło pt. 
„Krakowiacy, Lachy, Gó-
rale – stroje wsi małopol-
skiej”, na które składa się 
dziesięć tomów albumu, 
pod redakcją serii – Marii 
Brylak - Załuskiej. 

Jak czytamy na stronie 
MCK „Sokół”: Krako-
wiacy, Lachy, Górale - 
stroje wsi małopolskiej to 
wydawnictwo ukazujące 
urodę, bogactwo i róż-
norodność tradycyjnych, świątecznych strojów oraz codzien-
nych ubiorów chłopskich noszonych niegdyś w małopolskich 
wsiach od Krakowa po Zakopane, od Zawoi po Gorlice.

Strój od zawsze pełnił w tradycyjnej społeczności wiejskiej 
niezwykle ważną rolę. Demonstrował przynależność do stanu 
chłopskiego i do swojej lokalnej grupy. Po ubiorze rozpoznawa-
no zamożność, pozycję społeczną oraz stan cywilny. Świąteczny, 
paradny – noszony podczas ważnych wydarzeń i uroczystości – 
spełniał rozliczne funkcje obrzędowe. Strój bujnie się rozwijał 
i ewoluował na przestrzeni lat. Najstarsze ubiory miały proste, 
archaiczne kroje, naturalne kolory oraz skromne, choć wysmako-
wane, zdobnictwo. Z czasem wprowadzano coraz więcej przemy-
słowych barwnych, wzorzystych tkanin oraz bogatszą ornamen-
tykę.

 Na terenie dzisiejszego województwa małopolskiego istniało 
dawniej bez mała trzydzieści odmian wiejskiego stroju odświętne-
go w obrębie kilkunastu zamieszkałych tu grup etnograficznych. 
Na północy byli to Krakowiacy z licznymi subregionami w części 
zachodniej i wschodniej; w centrum na terenach podgórskich – 
Lachy i Pogórzanie o mieszanej, krakowsko-góralskiej kulturze; 
wreszcie – cały szereg grup górali karpackich, żyjących u pod-
nóży Beskidów i Tatr, po Beskid Niski na wschodzie, zasiedlony 
niegdyś przez Łemków.

Obecnie tradycyjne stroje znane są przede wszystkim dzięki 
licznym w Małopolsce zespołom folklorystycznym. Czasem też no-
szone są podczas lokalnych uroczystości. Wyjątkiem jest Podha-
le, gdzie góralskie ubrania do dziś zakładane są prywatnie, na 
świąteczne rodzinne i religijne okazje. Ostatnio rośnie zaintere-
sowanie i zapotrzebowanie na lokalne stroje również u Lachów z 
Podegrodzia czy Górali od Łącka.

Tom ósmy poświęcony został góralom spiskim, szczawnickim 
i pienińskim. Stroje górali szczawnickich i pienińskich opisała 
w albumie dyrektor Muzeum Pienińskiego im. Józefa Szalaya w 
Szlachtowej, Barbara Alina Węglarz, która przybliżyła tytuł VIII 
tomu albumu: 

Nieprzypadkowo strój spiski, szczawnicki i pieniński znalazły 
się w jednym tomie: mają wiele wspólnych cech a wpływy spiskie 
w tych dwóch ostatnich są do dziś widoczne.  Zawarta  w tytule 
klasyfikacja górali zamieszkujących region Pienin ma swojego 
autora w osobie Romana Reinfussa – wybitnego znawcy etno-

grafii Karpat, który zastosował kryterium stroju jako niezwykle 
ważnego czynnika kształtującego poczucie przynależności grupo-
wej. Na tej podstawie wydzielił osobne grupy etnograficzne górali 
szczawnickich (zamieszkujących Szczawnicę, Krościenko, Tylkę, 
Grywałd, Hałuszową) i górali pienińskich (zamieszkujących tyl-
ko Sromowce Niżne, Średnie i Wyżne). Dlaczego nazwa górale 
szczawniccy? bo to właśnie w Szczawnicy, zasobniejszej finanso-
wo od ościennych wsi, na przełomie XIX i XX w., wykształcił się 
silny ośrodek nowej mody, którego oddziaływanie zaczęło pro-
mieniować na zachód aż po Grywałd i Hałuszową, a z czasem do-
tarło też do Sromowiec Niżnych i Wyżnych – wsi, w których ubiór 
najdłużej pozostawał pod modą ze Spiszu. W czasach najwięk-
szego rozwoju pracowało w Szczawnicy kilkudziesięciu hafciarzy, 
krawców, kuśnierzy, którzy szyli odzież dla mieszkańców całego 
regionu Pienin, włącznie z wioskami położonymi na wschód od 
Szczawnicy, tj. Szlachtową, Jaworkami, Białą i Czarną Wodą.  
Trzeba jednak dodać, że w dziewiętnastowiecznych opisach re-
gionu spotykamy nazwy górale „od Szczawnic”, „od Pienin”, „od 
Krościenka”, a współcześnie, zarówno w literaturze etnograficz-
nej, jak i krajoznawczej coraz częściej obie grupy wyróżnione na 
podstawie stroju przez Romana Reinfussa określane są jedną na-
zwą Górali Pienińskich. 

Wydanie 10 tomów album jest efektem realizowanego przez 
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu projek-
tu badawczo-dokumentacyjnego pod nazwą Małopolska Źródłem 
Tradycji, finansowanego z funduszy europejskich w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskie-
go na lata 2014–2020.

Wszelkie informacje dotyczące możliwości nabycia całego 
dzieła, bądź poszczególnych jego tomów, znajdują się na stronie 
internetowej instytucji: www.mcksokol.pl 

Promocja 8 tomu wydawnictwa Krakowiacy, Lachy, Górale - 
stroje wsi małopolskiej jest planowana w szczawnickim Muzeum 
Pienińskim podczas finisażu wystawy poświęconej strojowi spi-
skiemu.

A.L.

Fot. pochodzi z Albumu Krakowiacy, Lachy, Górale 
– stroje wsi małopolskiej, tom VIII, s.324.
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- PIYRSY KROK -

Przysed Nowy Rok
Stawił piyrsy krok
Przysed kuku - kuku
W petardowo huku

Skocył w góro het
Jas pod niebo wnet
Zakrzesoł piontomi
Wystrzelił racomi

Rozjaśnił nom mrok
Poźroł w przód i w bok
Rozejrzoł sie wkoło
Podskocył wesoło

Wziół cas za pon brat
Polecioł z nio w świat
Polecieli wnet jak ludzie
W to codzionno trudzie

Stóń ze Roku stóń
Dyś przecio nie kón
Kóń galopo leci
Ty bow sie jak dzieci

Ftos cie góni fto
Cos sie śpiesyć co
Modoś ci łostonie
Staroś w przód pozonie

Nowa wystawa w Muzeum Pienińskim
„Kraina borytasów, zielonych lajbików i kana-

fasu – strój spiski” taki tytuł nosi wystawa, którą 
przygotowało Muzeum Pienińskie dla zwiedzają-
cych od 6 listopada 2020r. Niestety, kolejne obo-
strzenia koronawirusowe udaremniły możliwość 
zaprezentowania wystawy zwiedzającym. By opo-
wiedzieć, co się na wystawie znalazło, oddajemy 
głos dyrektor Muzeum p. Barbarze Węglarz:

Spiski strój ludowy zagościł z wizytą u górali 
pienińskich: kanafas, z którego szyto spódnice - ka-
nafoski i pościel, spiskie portki zdobione borytasa-
mi – zwanymi także węzłem austriackim wykona-
nymi z wełnianych tasiemek w kolorze czerwonym 
z granatowym brzegiem; męska zielona kamizel-
ka zwana lajbikiem; sukmana z ciemnego sukna 
z aplikacjami na rękawach i przodach; kożuch z 
baranich skór wyprawianych na biało, z kołnie-
rzem lamowanym lisim futrem, zapinany na skórzane guziki, z aplikacjami z 
czerwonego sukna i safianowej skórki oraz haftami wykonanymi czerwoną i 

zieloną włóczką rozmieszczonymi z przodu, 
wzdłuż zapięcia i po bokach, wokół kiesze-
ni i na dole rękawów; kapelusze z czarnego 
filcu zwane kłobukami z rondem wywinię-
tym do góry; gorsety zwane kabotkami, laj-
bikami, lejbikami, czepki, chustki te i wiele 
innych elementów stroju spiskiego odmiany 
kacwińskiej można obejrzeć na wystawie w 
Muzeum Pienińskim. Prezentujemy ponad 
80 eksponatów.

Wystawa planowana jest do 31 marca 
2021. I mamy nadzieję, że uda nam się zor-
ganizować w marcu finisaż wystawy.

A.L.

Wizyta Ś więtego Mikołaja
Spotkanie z Mikołajem to ważne wydarzenie dla każdego dziecka. W 

piątek, 4 grudnia w Miejskim Przedszkolu Publicznym panowało wielkie 
poruszenie, przedszkolaki ubrane w odświętne stroje i mikołajowe cza-
peczki z niecierpliwością wyczekiwały odwiedzin niezwykłego gościa. 
Gdy Mikołaj w końcu przybył został radośnie przywitany. Dzieci z każ-
dej grupy zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie, a 
następnie zaprosiły Mikołaja do wspólnej zabawy. Na koniec Mikołaj ob-
darował każde dziecko wymarzonym prezentem i i obiecał, że odwiedzi 
nasze przedszkole za rok. Wizyta Świętego wprowadziła wszystkich w 
miły, świąteczny nastrój.

E.S.
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Szczawnickie kalendarze na 2021 rok

Kalendarze dostępne są w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury 
oraz w sklepach: 
-sklep GAMA, ul. Zdrojowa 3 
-księgarnia GS, ul. Główna 3 
-butik I Love Szczawnica, Plac Dietla 7 
-kiosk u Murzyna, ul. Główna 19 
-weritas Trzy Korony, ul. Główna 59 
-sklep EURO, os. XX-lecia 1 
-sklep EURO, ul. Szlachtowska 94 
-sklep NOWEX Szlachtowa, ul. Jana Pawła II 4 
-sklep Sezam Jaworki, ul. Pod Homolami 32 
Cena kalendarza wynosi 15 zł. Istnieje możliwość wysyłki.  

Szczegóły pod nr tel. 18 262 26 66.
Niech szczawnickie krajobrazy towarzyszą zainteresowanym 

na co dzień.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
NA NAJPIĘKNIEJSZE UKWIECENIE POSESJI PRYWATNYCH
NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA W ROKU 2020

Jak co roku Miasto i Gmina Szczawnica organizuje Konkurs na najpiękniejsze ukwiecenie posesji prywatnych w celu podniesienia 
atrakcyjności i walorów estetycznych Gminy.

W roku 2020 zostało zgłoszonych 16 posesji prywatnych. z tego 10 w kategorii I - czyli prywatne posesje przy budynkach jedno-
rodzinnych  i 6 w kategorii II - balkony w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych.  Posesje do konkursu były zgłaszane przez 
właścicieli, przedstawicieli Rady lub osoby trzecie, które podziwiały ukwiecone posesje. Pod uwagę brane były dwie kategorie tj.: 
balkony oraz ogrody przydomowe. Poniżej wymieniono skład komisji, który dokonał przeglądu zgłoszonych posesji:

Przedstawiciele Rady Miejskiej 
Pani Anna Gębala
Pan Jacek Gębala 
Przedstawiciel Klubu TPSP Koło „PIENINY” – Pani Anna 

Malinowska 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury – Pani Alina Le-

lito
Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica – Pani Jo-

lanta Poręba.
W dniu 23 lipca br. komisja konkursowa powołana przez Bur-

mistrza, w składzie dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej, przed-
stawiciela TPSP Koło Pieniny, przedstawiciela UM i G Szczaw-
nica oraz przedstawiciela MOK-u dokonała oceny zgłoszonych do 
konkursu posesji prywatnych przy budynkach jednorodzinnych.

Komisja wybierając nagrodzone posesje oceniała dobór kwia-
tów, ich ilość, pomysłowość przy tworzeniu ogrodowych i balko-
nowych aranżacji, a przede wszystkim pracę włożoną w zagospo-
darowanie i utrzymanie rabat oraz donic na balkonach.

I kategoria – prywatne posesje przy budynkach 
jednorodzinnych

1. miejsce 1.500,00 zł - Anna Łyczewska
2. miejsce 800,00 zł - Maria Ziemianek
3. miejsce 500,00 zł - Teresa Mos
II. kategoria balkony w budynkach jednorodzin-

nych i wielorodzinnych
1. miejsce 1.000,00 zł  – Jadwiga Salamon
2. miejsce 600,00 zł - Stanisława Marszycka
3. miejsce 400,00 zł - Paweł Kwiecień 

Gratulacje!
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Poszukujemy osoby posiadające kwalifikacje

OPIEKUNA OSOBY STARSZEJ 
ASYSTENTA OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczaw-

nicy poszukuje osób do współpracy w związku z ogłoszonym 
programem „Asystent osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021. 
W ramach tego programu opiekunowie dzieci i osób dorosłych 
niepełnosprawnych będą mogli skorzystać z pomocy w sprawo-
waniu nad nimi codziennej opieki.

Więcej informacji można uzyskać w Miejsko Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy, ul. Szalaya 103, 
34-460 Szczawnica, pod numerem telefonu (18) 262 10 66.

 
Lidia Misztal

Kierownik MGOPS w Szczawnicy
Źródło: Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY 
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

- EDYCJA 2021 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór 
wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepeł-
nosprawnej”- edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarno-
ściowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta 
jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności 
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczo-
ną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności sta-
łego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym pomoże asystent?
w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez 

uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświa-
towe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabi-
litacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, ro-
dzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe 
( społeczne, sportowe)

• w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika 
Programu przy ich realizacji,

• w załatwianiu spraw urzędowych,
• w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju orga-

nizacjami,
• w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie 

sztuki, wystawy),
• w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez 

dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zapro-
wadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

UWAGA! Uczestnik programu za usługi asystenta nie bę-
dzie ponosił odpłatności!

Osoby zainteresowane uczestnictwem  w programie  proszone 
są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Szczawnicy pod 
nr telefonu  18 2621066.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na 
tego typu usługę i aplikowanie o środki finansowe na realizację 
Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 
2021.Więcej informacji na temat programu: 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-oglo-
szeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edy-
cja-2021                                                              

Podziękowania !
Składamy serdeczne podziękowania dla Pana prze-

wodniczącego Rady Miejskiej, Pana Kazimierza Za-
chwiei i Radnych za ufundowanie paczek świątecznych 
dla potrzebujących  wsparcia mieszkańców naszej gmi-
ny. Pracownicy ośrodka Pomocy Społecznej w Szczaw-
nicy przekazali żywność i środki kosmetyczne 10 sa-
motnym osobom w podeszłym wieku, które poczuły 
dzięki tym darom, że nie są same i że ktoś się o nie 
troszczy.  Wyrażam wdzięczność wszystkim Radnym, 
którzy włączyli się w tę inicjatywę za chęć niesienia po-
mocy. Życzę Państwu wielu sukcesów oraz powrotu do 
normalności.

Lidia Misztal
Kierownik MGOPS w Szczawnicy 

z zespołem pracowników
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Szczawnica,  29 grudnia 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na 
tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 
103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 29 grudnia 2020 
r.  do  19 stycznia 2021 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy
1. działki ewid. Nr 2542/6 o powierzchni 0.2296 ha położonej w Szczawnicy ul. 

Staszowa z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 10 lat
II. najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy:
1. część działki ewid. Nr 1668/1 o powierzchni 0.0321 ha położonej w Szczawnicy 

przy ul. Szalaya 41b zabudowanej  pawilonem  handlowo usługowym o powierzchni 
użytkowej 204 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na 
okres 3 lat.

2. działki ewid. Nr 1233/7 o powierzchni 0.0097 ha położonej w Szczawnicy przy 
ul. Głównej 4 zabudowanej kioskiem handlowo usługowym o powierzchni użytko-
wej 33 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na okres 3 
lat

III. Zbycia w trybie bezprzetargowym :
1. działki ewid. Nr 216/2 o powierzchni 0.0455 ha położonej w Szlachtowej przy 

ul. Jana Pawła II 

Uchwały Rady Miejskiej w Szczaw-
nicy, podjęte na sesjach w dniach 

21 i 30 grudnia 2020 roku:

XXVII zwyczajna sesja w dniu 21 grudnia 
2020 roku:

Uchwała Nr XXVII/198/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nie-
ruchomości stanowiących własność Miasta i 
Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym. 

Uchwała Nr XXVII/199/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w najem nieru-
chomości stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica w trybie bezprzetargowym. 

Uchwała Nr XXVII/200/2020  w sprawie 
zbycia w trybie bezprzetargowym działki sta-
nowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica. 

Uchwała Nr XXVII/201/2020  w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nie-
ruchomości stanowiących własność Miasta i 
Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym. 

Uchwała Nr XXVII/202/2020  w sprawie 
uzgodnienia projektu budowlanego przyłącza 
gazu średniego ciśnienia do budynku Modrze-
wie Park Hotel w Szczawnicy, poprzez dział-
kę ew. Nr 1434/52 obręb 0001 – Szczawnica 
Miasto, na której zlokalizowany jest pomnik 
przyrody – fragment parku utrzymywany na 
„dziko”, ustanowiony decyzją Wojewody No-
wosądeckiego z dnia 30 października 1978 r. 
RLS.op-7140/51/78. 

Uchwała Nr XXVII/203/2020  w sprawie 
zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 
na rok 2020,

Uchwała Nr XXVII/204/2020   w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta  i Gminy Szczawnica.

Uchwała Nr XXVII/205/2020  w sprawie 
przekazania skargi do rozpatrzenia przez Ko-
misję Skarg, Wniosków i Petycji. 

XXVIII zwyczajna sesja w dniu 30 grud-
nia 2020 roku:

Uchwała Nr XXVIII/206/2020 w sprawie 
uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 
Miasta i Gminy Szczawnica na 2021 rok.

Uchwała Nr XXVIII/207/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz czę-
ści zadania w zakresie udzielania świadczeń na 
rzecz osób zatrzymanych do wytrzeźwienia na 
terenie Miasta i Gminy Szczawnica. 

Uchwała Nr XXVIII/208/2020 w sprawie 
przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Mia-
sta i Gminy Szczawnica na lata 2021 – 2025”. 

Uchwała Nr XXVIII/209/2020 - Uchwała 
Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 
2021. (druk nr 218)

Uchwała Nr XXVIII/210/2020 w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gmi-
ny Szczawnica.  

Uchwała Nr XXVIII/211/2020 w sprawie 
przekazania skargi do Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji. 

Szczawnica,  28 grudnia 2020 r.       
Znak: RIOŚ. 6845.55.2020.JP

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I publiczny przetarg ustny nie-
ograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej :

1. część działek ewid. nr  5/6 i 161/1 o powierzchni ogólnej  0.2140 ha położonych 
w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
parkingowej

2. część działek ewid. nr 5/6 i 161/1 oraz działek 5/1 i 161/2 o powierzchni ogólnej 
1.0859 ha położonych w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem jako 
teren przyległy.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 90 000,00 zł + Vat
Wadium wynosi  18 000,00 zł
  
Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021 r. o godzinie 11.00 w budynku 

Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103- sala posiedzeń.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :
1. uiszczenie wadium w pieniądzu w kwocie 18 000 ,00 zł / słownie osiemnaście 

tysięcy  złotych/, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 
PKO Bank Polski SA Szczawnica ul. Park Dolny 17 54 1020 2892 0000 5802 0646 
9961 do dnia  22 stycznia 2021 r. 

Dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości należy okazać Komisji Przetar-
gowej, a w przypadku osoby prawnej dowód wpłaty wadium oraz stosowne doku-
menty rejestracyjne.

2.   nie zaleganie z opłatami lub innymi należnościami wobec Miasta i Gminy 
Szczawnica, potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez Urząd Mia-
sta i Gminy Szczawnica lub oświadczeniem.

Wadium w pieniądzu wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zo-
stanie na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości, a w przypadku uchylenia się 
przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego. 
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników  zostanie zwrócone niezwłocznie 
po zamknięciu przetargu.

Wydzierżawiający  zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu i prawo unie-
ważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ze szczegółowymi warunkami przetargu oraz projektem umowy i zasadami 
prowadzenia parkingu można zapoznać się w Referacie  Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie 
Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel.26222-03.
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D Z I E J E  S I Ę  W  S Z C Z AW N I C Y. . .

W ramach dodatkowego zadania związanego z obudową alejki 
wzdłuż Parku Dolnego po realizacji sieci gazowej ze środ-

ków budżetowych Miasta i Gminy Szczawnica zrealizowano rów-
nież alejkę dojazdową od Willi „Marta” w kierunku siedziby ban-
ku PKO BP SA w Szczawnicy. Ostatecznie za kwotę 70.000,00 zł 
zostało położone dodatkowe 200 m2 kostki betonowej w odcieniu 
czerwonym.

W ramach projektu pt. „Uzdrowiska pogranicza polsko - sło-
wackiego jako rozpoznawalne w skali Europy obszary re-

alizacji turystyki zdrowotnej - etap I” realizowanego w gminach 
uzdrowiskowo - turystycznych (Piwniczna, Muszyna, Krynica, 
Szczawnica, Bardejów, Ruzbachy, Lubovnia i inne miejscowo-
ści) powstały jednolite Miejsca Obsługi Rowerzystów (w skrócie 
MOR-y). W ramach części projektu Miasta i Gminy Szczawnicy, 
takie miejsca powstały w Jaworkach naprzeciwko stadniny koni 
„Rajd” oraz obok boiska Orlik przy ścieżce pieszo - rowerowej. 
Elementy znakowania i opisu trasy były efektem konkursu ar-
chitektonicznego, który spośród szeregu prac pozwolił wybrać 
przez komisję Polsko - Słowacką koncepcję najlepiej oddającą 
charakter projektu i zdaniem komisji specyficzne elementy ob-
szaru pogranicza.

Na zagospodarowanie terenu dla siłowni rekreacyjno-gimnastycznej na świeżym powietrzu przy ścieżce pieszo - rowerowej w 
Szczawnicy pozyskano dodatkowe środki na etap II. 

Na I etap w/w zadania Miasto i Gmina Szczawnica otrzymała wcześniej dofinansowanie pochodzące ze środków pomocowych w 
ramach naszego uczestnictwa w Lokalnej Grupy Działania w wysokości 31 815,00 zł.

Natomiast w ostatnich dniach akceptację komitetu monitorującego uzyskał nasz wniosek złożony do Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego - Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020. W ramach tego naboru pozyskaliśmy dodatkowo  
64 000,00 zł., co pozwala poszerzyć pierwotny zakres o dodatkowe urządzenia w miejscu wskazanym na załączonych zdjęciach na 
działce 708/244.

W ramach projektu planuje się utwardzenie terenu oraz montaż 8 urządzeń siłowni rekreacyjno-gimnastycznej na świeżym powie-
trzu:

-trenażer nóg- nożyce, 
-trenażer nóg- wyciskanie surfer, 
-wioślarz, 
-ławka skośna, 
-krzesełko do wyciskania podwójne wraz z pylonem, 
-masażysta pleców i bioder podwójne wraz z pylonem, 
-krzesełko do ściągania podwójne wraz z pylonem, 
-montaż jednego stolika na szachy 
-montaż tablicy informacyjnej.
Realizacja projektu przyczyni się do uatrakcyjnienia obszaru 

Szczawnicy o nowe elementy zapewniające niezbędne  warunki  
dla realizacji różnych form aktywności ruchowej. Planowane za-
gospodarowanie terenu  pozwoli na połączenie ruchu na świeżym 
powietrzu z obcowaniem wśród ludzi. Nowe elementy siłowni na 
wolnym powietrzu wpisują się w jednolitą koncepcję zagospodaro-
wania tego terenu na „ogólnodostępną strefę aktywności fizycznej”.
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Gaz do Szczawnicy już jest przekazywany nowo wybudowaną 
siecią gazową. Zgodnie z pismem Polskiej Spółki Gazowniczej, 
Oddział Gazowniczy w Krakowie dokonał zagazowania i urucho-
mienia sieci gazowej średniego ciśnienia w mieście Szczawnica w 
ulicy Głównej od granicy z miejscowością Krościenko do potoku 
Skotnickiego oraz w ulicach: Pienińska, Flisacka, Nad Grajcarkiem 
i Wygon. 

Kolejne odcinki będą uruchamiane w dalszej kolejności w kolej-
nych miesiącach 2021 roku.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Gazyfikacja re-
jonu Szczawnicy i gmin ościennych” przez PSG.

Pn Wt  Śr Cz Pt So  N Pn Wt  Śr Cz Pt So  N
1 28 29 30 31 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
2 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
3 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
4 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
5 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pn Wt  Śr Cz Pt So  N Pn Wt  Śr Cz Pt So  N
1 2 3 4 5 6 7 29 30 31 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

Pn Wt  Śr Cz Pt So  N Pn Wt  Śr Cz Pt So  N
1 26 27 28 29 30 1 2 31 1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
3 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
4 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
5 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4
6 31 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11

Pn Wt  Śr Cz Pt So  N Pn Wt  Śr Cz Pt So  N
28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31 1 23 24 25 26 27 28 29
2 3 4 5 6 7 8 30 31 1 2 3 4 5

Pn Wt  Śr Cz Pt So  N Pn Wt  Śr Cz Pt So  N
1 30 31 1 2 3 4 5 27 28 29 30 1 2 3
2 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
3 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
4 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
5 27 28 29 30 1 2 3 25 26 27 28 29 30 31
6 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7

Pn Wt  Śr Cz Pt So  N Pn Wt  Śr Cz Pt So  N
1 2 3 4 5 6 7 29 30 1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
29 30 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

Brzeg, Gabańka, Kunie, Maćka zza Ławy, Niterbarg, Partyzantów, Samorody, Sopotnicka, 
Staszowa, Szlachtowska, wszystkie ulice z miejscowości Jaworki i SzlachtowaCzwartek

Rejon

I

II

III

Dni zbiórki

Poniedziałek

Środa

KWIECIEŃ

 - popiół (odbiór w każdy drugi wtorek miesiąca z całego terenu miasta i gminy)

      - święto (zbiórka dla danego rejonu przesunięta na następny dzień roboczy)

 - odpady niesegregowane (zmieszane) + odpady biodegradowalne

 - odpady segregowane (szkło, tworzywa sztuczne, papier, metal)

Obszar zbiórki

Al. Parkowa, Flisacka, Główna, Groń, Kwiatowa, Nad Grajcarkiem, Ogrodowa, Park Dolny, 
Pienińska, Pod Sadami, Skotnicka, Słoneczna, Średniak, Widok, Wygon, Zielona, Zyblikiewicza

Al. 1 Maja, Bereśnik, Jana Wiktora, Języki, Kowalczyk, Os. Połoniny, Os. Dwudziestolecia, Park 
Górny, Plac Dietla, Połoniny, Szalaya, Św. Krzyża, Zawodzie, Zdrojowa

Środa, piątek

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zabudowa wielolokalowa (bloki) - zmieszane i biodegradowlne co tydzień w piątek, 
segregowane co dwa tygodnie w środę

2021

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK

LISTOPAD GRUDZIEŃ

MAJ CZERWIEC

LIPIEC SIERPIEŃ

STYCZEŃ LUTY

MARZEC

IV

Pn Wt  Śr Cz Pt So  N Pn Wt  Śr Cz Pt So  N
1 28 29 30 31 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
2 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
3 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
4 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
5 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pn Wt  Śr Cz Pt So  N Pn Wt  Śr Cz Pt So  N
1 2 3 4 5 6 7 29 30 31 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

Pn Wt  Śr Cz Pt So  N Pn Wt  Śr Cz Pt So  N
1 26 27 28 29 30 1 2 31 1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
3 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
4 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
5 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4
6 31 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11

Pn Wt  Śr Cz Pt So  N Pn Wt  Śr Cz Pt So  N
28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31 1 23 24 25 26 27 28 29
2 3 4 5 6 7 8 30 31 1 2 3 4 5

Pn Wt  Śr Cz Pt So  N Pn Wt  Śr Cz Pt So  N
1 30 31 1 2 3 4 5 27 28 29 30 1 2 3
2 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
3 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
4 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
5 27 28 29 30 1 2 3 25 26 27 28 29 30 31
6 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7

Pn Wt  Śr Cz Pt So  N Pn Wt  Śr Cz Pt So  N
1 2 3 4 5 6 7 29 30 1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
29 30 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

Brzeg, Gabańka, Kunie, Maćka zza Ławy, Niterbarg, Partyzantów, Samorody, Sopotnicka, 
Staszowa, Szlachtowska, wszystkie ulice z miejscowości Jaworki i SzlachtowaCzwartek

Rejon

I

II

III

Dni zbiórki

Poniedziałek

Środa

KWIECIEŃ

 - popiół (odbiór w każdy drugi wtorek miesiąca z całego terenu miasta i gminy)

      - święto (zbiórka dla danego rejonu przesunięta na następny dzień roboczy)

 - odpady niesegregowane (zmieszane) + odpady biodegradowalne

 - odpady segregowane (szkło, tworzywa sztuczne, papier, metal)

Obszar zbiórki

Al. Parkowa, Flisacka, Główna, Groń, Kwiatowa, Nad Grajcarkiem, Ogrodowa, Park Dolny, 
Pienińska, Pod Sadami, Skotnicka, Słoneczna, Średniak, Widok, Wygon, Zielona, Zyblikiewicza

Al. 1 Maja, Bereśnik, Jana Wiktora, Języki, Kowalczyk, Os. Połoniny, Os. Dwudziestolecia, Park 
Górny, Plac Dietla, Połoniny, Szalaya, Św. Krzyża, Zawodzie, Zdrojowa

Środa, piątek

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zabudowa wielolokalowa (bloki) - zmieszane i biodegradowlne co tydzień w piątek, 
segregowane co dwa tygodnie w środę

2021

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK

LISTOPAD GRUDZIEŃ

MAJ CZERWIEC

LIPIEC SIERPIEŃ

STYCZEŃ LUTY

MARZEC

IV

Pn Wt  Śr Cz Pt So  N Pn Wt  Śr Cz Pt So  N
1 28 29 30 31 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
2 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
3 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
4 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
5 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pn Wt  Śr Cz Pt So  N Pn Wt  Śr Cz Pt So  N
1 2 3 4 5 6 7 29 30 31 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

Pn Wt  Śr Cz Pt So  N Pn Wt  Śr Cz Pt So  N
1 26 27 28 29 30 1 2 31 1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
3 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
4 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
5 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4
6 31 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11

Pn Wt  Śr Cz Pt So  N Pn Wt  Śr Cz Pt So  N
28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31 1 23 24 25 26 27 28 29
2 3 4 5 6 7 8 30 31 1 2 3 4 5

Pn Wt  Śr Cz Pt So  N Pn Wt  Śr Cz Pt So  N
1 30 31 1 2 3 4 5 27 28 29 30 1 2 3
2 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
3 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
4 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
5 27 28 29 30 1 2 3 25 26 27 28 29 30 31
6 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7

Pn Wt  Śr Cz Pt So  N Pn Wt  Śr Cz Pt So  N
1 2 3 4 5 6 7 29 30 1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
29 30 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

Brzeg, Gabańka, Kunie, Maćka zza Ławy, Niterbarg, Partyzantów, Samorody, Sopotnicka, 
Staszowa, Szlachtowska, wszystkie ulice z miejscowości Jaworki i SzlachtowaCzwartek
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      - święto (zbiórka dla danego rejonu przesunięta na następny dzień roboczy)

 - odpady niesegregowane (zmieszane) + odpady biodegradowalne

 - odpady segregowane (szkło, tworzywa sztuczne, papier, metal)

Obszar zbiórki

Al. Parkowa, Flisacka, Główna, Groń, Kwiatowa, Nad Grajcarkiem, Ogrodowa, Park Dolny, 
Pienińska, Pod Sadami, Skotnicka, Słoneczna, Średniak, Widok, Wygon, Zielona, Zyblikiewicza

Al. 1 Maja, Bereśnik, Jana Wiktora, Języki, Kowalczyk, Os. Połoniny, Os. Dwudziestolecia, Park 
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Środa, piątek

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zabudowa wielolokalowa (bloki) - zmieszane i biodegradowlne co tydzień w piątek, 
segregowane co dwa tygodnie w środę
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WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK

LISTOPAD GRUDZIEŃ

MAJ CZERWIEC

LIPIEC SIERPIEŃ

STYCZEŃ LUTY

MARZEC

IV

Pn Wt  Śr Cz Pt So  N Pn Wt  Śr Cz Pt So  N
1 28 29 30 31 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
2 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
3 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
4 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
5 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pn Wt  Śr Cz Pt So  N Pn Wt  Śr Cz Pt So  N
1 2 3 4 5 6 7 29 30 31 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

Pn Wt  Śr Cz Pt So  N Pn Wt  Śr Cz Pt So  N
1 26 27 28 29 30 1 2 31 1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
3 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
4 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
5 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4
6 31 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11

Pn Wt  Śr Cz Pt So  N Pn Wt  Śr Cz Pt So  N
28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31 1 23 24 25 26 27 28 29
2 3 4 5 6 7 8 30 31 1 2 3 4 5

Pn Wt  Śr Cz Pt So  N Pn Wt  Śr Cz Pt So  N
1 30 31 1 2 3 4 5 27 28 29 30 1 2 3
2 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
3 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
4 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
5 27 28 29 30 1 2 3 25 26 27 28 29 30 31
6 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7

Pn Wt  Śr Cz Pt So  N Pn Wt  Śr Cz Pt So  N
1 2 3 4 5 6 7 29 30 1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
29 30 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

Brzeg, Gabańka, Kunie, Maćka zza Ławy, Niterbarg, Partyzantów, Samorody, Sopotnicka, 
Staszowa, Szlachtowska, wszystkie ulice z miejscowości Jaworki i SzlachtowaCzwartek

Rejon

I

II

III

Dni zbiórki

Poniedziałek

Środa

KWIECIEŃ

 - popiół (odbiór w każdy drugi wtorek miesiąca z całego terenu miasta i gminy)

      - święto (zbiórka dla danego rejonu przesunięta na następny dzień roboczy)

 - odpady niesegregowane (zmieszane) + odpady biodegradowalne

 - odpady segregowane (szkło, tworzywa sztuczne, papier, metal)

Obszar zbiórki

Al. Parkowa, Flisacka, Główna, Groń, Kwiatowa, Nad Grajcarkiem, Ogrodowa, Park Dolny, 
Pienińska, Pod Sadami, Skotnicka, Słoneczna, Średniak, Widok, Wygon, Zielona, Zyblikiewicza

Al. 1 Maja, Bereśnik, Jana Wiktora, Języki, Kowalczyk, Os. Połoniny, Os. Dwudziestolecia, Park 
Górny, Plac Dietla, Połoniny, Szalaya, Św. Krzyża, Zawodzie, Zdrojowa

Środa, piątek

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zabudowa wielolokalowa (bloki) - zmieszane i biodegradowlne co tydzień w piątek, 
segregowane co dwa tygodnie w środę

2021

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK

LISTOPAD GRUDZIEŃ

MAJ CZERWIEC

LIPIEC SIERPIEŃ

STYCZEŃ LUTY

MARZEC

IV

HARMONOGRAM  ODBIORU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH    1-6 / 2021
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MATERIAŁ SPONSOROWANY

Rehabilitacja układu oddechowego dla osób po przebytym COVID-19 (ozdrowieńców)

Zapraszamy do skorzystania z programu rehabilitacji układu oddechowego w SANATORIUM INHALATORIUM w 
Szczawnicy dla osób, które przeszły COVID-19 tzw. ozdrowieńców, z pełnymi objawami zakażenia koronawirusem 
jak i bezobjawowo.

Sanatorium Inhalatorium jest obiektem, który w swojej ofercie posiada szeroki zakres inhalacji, zwłaszcza 
unikatowych inhalacji celkowych oraz Bullinga opartych na wodach leczniczych Uzdrowiska Szczawnica i specja-
lizuje się w leczeniu górnych i dolnych dróg oddechowych. Jako placówka z 200-letnim doświadczeniem realizuje 
leczenie w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie leczenia chorób dróg oddechowych 
oraz schorzeń narządu ruchu. 

Program ma na celu przeciwdziałanie powikłaniom ze strony układu oddechowego, powstałym w przebie-
gu COVID-19 i opiera się na ścisłej współpracy doświadczonych lekarzy specjalistów w zakresie alergologii, la-
ryngologii, neurologii, balneologii i medycyny fizykalnej oraz wykwalifikowanych fizjoterapeutów, którzy będą 
pracować indywidualnie z pacjentem nad poprawieniem jakości życia po przebytej chorobie. Jednym z lekarzy 
prowadzących   będzie dr Marcel Mazur, alergolog i internista z Centrum Alergologii Klinicznej Środowiskowej 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, który jest ekspertem w dziedzinie diagnostyki i leczenia alergii dróg od-
dechowych.

Oferujemy 12 lub 18 dni zabiegowych w Sanatorium Inhalatorium, które zawierają: 

	3  konsultacje lekarskie

	Badanie spirometryczne na początku oraz na końcu leczenia pacjenta

	Codzienny pomiar ciśnienia

	Monitorowanie saturacji krwi

	6 zabiegów dziennie w tym: 

•	 Inhalacje: celkowe, Bullinga z witaminami A i E, ultradźwiękowe, AMSA z lekami 

•	 Ćwiczenia oddechowe z nauką właściwego toru oddychania 

•	 Masaż klatki piersiowej 

•	 Pole magnetyczne na klatkę piersiową (magnetotron) 

•	 Kuracja wodą leczniczą „Stefan” w Pijalni Wód Mineralnych.

	Opieka lekarska i pielęgniarska

Więcej informacji na naszej stronie www.uzdrowiskoszczawnica.pl 
Zapraszamy do kontaktu : +48 662 199 770
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Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
Ostatnia w 2020 roku sesja Rady Powiatu Nowotarskiego od-

była się 30 grudnia, w formie zdalnej. 
Niemal tradycyjnie, na początku sesji dokonaliśmy zmian w 

budżecie na rok 2020, a także w ślad za tym zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

Kolejny, a zarazem najistotniejszy punkt obrad dotyczył pod-
jęcia przez Radę Powiatu Nowotarskiego uchwały budżetowej na 
rok 2021. Pomimo faktu, że nie jest to budżet doskonały radni 
Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali w komplecie za propono-
wanym przez koalicję rządzącą w powiecie projektem. Zdajemy 
sobie sprawę, że sytuacja finansowa z powodu pandemii covid-19 
jest trudna, stąd też taka nasza decyzja.

Budżet na rok 2021 zakłada dochody w wysokości ponad 
223 mln zł natomiast wydatki w kwocie ponad 243 mln zł, co 
daje planowany deficyt budżetu w kwocie ponad 19 mln zł. Na 
inwestycje przeznaczono ponad 47 mln zł, czyli ok 20 % środków. 
Niemal 80% tej kwoty stanowią wydatki na zadania drogowe, w 
tym niemal 3,5 mln zł na projekt pn. Modernizacja połączenia 
drogowego Pienińskich Parków Narodowych – etap III. Jeżeli 
chodzi o pozostałe, stosunkowo bliskie Szczawnicy inwestycje to 
4 mln zł zaplanowano na rozbudowę drogi powiatowej  w Tryb-
szu wraz z budową mostu. Z budżetu powiatu zostanie również 
wsparta kwotą ponad 1,6 mln zł budowa obwodnicy Waksmund 

– Ostrowsko – Łopuszna, wykonywana przez Województwo Ma-
łopolskie, co w niedalekiej, mam nadzieję przyszłości, usprawni 
dojazd do Nowego Targu.

W budżecie zaplanowano również środki na wybudowanie 
budynku Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu wraz z salą gim-
nastyczną oraz rozbudowę budynku Zespołu Placówek Szkolno 
– Wychowawczo-opiekuńczych w Nowym Targu.

Kolejny punkt obrad to zatwierdzenie rocznego planu pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2021 rok, natomiast następnym było pod-
jęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia wysokości opłat dodat-
kowych w publicznym transporcie zbiorowym, w przewozach o 
charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem 
jest Powiat Nowotarski.

Radni wyrazili również zgodę na zawarcie umowy o świad-
czenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 
trasach Raba Wyżna – Jordanów oraz Nowy Targ – Chochołów.

W dalszym ciągu zachęcam Państwa do korzystania z możli-
wości składania wniosków poszczególnych wydziałów starostwa 
powiatowego w formie elektronicznej, za pośrednictwem platfor-
my ePUAP. Wnioski przyjmuje także Biuro Obsługi Klienta w 
Starostwie po wcześniejszym umówieniu terminu w systemie na 
stronie: www.rejestracja.nowotarski.pl

Szanowni Państwo, w związku z pojawieniem się szczepionek 
na koronawirusa zachęcam również do skorzystania z tej możli-
wości zadbania o własne i swoich najbliższych zdrowie i życie,  
oczywiście oczekując na swoją kolej.

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

 Tomasz Hamerski
 Radny Powiatu Nowotarskiego

Co słychać w Jaworkach

W związku z tym, że w ostatnim cza-
sie nie ma możliwości zwołania zebrania 
wiejskiego, pragnę informować Państwa 
o bieżących sprawach wsi na łamach mie-
sięcznika. 

Dnia 24.11.2020 r nawiązałyśmy wraz z 
radną Bożeną Solecką współpracę z Kra-
kowską Izbą Turystyki, która w obecnym 
czasie rozeznaje sytuację w regionie, aby 
przygotować wspólną politykę wspar-
cia marketingu, transportu i hotelarstwa. 
Spotkanie to odbyło się w Sromowcach 
Wyżnych podczas organizowanego przez 
Krakowską Izbę Turystyki wyjazdu pro-
mującego atrakcje turystyczne Małopolski. 

Mamy nadzieję, że podobny materiał jaki 
powstał w sąsiadujących z nami gminach, 
powstanie również w niedługim czasie w 
Jaworkach, aby promować uroki naszej wsi 
w całej Polsce i nie tylko.

Dnia 15.12.2020 r złożyłyśmy do Podha-
lańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
pismo w sprawie rozpatrzenia możliwo-
ści rozbudowy sieci kanalizacyjnej na ul. 
Czarna Woda. Wykonanie tej inwestycji 
jest sprawą priorytetową przed planowa-
ną w przyszłości przebudową nawierzchni 
drogi do ulicy Czarna Woda. 

W 2019 r. zawiązał się komitet, który 
miał na celu pozyskanie środków na roz-
budowę sieci wodociągowej w Jaworkach 

(Biała Woda) i w 
Szlachtowej. W skład 
komitetu weszli: rad-
na Bożena Solecka, 
sołtys wsi Jaworki 
Urszula Dulak, radni 
ze Szlachtowej: Ze-
non Kasprzak i Gra-
żyna Bartusik-Suro-
wiec oraz Władysław 
Sarata, Krzysztof Pa-
liś, Wiesław Król. 

Cel jaki założyli-
śmy został spełniony 

dzięki ogromnemu wsparciu Pana Senato-
ra Jana Hamerskiego. Z tego miejsca skła-
damy serdeczne podziękowanie Panu Se-
natorowi Janowi Hamerskiemu za pomoc 
w pozyskaniu owych środków. 

Złożyłam także w Urzędzie Miasta i 
Gminy Szczawnica wniosek na zadania 
sołeckie na rok 2021/22. W skład wniosku 
wchodzi:

- ekspertyza nośności drogi ul. Czarna 
Woda,

- zmiana organizacji ruchu ul. Czarna 
Woda - w zakresie oznakowania pionowe-
go i poziomego na całej długości,

- remont muru w rynku (okładka kamie-
niem od strony drogi z ew. nakrywą, odno-
wienie tynku od wewnątrz),

- zmiana organizacji ruchu ul. Zaskal-
skie,

- opracowanie projektu przebudowy 
drogi ul. Biała Woda.  

Wszystkim mieszkańcom Jawo-
rek składamy serdeczne życzenia 
Szczęśliwego Nowego Roku. 

Sołtys Wsi: 
Urszula Dulak 

Radna: 
Bożena Solecka 
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Miêdzy nami, gó ra la mi...

Ciekawostki z Muzeum PienińskiegoCiekawostki z Muzeum Pienińskiego

S
ytuacja związana z pandemią sprawiła, że grudzień nie 
obfitował w wydarzenia, w których mogliśmy aktywnie 
uczestniczyć.  W Boże Narodzenie, stosując się do obo-

strzeń, staraliśmy się,  w takim wymiarze, na jaki one pozwalały, 
włączyć się w organizację uroczystości bożonarodzeniowych w 
naszym kościele, szczególnie poprzez śpiew kolęd, pastorałek, a 
także poprzez przyjście w góralskich strojach na Mszę św. 

Przypominamy, że jeżeli ktoś chciałby mieć kalendarz naszego 
Oddziału na 2021r., to są one do nabycia u Prezes Eli Wiercioch.

W Nowym Roku życzymy wszystkim przede wszystkim 
zdrowia, które w obecnej sytuacji jest najważniejsze. Życzymy 
również radości w sercu, nadziei na lepsze jutro oraz wiary w 
to, że nie ma rzeczy niemożliwych. Błogosławieństwa Bożego 
dla każdego z Was osobno i dla Waszych rodzin.

Wszystkim styczniowym Jubilatom i Solenizantom życzy-
my zdrowia, miłości, radości z życia, realizacji marzeń i wszel-
kiej pomyślności.

Zarząd Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan w Szczaw-
nicy

 Żarna
Dawniej po wsiach 

mąkę każdy robił sam. 
Nie inaczej było też i w 
naszym regionie, stąd 
w Muzeum Pienińskim 
niejedne żarna. Moż-
na je obejrzeć podczas 
zwiedzania ekspozycji, a 
na lekcjach muzealnych 
nawet spróbować swoich 
sił w mieleniu zboża na 
mąkę. 

Żarna złożone są z 
dwóch okrągłych kamie-
ni, usytuowanych jeden 
nad drugim, z których 
górny jest ruchomy i po-
ruszany ręcznie za po-
mocą drewnianej rączki. 
Ułożone są w drewnianej, kłodowej obudowie wspartej na czte-
rech nogach. W górnym kamieniu jest wykonany otwór do wsy-
pywania ziarna. Prócz kamieni i obudowy urządzenie składa się z 
paprzycy i osi regulującej rozstaw kamieni. Odpowiednie ustawie-
nie rozstawu (podnoszenie lub opuszczanie) powodowało pożąda-
ną grubość zmielonego ziarna.

Górale szczawniccy kamień na żarna brali z Bryjarki, ponoć 
był najlepszy! Z „jareoska” – jęczmienia, zmielonego na mąkę 
pieczono placki na „scawie” (najczęściej była to woda ze źró-
dła „Wanda”), gotowano „cyr” – zupa mączna w rodzaju żuru, i 
„kluskę” – sapkę – smaczną i pożywną potrawę – ulubioną przez 
przodków dzisiejszych mieszkańców.

W czasie okupacji niemieckiej, używanie żaren było zakazane, 
jeśli je znaleziono były konfiskowane. Za ich posiadanie Polaków 
karano śmiercią lub wysyłką do obozu koncentracyjnego. Toteż 
skrzętnie je ukrywano, mielono tylko nocą – ryzykowano, ale głód 
był silniejszy.

Wiadomość nie z naszej Parafii!

WIEK TO ZA MAŁO
Drodzy Szczawniczanie w dniu 2 grudnia 2020 roku zmarła 

w wieku 106 lat nasza najstarsza Szczawniczanka

Maria Klimek
urodzona 15 sierpnia 1914 roku w Szczawnicy, zamieszkała 

na Średniaku, Córka Wawrzyńca i Kunegundy Majerczak.

Po II wojnie światowej emigruje, jak to nazywano wtedy, na 
Ziemie Zachodnie. Osiedla się z mężem Fryderykiem Klim-
kiem oraz jego rodziną pod piękną świętą górą Słowian Ślęzą 
w miejscowości Zebrzydów. 

Widocznie urzekła ją ta góra jak i ziemia, którą tam zastali.
Góra przypominała dziecinne i młodzieńcze lata spędzo-

ne na Średniaku, a ziemia to nie ta, którą znała. Tam pracuje 
całe swoje powojenne życie, poświęcając się rodzinie gospo-
darstwu godząc to wszystko z pracą zawodową. Mimo takiego 
oddalenia od rodzinnych stron w duchu żyła wspomnieniami, 
a w chwilach tęsknoty nuciła sobie nasze przyśpiewki, które 
dziś tutaj bywają już zapomniane.

Po przejściu na emeryturę nadal tam zamieszkuje z rodziną 
córki, tam obchodzi swoje stulecie urodzin, tam też zastał ją 
kres życia spoczęła tam w tej przybranej ziemi.

Na ręce najmłodszej żyjącej Siostry Pani Heleny Kudłacz 
oraz pozostałej Rodziny składamy wyrazy współczucia

red.

- SUKAŁA CIE - 

Sukała Cie wej Śmiertecka
 hoń pod Pioninomi
Nie wiedziała ze Ty bywos
 tu w nizinny ziomi

Sukała Cie po Średnioku
 w Rapie na Wygónie
I nimogła Cie tom znalyś
 w ani jedny strónie

Ze złości zbiyrała wsyćkiw
 coś iw downi znała
Siostry Bracia ze co kwila
 Rodzina płakała

Pozbiyrała Kamaratki
 Kómotrów Kómoski
Nie znojdzies downyw znajómyw
 ni na polyk Boski

Nie wio z kio wesła w układy
 dzie ześ fto ji zdradził
Ze sie za Tobó przywlekła
 i tu sie paradzi

Ale tak to bywo w świecie
 ze nie jiyj to wola
A to Pón Bóg rozkazuje
 dosyć cłeku hola

No i stało sie to przecie
 Z Boskiego wyroku
Ze dusa w inny swiat idzie
 nie załujónc kroku

Nie płaccie wcale Rodzino
 to nie duzo daje
Racy ciesyć sie nolezy
 ze z Bogio przestaje

Zeby Ji weseli było
 i sło sie w radości
Zanućmy nutko co kiesi
 śpiywała w modości

Ej były casy były ej ale sie minoły
ej po malućki kwili 
ej minomy sie i my

Ej sukała cie smiertka 
ej popod wiyrchy grónie
Ej jaze cie znalazła 
ej w całkio łobcy strónie

Ej coby nie ta górka 
ej Ciebie nie zdradziła
Ej moze by ta nigda 
ej do cie trafiła

W dniu pogrzebu 5.12.20.
Marii Klimek
Urodzonej 15 sierpnia 1914r  
zmarłej 2 grudnia 2020r

     Andrzej Dziedzina Wiwer
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego
Wiadomości z Parafii św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli:
Ksawery Chlipała 26.12.2020r.
Kornelia Raszkiewicz 26.12.2020r.

Odeszli do wieczności:

Józef Zachwieja 2.12.2020r.
Zofia Kondracka 1.12.2020r.
Jakub Ratułowski 8.12.2020r. 
Stanisław Salamon 12.12.2020r.
Kordula Ciesielka 14.12.2020r.
Rozalia Burdacka 17.12.2020r.
Józefa Niezgoda 24.12.2020r. 
Michalina Barglik 27.12.2020r.
Stanisława Ciesielka 29.12.2020r. 

W całym roku: 
35 dzieci zostało ochrzczonych, 
pobłogosławiliśmy 15 małżeństw 
86 osób zmarło 
57 dzieci  przystąpiło do I Komunii Świętej
64 osoby zostały Bierzmowane

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Podsumowanie roku:
W Parafii udzielono 16 razy sakramentu Chrztu św.: w Jawor-

kach – 6, w Szlachtowej – 10.
Sakramentem Małżeństwa połączyło się 8 par.
Odeszło do wieczności 12 osób; 6 – w Jaworkach, 6 – w 

Szlachtowej.
Do I Komunii Świętej przystąpiło 8 dzieci, 
do sakramentu Bierzmowania – 24 młodych ludzi.

Kronika Towarzyska
Dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie uczestniczyli w ostatniej dro-

dze naszego męża i taty Bogdana Lorenza. Dziękujemy za modlitwy i in-
tencje mszalne, za wzruszające pożegnania i wspomnienia oraz za szczere 
wyrazy współczucia.

Maria Lorenz z córką Iloną

Bardzo dziękuję za udaną niespodziankę „Stałej Czytelniczce” z Doliny 
Grajcarka  - za uroczą karteczkę z pięknymi życzeniami świątecznymi dla 
całej redakcji oraz osobisty dodatek do „KOLEKCJI”.

Jest mi niezmiernie miło, że nasza szczawnicka gazeta jest dla Kogoś 
tak ważna, iż zapragnął osobiście przekazać na moje ręce tak bardzo ser-
deczne i życzliwe słowa.

Z serca dziękuję
Alina Lelito

Red. Z Doliny Grajcarka

Pisz¹ do nas...
Szanowna Pani Redaktor!
Dziękuję Pani z całego serca za artykuł „Jest taka górska ka-

pliczka”, w grudniowym numerze „Z Doliny Grajcarka”.
Podoba mi się, że nic Pani nie komentuje, nie ocenia - podaje 

Pani fakty, a historię kapliczki opisują ludzie szczawniccy - twór-
cy tego przedsięwzięcia. Dzięki temu wyłania się nam obraz au-
tentycznej więzi, łączącej mieszkańców Szczawnicy z Janem Paw-
łem II.

Życzę Państwu (Redakcji) - w nowym, 2021 roku - samych ta-
kich udanych numerów, jak ten ostatni!

Jerzy Małek, Kraków  

P.S. – od redakcji
Bardzo dziękujemy za te miłe słowa. Będziemy się starać nie 

zawieść Czytelników. A Panu Jerzemu Małkowi życzymy dużo 
zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

W odpowiedzi na pytanie, kto jeździ na nartach na stoku 
Palenica I od 28 grudnia, gdy został wprowadzany za-
kaz jazdy na nartach dla mieszkańców, turystów i wcza-

sowiczów, nasza redakcja otrzymała poniższą odpowiedź:
Grupa PKL jest inicjatorem i sponsorem programu PolSKI 

Mistrz oraz partnerem PZN wspierając rozwój narciarstwa alpej-
skiego i snowboardu zjazdowego w Polsce. Jednym z założeń pro-
gramu PolSKI Mistrz jest udostępnianie na potrzeby treningów i 
zawodów homologowanych tras narciarskich w ośrodkach Grupy 
PKL. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 21.12.2020 
roku w okresie od 28 grudnia 2020 do 17 stycznia 2021 trasy nar-
ciarskie PKL na Mosornym Groniu, Palenicy i Jaworzynie Kry-
nickiej pozostają dostępne tylko i wyłącznie dla ściśle określonych 
grup zawodników na potrzeby realizacji treningów i zawodów od-
bywających się pod egidą PZN i obejmujących współzawodnictwo 
dzieci i młodzieży prowadzone przez PZN lub zawodników po-
bierających stypendia sportowe, zawodników będących członka-
mi kadr narodowych, reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej.

Treningi odbywają się na trasach ośrodków PKL objętych 
współpracą z PZN w ramach programu PolSKI Mistrz po wcze-
śniejszym uzgodnieniu terminu i weryfikacji możliwości realiza-
cji treningu.

Kalendarz zawodów: 
https://polskimistrz.pl/#kalendarz-zawodow

Kalendarz treningów i zapisy:

PKL Palenica: 
https://www.pkl.pl/kalendarz.html#resort-35

PKL Mosorny Groń: 
https://www.pkl.pl/kalendarz.html#resort-68

Jaworzyna Krynicka: 
https://www.pkl.pl/kalendarz.html#resort-40

Biuro prasowe PKL
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Skalne Podhale, Zakopane
8.12.2020

Na południowych krańcach Polski, skaliste Tatry – tworzące 
Ojczystą ścianę, a u podnóża gór, rozsiadło się… Zakopane.

Równia Krupowa, Dolina Strążycka, Giewont,

Wyniosłe Tatry z ośnieżonymi szczytami.

Aż pod samiuśkie Niebo.

A ludzi, jak mrówek, chcących rozdeptać góry,

Jakby tu przyjechali z taką potrzebą.

Zachwyty wspinaczką, ostre podejścia zimą

- A góry pokryte śniegiem…

Grożą ostrymi zboczami przepaści.

Każdemu odważnemu

Potęga gór.

Skalnych wierzchołków, już bielejących zimą,

Zdejmują pokorą każdego człowieka,

- Obdarzonego rozumem.

Nastrój widoków…

- Otwiera przestrzeń westchnień.

Ziejących potęgą i grozą.

Pozostawiając w zadumie,

Nad Samym Stwórcą…

Przedwiecznym Panem Bogiem.

Kapitan Wojska Polskiego
Stefan Wierzba

Major Polskich Drużyn Strzeleckich

Miłość Ojcowskiego Serca
 Św. Jan Ewangelista wzywa nas w swoim Liście, byśmy 

dostrzegli miłość Bożą. „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas 
Ojciec:

zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi:
i rzeczywiście nimi jesteśmy” (1 J 3, 1).
Św. Jan rozradowuje nas prawdą o Bożej miłości do nas, o Jego 

uznaniu nas za swoje dzieci. Ewangelista mówi: popatrzcie. Chce 
w ten sposób jakby odwrócić naszą uwagę od rozglądania się na 
boki w poszukiwaniu ulotnych dóbr i prawd, a skierować ją ku 
tej najważniejszej. Mówi zatem nie tylko o tym, że Bóg jest Mi-
łością, ale przynagla: zwróć na to uwagę, że Bóg cię kocha. Myśl 
o tym, zastanawiaj się nad tym, dziękuj Mu i przede wszystkim 
odpowiedz Mu miłością. Nie możesz wciąż zachowywać się jak 
niedojrzałe dziecko, które przede wszystkim czeka na miłość, ko-
rzysta z niej, krzepi się nią, ale nie umie jej dawać. Często właśnie 
dlatego uciekamy od rozważań o Bożej miłości do nas, byśmy nie 
musieli na nią odpowiedzieć miłością. I jest to problem większy, 
niż się nam wydaje...

Każda miłość czegoś od nas wymaga, nawet jeśli nie formułu-
je żadnych próśb czy żądań. Wiemy o tym i dlatego nie chcemy 
myśleć o Bożej miłości, bo nie chcemy żadnych wymagań. Jakże 

więc możemy rzeczywiście stać się dziećmi kochającego Ojca? 
W rezultacie, jeśli nie odpowiadamy na Jego miłość, nasze serca 
stają się kamienne, zatwardziałe, nieczułe. Przestaje nas wzruszać 
ludzkie cierpienie, krzywda, zło. Potrafimy z kamiennym sercem 
i twarzą przechodzić nad widokiem ludzkiego bólu i łez. Tak trud-
no nam się zdobyć na wsparcie kogoś w potrzebie - na konieczną 
dla niego pomoc czy dobre słowo. Jednak kiedy sami znajdziemy 
się w potrzebie, oczekujemy wsparcia od innych ludzi, od Boga...

We własnych potrzebach czujemy się dziećmi Bożymi i szuka-
my Bożego Ojcowskiego Serca. Niestety, kiedy inni nas potrze-
bują, zachowujemy się jak nieodpowiadające za nic dzieci. Nie na 
tym polega bycie dzieckiem Bożym. Owszem we wszystkich na-
szych sprawach winniśmy lgnąć do Ojcowskiego Serca Boga. Kie-
dy jednak brat nas potrzebuje, to my mamy okazywać mu ojcow-
skie serce. Ma to teraz szczególne znaczenie - w czasie epidemii.

Z pewnością nieraz w życiu, gdy doświadczyliśmy ludzkiej do-
broci, czuliśmy się jednocześnie ogarnięci przez kochające Serce 
Boga. Jednak i my winniśmy otwierać nasze serca na ludzi i spie-
szyć im z pomocą. Tego oczekuje od nas Bóg Ojciec. Chce byśmy 
byli ojcowscy jak On. Byśmy miłowali innych Jego Ojcowską mi-
łością. Inaczej nigdy nie staniemy się Jego dorosłymi dziećmi i nie 
będziemy szukać Ojca w niebie, lecz niańki...

Danuta Mastalska

Jestem dzierżawcą tego co przekazała mi tradycja
Odkurzam pamięć
Dziecięcych Mikołajów
13 Grudnia bębniącej Łucji
Barbary po lodzie
Bożego Narodzenia po wodzie
Andrzejek z lanym woskiem
Kłapiącego turonia
Pierwszej gwiazdki Wigilijnej
Wieczerzy Wigilijnej
Pustego talerza dla Gościa
Z łamaniem Opłatka
Z kolędnikami u drzwi z kolędą
Z Pasterkami białymi jak Opłatek
Jodłowy zapach choinki
Biały las jak włosy babci
Minęły Życzenia Wigilijne
Mróz czarodziej pomalował
Okna mojej chaty w kwiaty
I trwa ten czas
We mnie nie dokończony
Pytam siebie
Kiedy z dziecka stałem się starcem
Co straciłem
Co zyskałem
Brak mi odpowiedzi
Czy Boże Narodzenie 
To magia Świąt
Czy to wcielenie Boga w człowieka

Grudzień 2020 Krościenko nad Dunajcem
Sławek Słowik

Poezja  na  Nowy  Rok
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Końcówka tego roku - 
trudnego i  szczególnego z racji pandemii, 
licznych obostrzeń, wyhamowania  funk-
cjonowania naszego uniwersytetu, była dla 
nas - członków Stowarzyszenia PUTW, 
nieoczekiwanie satysfakcjonująca. Z po-
przedniego numeru „Z Doliny Grajcarka” 
czytelnicy dowiedzieli się, że  Pieniński 
UTW uznano za „Profesjonalny UTW” 
i nagrodzono  Złotym Certyfikatem. To 
wielki powód do dumy dla tak młodej or-
ganizacji pozarządowej, jaką stanowimy, 
która zapoczątkowała swoje istnienie 3 
lata temu - 15 stycznia 2018r. Wygląda na 
to, że liczba 15, będzie słuchaczom PUTW 
zawsze miło się kojarzyła, bo 15 grudnia 
2020 r. otrzymaliśmy status organizacji 
pożytku publicznego. Zostaliśmy tym sa-
mym uwzględnieni w wykazie organizacji 
uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych. To też nie przyszło łatwo. Długie miesiące oczekiwa-
nia, udostępnienie  do dokładnej analizy i kontroli sprawozdań 
z działalności naszego Stowarzyszenia, by zostać docenionym i 
uprawnionym do takiej formy finansowego wsparcia. Słuchaczy 
i Sympatyków Pienińskiego UTW, którzy chcieliby wspomóc 
jego działalność 1% swojego podatku dochodowego informuje-
my, że wystarczy przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym w 
odpowiedniej rubryce w formularzu PIT wpisać  

nr  KRS 0000713239.
Nasza działalność w tej chwili – z wiadomych względów – 

została zawieszona. Korzystamy z zmieszczonych w sieci wy-
kładów, treningów i kursów. Udział w takich zajęciach- bez 
bezpośredniego kontaktu, nawiązywania nowych relacji, żartów 
uzmysławia nam tylko, jaką ważną rolę uniwersytet odgrywał w 
naszym życiu i jak za nim tęsknimy.  Zakładam, że już wkrót-
ce /może w styczniu?/ wrócimy do różnorodnych aktywności, 
tak ściśle powiązanych z ideą naszego uniwersytetu. Wierzę, 
że Nowy Rok przyniesie istotny zwrot w egzystencji słuchaczy 

PUTW, którzy porzucą zacisze domowe, 
by spotkać się z wykładowcami, instruk-
torami, koleżankami, kolegami i  na nowo 
zaangażować w „studiowanie”.

Drodzy Słuchacze czeka na Was nie tyl-
ko Zarząd PUTW ze swoimi propozycja-
mi, ale również Wasz Pełnomocnik – Ma-
ria Mastalska, która na ostatnim walnym 
zebraniu została jednogłośnie powołana do 
pełnienia tej funkcji. 

Marysia- nestorka, najmłodsza duchem 
studentka ma Wam coś do przekazania:

„To jest tak, że w pewnym wieku czło-
wiek pragnie być z innymi, a okazało się, 
że moi koledzy i koleżanki z Uniwersyte-
tu są wspaniali, mili i pomocni. Człowiek 
chętnie korzysta z takiego obcowania.

Bycie seniorem nie oznacza, że trze-
ba siedzieć w domu- trzeba wyjść do lu-

dzi, poszydełkować, pójść na kijki, korzystać z życia, najlepiej 
wspólnie, bo gdy człowiek zamknie się w domu, to różne myśli 
przychodzą do głowy. A tak, to ruch, zajęcia, przyjaciele pozwa-
lają na pozytywne patrzenie w przyszłość.

Bardzo miło wspominam wyjazdy, wykłady, zajęcia sportowe. 
W naszym wieku jest to wspaniała sprawa.

W tym roku, który nadchodzi życzę 
całemu Pienińskiemu UTW, żeby ten 
rok był łaskawy, aby zamierzone plany, 
które mieliśmy, doszły do skutku.

Koleżankom i Kolegom życzę dużo 
zdrowia i miłości od najbliższych. 

Wierzę, że ten Nowy Rok będzie lepszy.”

 Marysiu, ja też mam taką nadzieję… 
i przyłączam się do życzeń, również dla 
Sympatyków PUTW.

 /bn/

„Lecz nie smućmy się, skończy się to złe”
/parafraza słów starej pieśni/

Miejskie Przedszkole Publiczne seniorom!

Dzieci wraz z nauczycielkami z naszego przedszkola wzię-
ły udział w akcji „Razem na Święta”. Jest to inicjatywa MEN, 
w której zachęca się dzieci do niesienia pomocy innym. Chcia-
łyśmy, aby działania realizowane w ramach kół wolontariatu zo-
stały wzmocnione w okresie przedświątecznym, kiedy szczegól-
nie wiele osób czeka na pomoc i wsparcie. Związane jest to też z 
priorytetem MEN na ten rok szkolny: ”wychowanie do wartości, 
respektowanie norm społecznych”. Zależy nam jednocześnie na 
budowaniu wspólnot i umacnianiu więzi międzypokoleniowych 
oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. 

We wszystkich grupach wiekowych, z wielkim zaangażowa-
niem, przedszkolaki wykonały kartki świąteczne oraz stroiki. 
Wraz ze świątecznymi życzeniami zostały one przekazane do Pie-
nińskiego Domu Dziennego Pobytu w Jaworkach i Kluszkowcach 
oraz Przytuliska Św. Brata Alberta w Grywałdzie. 

Radość seniorów była ogromna.
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Trzeba iść przez życie dalej 
24 grudnia 2020 jubileusz 50.lecia wspólnego życia święto-

wali Anna i Jozef Madejowi, znani szczawniccy twórcy, należący 
do Oddziału Pienińskie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych  
w Nowym Sączu. Była to okazja, by porozmawiać z zacnymi Ju-
bilatami i dowiedzieć się  o nich czegoś więcej.

- Obchodzicie Państwo w tym roku Złote Gody. Jak 
się Państwo poznaliście?

Anna Madeja: poznaliśmy się w Rabce 
Zdroju. Ziutek pracował w geodezji, a ja w  
przyzakładowym żłobku przy Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Instytucie Matki i Dziecka, 
gdzie pracowałam ponad 25 lat.

Józef  Madeja: wytańcowałem ją w 
restauracji „Pod Gwiazdą”, dokąd 
przychodziliśmy na zabawę! Tam 
się poznaliśmy.

- Czy od razu zamieszkali-
ście w Szczawnicy?

A.M. – Nie. Najpierw za-
mieszkaliśmy w Mszanie 
Dolnej, skąd pochodzę. 
Tam braliśmy ślub 
cywilny i tam osiedli-
śmy najpierw w moim 
domu rodzinnym na blisko dwadzieścia lat.

J.M. – Dopiero jak moi rodzice zachorowali i trzeba się było 
nimi zaopiekować, przyjechaliśmy do Szczawnicy w 1987r., skąd 
mój ród, i już zostaliśmy na stałe. Ja już byłem wtedy na rencie, 
spowodowanej niezdrową pracą na wilgotnych terenach.

A.M. – mnie zachwyciła Szczawnica i dom położony w tak ma-
lowniczym miejscu, przy ul. Pienińskiej nad Grajcarkiem, blisko 
Dunajca i samych Pienin. W Szczawnicy  - już nie zawodowo, 
ale dalej pracowałam z dziećmi, prowadząc przez kilka lat zajęcia 
plastyczne w Miejskim Ośrodku Kultury z malarstwa na szkle, 
którym się zajmowałam od 1970r. Potem już cały czas prowadzi-
łam warsztaty z malarstwa na szkle w naszym ogrodzie. Uczest-
niczyły w nich całe klasy, z okolicznych miejscowości i te, które 
do Szczawnicy przyjeżdżały na wycieczki lub „zielone szkoły”. 
Byli także uczniowie z zagranicy, m.in. z Węgier, z Ukrainy, z za-
przyjaźnionych szkół, byli z Warszawy z Domu Kultury, była mło-
dzież. Prowadziłam także zajęcia dla dorosłych, m.in. dla senio-
rów i uczestników Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

- Tworzycie Państwo bardzo charakterystyczne, ale nietypowe, 
bo artystyczne małżeństwo. Czy to wspólna pasja do tworzenia 
Was połączyła?

A.M. – Nie do końca, bo początkowo mąż nie za bardzo chciał 
się pochwalić swoją twórczością. Już w dzieciństwie lubił ryso-
wać, eksperymentował też z malarstwem, ale najbardziej lubił 
rzeźbić. A ja zachęciłam go do tego. 

J.M. – Moją pierwszą rzeźbę mam do tej pory. To góral z fajką, 
tylko fajka, gdzieś się zgubiła. A zacząłem dłubać od dwunastego 
roku życia, pływając z ojcem na łódce na Dunajcu. 

A.M.  W 1984r. Muzeum Etnograficzne w Rabce ogłosiło ogól-
nopolski konkurs na tematykę „diabelską”: Demony w sztuce lu-
dowej. I mąż na tym konkursie zdobył I miejsce za rzeźbę „Dia-

beł zdesperowany”, a ja wyróżnienie za obraz na szkle „Diabeł i 
dziewczyna”. To go zachęciło i dalej już poszło. Potem już wspól-
nie wystawialiśmy nasze prace na różnych wystawach i kierma-
szach.  W muzeum w Niemczech w Schwerte jego trójpostaciowa 
rzeźba wygrała konkurs. Nawet na promie Świnoujście – Ystadt 
były moje obrazki i Ziutka szopki i płynęły tam cały miesiąc. Ja 
już pracując z dziećmi zajmowałam się plastyką, choć czasy były 
trudne. Ciężko się zdobywało farby i papier, wykorzystywałam 
też papier, który mi Ziutek przynosił z geodezji. Malowałam 

nawet po ścianach i oknach, żeby dzieciom uprzyjemnić 
pobyt w szpitalu. Zostałam doceniona licznymi wysta-

wami. Cztery razy miałam swoją wystawę w Sejmie 
RP, na którą zapraszały mnie panie poseł: Zofia Kra-
sicka – Domka, lekarka ze szpitala w Rabce, gdzie 
pracowałam i Ewa Tomaszewska z Warszawy . 

Znały moją twórczość, a moje obrazy tak 
się w Sejmie spodobały, że zaproszenia 
na tygodniowe wystawy były ponawiane.

- A z jakich osiągnięć jesteście 
Państwo najbardziej dumni i zado-

woleni?
J.M. – Nie lubię się spe-

cjalnie chwalić, każdy jak-
by spróbował, to by coś 
wyrzeźbił… Ale ucieszył 
mnie sukces w konkursie 
„Demony w twórczości 

ludowej”, który był właściwie moim debiutem. Udały mi się obie 
prace i „Diabeł zdesperowany” i „Boginka pienińska”. Do Da-
nii pojechała moja ulubiona rzeźba, zdobywczyni I nagrody w 
konkursie ekologicznym ogłoszonym przez Muzeum w Nowym 
Sączu –„Matka -Ziemia”, z rozdartym łonem. Stanęła w pięknym 
parku przyrody. Ładnie tam wygląda. Moje prace znalazły się też 
w Niemczech, m.in. szopka z dużymi rzeźbionymi postaciami 
betlejemskimi, Trzema Królami, pastuszkami itp.  oraz monu-
mentalna płaskorzeźba „Ostatniej wieczerzy”, przy której trochę 
się napracowałem, ale warto było. Za to rzeźbę mojego Górala 
na Kotońce trafił piorun. Wróciła do mojego ogrodu. Może tylko 
pieta, pomnik, który stanął na grobie moich rodziców, z cementu, 
z ich ubraniami w środku, jest wart wspomnienia?

A.M. – A ja jestem dumna z mojej „Madonny pienińskiej”. 
Stała się moim znakiem rozpoznawczym, taka ubrana w szczaw-
nicki strój i korale, z Jezuskiem w kapelusiku. Dużo osób ją 
chciało i ma w swoim domu. Wielokrotnie ją malowałam. Tra-
fiła nawet do Papieża Jana Pawła II i znajduje się w Watykanie, 
a do mnie dotarły Jego podziękowania, że Mu sprawiła radość, 
bo bywał w Pieninach. Cieszy mnie też wspólny sukces, który 
mnie spotkał w ogólnoświatowym konkursie „Mistrz i uczeń”, w 
Czechach. Do wzięcia w nim udziału zostałam zaproszona przez 
panią ambasador Czech i wysłałam na konkurs pracę –  wspólny 
tryptyk, z szopką, namalowany wspólnie z moją niepełnosprawną 
uczennicę, już nieżyjącą. Praca tak się spodobała, że zakupił ją 
pełnomocnik prezydenta G. Busha i trafiła do Białego Domu w 
USA. Ogromną przyjemność mam też w tym, że od 35 lat jestem 
co roku zapraszana do Zakopanego, by brać udział w wystawach 
o coraz to innej tematyce, w kaplicy w „Jaszczurówce” oraz w 
Nowym Sączu, organizowanym przez stowarzyszenie Civitas 
Christiana. I cieszą mnie moje uczennice, które do tej pory chęt-
nie malują.

fot. Joanna Dziubińska
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- Prowadziliście Państwo przez całe lata dom otwarty, przy ul. 
Pienińskiej, dom rodzinny Józefa Madei, który był przystanią dla ar-
tystów, gdzie mogli dostać ciepły posiłek – np. słynny żurek pieniński 
czy inną pyszną i sytą zupę, gotowana przez Annę, przenocować czy 
wspólnie tworzyć. Kilka lat temu, obok, w starej szopie powstała 
profesjonalna galeria „Krzywa Jabłonka”, równie chętnie goszczą-
ca artystów i gości, gdzie odbywają się wspaniałe wystawy. Jak do 
tego doszło?

A.M. Po dużej burzy mózgów! Od lat odwiedzały nas moje 
siostrzenice z Wrocławia, do których mam ogromny sentyment. 
Zwłaszcza młodsza – Asia Dziubińska, bardzo niepokorna, do nas 
przylgnęła. Gdy mając dwanaście lat,  przyjechała do nas na wa-
kacje z koleżanką, pod naszą nieobecność, pełniła honory domu i 
przygotowywała herbatę artystom z Nowego Sącza, przybyłym na 
plener w Pieniny. W życiu dorosłym, choć po studiach ekonomicz-
nych, tu odnalazła swoją artystyczną duszę i sama zaczęła malować. 
Do tej pory na ścianie naszej werandy eksponujemy jej pierwszą 
malowaną pracę, wykonaną na ścinkach z drewna – polne kwiaty. 
Sami nie mamy dzieci, więc zaprosiliśmy ją, by u nas zamieszkała 
na stałe. I od ponad sześciu lat jest tu jej dom. Teraz jest artystką 
pełną gębą, tworzącą obrazy na szkle, ale w swoim stylu, ceramikę, 
obrazy malowane techniką decoupage i fotografię artystyczną. To 
jej pomysłem była galeria i to jej własność, choć pozwala nam w 
środku prezentować swoje prace. Do tej pory w galerii wiszą malo-
wane przez Ziutka nasze portrety olejne, jego rzeźby i moje obrazki 
malowane na szkle. 

- Czy Państwu odpowiada taki typ aktywności artystycznej, czę-
ste wystawy, galeria pełna gości i liczni klienci, czy też wolelibyście 
być już na twórczej emeryturze?

A.M.  Bardzo lubimy jak coś się dzieje i chyba emerytura od 
sztuki nam prędko nie grozi, bo wciąż mam sporo pomysłów ar-
tystycznych i zamówień na prace, zwłaszcza w okresie przedświą-
tecznym. Mąż, choć stan zdrowia mu nie pozwala na wykonywanie 
dużych rzeźb, wciąż bardzo mi pomaga w przygotowywaniu prac 
i później w ich oprawianiu. Teraz przygotowuję się, po raz kolej-
ny wraz z Asią, do wzięcia udziału w wystawie  pt. Naskie Świątki 
u ojców Marianów,  w Kaplicy Witkiewiczowskiej w Zakopanem. 
Obym tylko zdążyła.

- Ciągle rozmawiamy o sprawach artystycznych, ale wspólne ży-
cie, to przecież nie tylko sztuka, ale i codzienność, problemy, choro-
by i szara rzeczywistość. Jaka jest Państwa recepta na udany i długi 
związek?

A.M. Jesteśmy zupełnie różnymi charakterami, ale sztuką życia 
jest umieć się dogadać mimo to. Trzeba potrafić ustępować sobie 
nawzajem, być dyplomatą, bardzo się kochać i umieć sobie prze-
baczać. Gdy trafią się złe momenty, to rozmawiać ze sobą, a nie 
zamykać  się w gniewie  i w ciszy. Nie milczeć i nie obrażać się! 
Absolutnie! Trzeba iść przez życie dalej, jak gdyby nigdy nic. Trze-
ba mieć w sobie dużą dozę tolerancji na drugiego człowieka.

- Życzę Państwu z okazji jubileuszu wielu kolejnych lat przeży-
tych zgodnie i w zdrowiu oraz mnóstwo zadowolenia z oddawania 
się pracy twórczej i dostarczania radości nam wszystkim.

A.M. My także, korzystając z okazji, życzymy każdemu szczę-
śliwego Nowego Roku i bardzo dziękujemy wszystkim, którzy kie-
dykolwiek nam pomogli, prywatnym kolekcjonerom i instytucjom. 
Jesteśmy wszystkim za całe okazane nam serce bardzo wdzięczni.

31 grudnia 2020r. rozmawiała Alina Lelito

Anna Madeja – znana 
w kraju i za granicą malarka na 
szkle. Urodziła się w Mszanie 
Dolnej. Pracowała jako wycho-
wawczyni w przedszkolu przy 
Instytucie Matki i Dziecka w 
Rabce. Od lat z mężem Józe-
fem – rzeźbiarzem amatorem 
mieszka w Szczawnicy, w domu 
rodzinnym męża, gdzie znajduje 
się pracownia artystki.

 Tematem prac Anny są zwy-
czaje i obyczaje ludowe, „góralskie zwyki”, zbójnickie legendy: chodze-
nie po kolędzie, pieczenie barana czy obyczaje biesiadne. Często sięga 
też po tematykę sakralną, malując Madonny i postaci świętych pańskich. 
Wypracowała rozpoznawalny styl, który nie sposób pomylić z pracami 
innych twórców. Jej dzieła – obrazy i tryptyki -  znajdują się w rękach 
prywatnych kolekcjonerów oraz etnografów, a także w muzeach etnogra-
ficznych w całej Polsce. Artystka wielokrotnie brała udział w wystawach 
i plenerach zarówno w Polsce, jak i za granicą – w Niemczech, Szwe-
cji, Izraelu czy na Słowacji i Węgrzech. Co roku w witkiewiczowskiej 
„Jaszczurówce” w Zakopanem pani Anna prezentuje swoje prace wraz z 
innymi artystami. 

Anna została odznaczona przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
Srebrnym Krzyżem Zasługi za całokształt pracy twórczej. Wyróżniono ją 
również medalem im. Józefa Szalaya za zasługi dla Miasta Szczawnica 
oraz honorową odznaką Jurajskiej Izby Gospodarczej.. Znana jest z pro-
wadzenia warsztatów dla młodzieży i współpracy z Polskim Stowarzy-
szeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Umysłową, przekazując 
liczne prace na jego aukcje charytatywne.

Malarka uczestniczyła w wielu konkursach, niejednokrotnie zdoby-
wała nagrody i wyróżnienia. Należy do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Szczawnicy, przez jedną kadencję była jego prezesem.

Józef Madeja - znany rzeźbiarz, z zawodu kreślarz i kartograf, 
szczawniczanin ze starego rodu Madejów. Jego dziadek, Józef Madeja, 
był słynnym przewodnikiem pieniń-
skim, który wyznaczał pienińskie 
szlaki i przez 50 lat wodził wycieczki 
po górach. Jego imię nosi schronisko 
PTTK „Orlica” w Pieninach. Jego 
ojciec, Jan, był zasłużonym szczaw-
nickim przewoźnikiem przez rzekę 
Dunajec.

Józef mieszka i tworzy w swoim 
rodzinnym domu. Jego dzieła były 
wysoko oceniane przez znawców i 
zdobywały wiele nagród i wyróżnień 
w konkursach plastycznych. Rzeźbi  
górali, zbójników, postacie ze świata 
ludowych podań i legend,  inspiro-
wane demonologią ludową, ale też 
światem polityki. Najbliższe są mu 
jednak rzeźby sakralne: figury Jezu-
sa Frasobliwego, Madonny i postaci 
szopki. Dwukrotnie rzeźbił postać 
monumentalnego górala stojącego u 
wlotu Szczawnicy na skale Kotońka, 
dwukrotnie zniszczoną przez uderze-
nie pioruna. 

Oprócz trójwymiarowych rzeźb 
artysta lubi tworzyć płaskorzeźby o 
tematyce zarówno sakralnej, jak i świeckiej, najchętniej w drewnie lipo-
wym, tu słynna Ostatnia Wieczerza i Zamki Jury Krakowsko – Często-
chowskiej. 

Wielokrotnie wystawiał swoje prace w kraju i za granicą – w Niem-
czech, Szwecji, Danii, Francji, Izraelu i Stanach Zjednoczonych.

Rzeźbiarz należy do Klubu Twórczego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Szczawnicy.
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GRUDNIOWY WERNISAŻ W PERLE

W dniu 21 grudnia 2020 roku w mini galerii PERŁA NA PIĘ-
TRZE w budynku PERŁA w Szczawnicy odbył się wernisaż prac 
Beneficjentów projektu REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH W ŚDS W SZCZAWNICY. Trzyletni projekt dofi-
nansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepeł-
nosprawnych oraz ze środków Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy. 

Wystawa jest zwieńczeniem trzymiesięcznej pracy Beneficjen-
tów w powstałej dzięki projektowi  pracowni rękodzieła artystycz-
nego. Temat kwartalnych zajęć -  IGŁĄ I NITKĄ -  realizowa-
ny był w dwojakiej formie z uwagi na pandemię i ograniczenia 
z nią związane. Część prac powstała w placówce - pod okiem 
terapeutów. Jednak są też prace wykonane przez Beneficjentów  
w domach – pod okiem swoich opiekunów. Beneficjenci projek-
tu regularnie otrzymują  pakiety do pracy zdalnej z propozycją 
różnorodnych zadań. Zawarte są tam również wskazówki do ich 
wykonania  a także niezbędne materiały i pomoce. Część wyko-
nanych  prac zaprezentowano na wspomnianej wystawie, pozo-
stałe można obejrzeć na zdjęciach regularnie przesyłanych przez 
uczestników poprzez Messengera, WhatsAppa czy Facebooka. 
Są to przepiękne świąteczne ozdoby: wieńce, stroiki, serwetki i 
ręczniki z aplikacjami, zimowe szale, skarpety z wyszytymi ini-
cjałami. Zestawy kreatywne zamieniły się w zdobne lalki czy 
rękawiczki. Ozdoby dzięki dołączonym zawieszkom mogą za-
wisnąć na domowych choinkach. Wszystko to gustownie zaaran-
żowane wprowadziło w świąteczny klimat Bożego Narodzenia.  
Na wszystkich Beneficjentów projektu – autorów zaprezentowa-

nych prac  - czekają nagrody, które są formą podziękowania za 
włożony trud, a jednocześnie mają zmotywować do podejmowa-
nia różnych aktywności.

Jak podkreśla kierownik ŚDS „PERŁA”  p. Agata Zachwieja, 
słowa podziękowania należą się tym, bez których nie byłoby tak 
pięknych efektów pracy – rodzicom, rodzeństwu oraz opiekunom. 
To oni,  mimo tak trudnego dla każdego z nas czasu, podejmują 
współpracę z zespołem terapeutów Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy „PERŁA”. 

Wszystkim Wam dziękując życzymy Szczęśliwego Nowego 
Roku

K.Ż-SZ.

HEJ LUDZIE, IDĄ ŚWIĘTA! 
NIECH SIĘ OTWORZĄ 

WASZE SERCA!

Święta to magia, szczególny czas prze-
pełniony dobrocią człowieka dla człowie-
ka. Śpiew i muzyka to nasza największa 
pasja dlatego prosto z serc naszych… na-
graliśmy kolędę „Przybieżeli do Betlejem”, 
aby wesprzeć finansowo budowę domu 
mieszkalnego w gminie Szczawnica. 

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ 
NA STRONIE ZRZUTKI:

https://zrzutka.pl/hshj2p 

Będzie to dom całodobowej opieki dla 
osób z wieloraką niepełnosprawnością z 
okolicznych miejscowości, które z różnych 
przyczyn tracą oparcie w swoich rodzi-
nach. Powołaniem Polskiego Stowarzysze-
nia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną (PSONI) Koło w Szczawni-
cy jest wsparcie osób niepełnosprawnych 
i towarzyszenie im od urodzenia aż do 
śmierci. Ostatnim ogniwem tej misji jest 
wybudowanie domu mieszkalnego - dzieci 
z niepełnosprawnością dorastają, ale nadal 
wymagają opieki i wsparcia, zwłaszcza, 
gdy ich rodzice już odejdą. 

DAJMY IM SZANSE GODNIE 
PRZEŻYĆ SWOJĄ STAROŚĆ! 

Liczymy na Pań-
stwa hojność i z góry 
dziękujemy. Dzięki 
Waszej pomocy jest 
to możliwe! Niech 
będzie to dar Wa-
szego serca z okazji 
Świąt Bożego Na-
rodzenia i Nowego 
Roku. Zbiórka bę-
dzie aktywna do koń-
ca marca 2021r.

Więcej o Polskim Stowarzyszeniu na 
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną Koło w Szczawnicy można się 
dowiedzieć poniżej:

https://www.facebook.com/dronfav/vi-
deos/136699907576575

www.psoni-szczawnica.pl

Kolędę „Przybieżeli do Betlejem” za-
śpiewali: 

Bernadeta Gabryś, Zuzanna Niemiec, 
Patrycja  Pieronek, Anna Jankowska, Ane-
ta Kozłowska, Cecylia Wyroba, Beata La-
skowska-Pelczarska, Anna Rusin, Marta 
Wieczorkiewicz, Ewa Walkowska, Karoli-
na Krok, Ireneusz Kowalczyk 

Zagrali: 
Roman Wiercioch -fortepian, 
Adam Rusin - gitara elektryczna, 
Gabryś Bernadeta - gitara akustyczna 

Zmontowali: 
Ireneusz Kowalczyk, Ewa Walkowska

WESOŁYCH ŚWIĄT 
I SZCZĘŚLIWEGO 
NOWEGO ROKU !

KOLĘDĄ WSPIERAMY BUDOWĘ DOMU DLA OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W PIENINACH !
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Życie na biegunach

PRZYGODA Z DOGOTERAPIĄ
Jest tysiące badań i publikacji świadczących o tym, jak kontakt 

z psem pozytywnie wpływa na nasze zdrowie i ogólny stan psycho-
fizyczny, a dogoterapia staje się powszechna i dostępna nie tylko w 
ośrodkach dla niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie (choć tu 
pełni bardzo ważną rolę), ale i w przedszkolach, szkołach, podczas 
kolonii.

Dogoterapią zainteresowałam się kiedy sama borykałam się z pro-
blemami zdrowotnymi jednocześnie szukając sensu swojego życia. 
Zmęczona pracą w korporacji, zestresowana i znerwicowana zaczę-
łam doceniać zbawienny wpływ psów, które zawsze były częścią mo-
jej codzienności. W tamtym czasie miałam pięć czworonogów, ale 
coś ciągnęło mnie ku większemu stadu. Przyjaźniłam się z ludźmi, 
którzy uprawiali sport psich zaprzęgów i których podziwiałam za to 
z jakim uporem i determinacją trenują siebie i psy tworząc zgraną 
drużynę.

Pierwsze spotkanie w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wy-
chowawczym w Ochotnicy Dolnej to było ogromne zaskoczenie. 
Doskonale pamiętam dzień, w którym podjechaliśmy pod skromny 
budynek OREW’u zupełnie nieświadomi tego, co nas czeka. Pod 
murkiem ośrodka czekała na nas mała grupka podopiecznych. Grze-
gorz (dziś razem prowadzimy firmę Psy na biegunach) jakby nigdy 
nic wypakował sprzęt i psy, a ja pokonując barierę niepewności i 
lęku razem z jednym z psów podbiegłam się przywitać. Większość 
dzieci bardzo entuzjastycznie zareagowała na widok niebieskookiej, 
puchatej suczki husky, a fala wzruszenia dopadła mnie szybciej niż 
przypuszczałam. Nie wiedziałam, co bardziej mnie rozczuliło, pełne 
szczerych emocji twarzyczki dzieci czy bezinteresowna radość psów 
i ich totalnie pozbawiona oceny postawa. To była dla nas wielka pró-
ba, bo nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z niepełnospraw-
nością. To był również początek nowej drogi, niezwykle pasjonującej 
pracy w dogoterapii.

To co działo się wtedy było niczym mały spektakl o prawdziwych 
emocjach, o szczerej więzi, o przyjaźni. Niektórzy podopieczni sami 
lgnęli do psów, inni potrzebowali czasu lub pomocy opiekunów. 
Wśród podopiecznych były dzieci z zespołem Downa, ze spektrum 
autyzmu, z dziecięcym porażeniem mózgowym, niektóre bardzo sa-
modzielne, inne zupełnie zależne od pomocy opiekuna. W całej tej 
sytuacji najlepiej odnalazły się psy. Nawet te na co dzień wycofane, 
z odwagą  podchodziły po pieszczoty, te bardziej pewne siebie z cier-
pliwością poddawały się prezentacji sprzętu do zaprzęgów. Razem z 
Grzesiem zaprezentowaliśmy jak bezpiecznie ubierać psa w szelki, 
buciki, kurteczki. Wspólnie z podopiecznymi wiele razy powtórzy-
liśmy te czynności zdumieni jak prosty kontakt z psem może okazać 
się nieoceniony w przełamywaniu barier. Psy dużo szybciej niż my 
zdobyły zaufanie podopiecznych i opiekunów. To było dla mnie zu-
pełnie zrozumiałe, postanowiłam więc świadomie uczyć się tej psiej 
postawy i czerpać z niej jak najwięcej. Z wielką dumą obserwowałam 
nasze stado, jak po prostu, bez najmniejszych oporów stara się szcze-
rze zaprzyjaźnić. Zazdrościłam moim psom tego luzu, tych sponta-
nicznych zachowań, tego bycia sobą i już.

Dziś takie spotkania to nasza codzienność. Każdego dnia w ty-
godniu odwiedzamy podobne ośrodki prowadząc sesje dogoterapii 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W międzyczasie zdobyliśmy kwa-
lifikacje kynoterapeutów i przeszkoliliśmy nasze pieski pod kątem 
pracy w dogoterapii. Psie zaprzęgi są bazą i fundamentem naszej 
działalności dlatego wplatamy je w zajęcia w szkołach i ośrodkach, 
pozwalając naszym podopiecznym cieszyć się kontaktem z większym 
stadem. Przejażdżka psim zaprzęgiem dostarcza niezapomnianych 
emocji, które nie są zarezerwowane jedynie dla osób zdrowych i w 
pełni sprawnych emocjonalnie oraz fizycznie.

W naszej pracy obserwujemy jak pies daje wiele dobrego i jak 
wspaniale wpływa na kontakt z chorymi. Czasami pies pomaga w 
pełni wrócić do zdrowia, czasami jest wsparciem w przełamaniu 
lęku, innym razem jest najlepszą motywacją do pracy i ćwiczeń. Bar-
dzo lubię w swojej pracy wykorzystywać wizerunek psa i jego oso-

bowość jako metaforę wielu przekonań i zachowań. Psie życie jest 
niezwykle barwne, a pies sam w sobie to niesamowicie mądre stwo-
rzenie. Opowieści o psach są tak bliskie temu jak dzieci rozumieją 
świat, że informacje, które płyną z takich terapeutycznych historii 
podopieczni chłoną jak gąbki i zapamiętują na lata. Dużo łatwiej im 
na przykładzie przyjaciela psa zobaczyć to, co dotyczy nas ludzi i nad 
czym możemy pracować.

Dlatego wykorzystuję wizerunek psa, by uczyć jak wychodzić 
poza schematy myślenia. Przynosi to zaskakujące efekty. U boku psa 
łatwiej nam być sobą. Pies nie ocenia, nie krytykuje, akceptuje nas o 
każdej porze dnia i nocy i z każdym ładunkiem emocjonalnym, jaki 
nosimy na plecach i w sercu. W towarzystwie czworonoga jesteśmy 
bardziej spontaniczni i otwarci, czasami jego obecność wystarczy, 
by rozgonić wewnętrzne chmury. Pies to też najlepsza motywacja, by 
ruszyć z miejsca i wyjść z sytuacji, która nas przytłacza.

Na przykładzie psiego życia i psich osobowości można się wiele 
nauczyć i spojrzeć na siebie z dystansu, z poziomu czterech łap. Już 
sama zmiana perspektywy może okazać się wyzwalająca.

Kasia Kołodziejska
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SZKOLNY DZIEŃ TEATRU
Od kilku lat w naszej 

szkole św. Mikołaj przy-
nosi uczniom prezent w 
postaci biletu do teatru. 
Świętujemy wtedy Szkol-

ny Dzień Teatru. Św. Mikołaj nie za-
pomniał o nas również w tym roku. 
Wspólnie z Teatrem Polskim we 
Wrocławiu, z którym współpracu-
jemy od lat, zaprosiliśmy najmłod-
szych uczniów na spektakl on-line 
pt. „Błękitny Pies”. Zarezerwowali 
oni sobie czas w sobotę i w nie-
dzielę (5 i 6 grudnia) o godz. 17:00 
i wspólnie z rodzicami obejrzeli ten 
rodzinny spektakl.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLSKIEJ PO-
EZJI RELIGIJNEJ „PIERŚCIEŃ ŚW. KINGI”

Znamy już wyniki rejonowych eliminacji Ogólnopolskiego 
Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”. Wśród 
laureatów znalazło się czworo naszych recytatorów:

I miejsce ex aequo zajęli Maja Mazurek i Michał Różany (klasy 
IV-VI)

II miejsce Aleksandra Ciesielka (kl. VII - VIII)
Wyróżnienie - Monika Ciesielka (kl. I-III)
Gratulujemy laureatom oraz opiekującej się artystycznie naszy-

mi recytatorami, pani Joannie Moskalik.

Wspólnymi siłami Miasta i Gminy Szczawnica, Naszej Szko-
ły oraz wspaniałym sponsorom, udaje się wyposażyć wszystkich 
uczniów Jedynki w pakiet A3 MS OFFICE, który z pewnością 
wpłynie na podwyższenie kompetencji komputerowych naszych 
uczniów i nauczycieli, poprawi możliwości współpracy w szkole. 
Jednocześnie używać będziemy LEGALNEGO i stale aktuali-
zowanego oprogramowania. Już od 12 grudnia można było przy-
stąpić do instalacji pakietu A3 MS OFFICE. Mają go wszyscy 
uczniowie i nauczyciele.

Paweł Sypek - Dyrektor Szkoły

5 grudnia
Wizyta św. Mikołaja
Święty Mikołaj zawitał do Szkoły Podstawowej nr 2 

a dzieci z oddziału przedszkolnego przywitały go we-
soło i radośnie, a nawet przygotowały krótkie przedsta-
wienie.

11 grudnia 
„Wkręć się w pomaganie”
Szkolne Koło Caritas działające 

przy naszej szkole, odpowiadając na 
prośbę społeczności lokalnej, zorga-
nizowało wielki kosz na zakrętki w 
kształcie serca. Należy dodać, że jest 
to pierwszy tego typu pojemnik na 
terenie Miasta i Gminy Szczawnica. 

Zebrane nakrętki zostaną sukcesywnie przekazywane na cel cha-
rytatywny dla potrzebujących z naszego terenu. Dyrektor szko-
ły Anna Szczepaniak serdecznie dziękuje opiekunom Szkolnego 
Koła Caritas pani Marcie Tabasz oraz ks. Krzysztofowi Węgrzy-
nowi za pomysłowość oraz koordynowanie działań. 

21 grudnia
Jasełka w zerówce
Świąteczny nastrój zawitał do zerówki. Najmłodsi przygoto-

wali i przedstawili piękną inscenizację jasełkową oraz życzyli 
wszystkim Wesołych Świąt.

22 grudnia 2020 
Życzenia
Uczniowie Naszej szkoły po-

stanowili złożyć Wszystkim ży-
czenia, prezentując również swo-
je piękne drzewka świąteczne.

Prace artystyczne 
w grudniu
W grudniu tematyka prac 

głównie związana była ze scene-
rią zimową, Mikołajem, Święta-
mi Bożego Narodzenia, Życze-
niami Świątecznymi, ozdobami 
na choinkę  oraz zagościły ręcz-
nie robione smoki, które również 
posłużyły uczniom jako materiał 
do ćwiczeń oddechowych.
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Dzielimy się Betlejemskim Światłem Pokoju
13 grudnia do Polski dotarło Betlejemskie 

Światło Pokoju, które harcerze i harcerki należą-
cy do Związku Harcerstwa Polskiego odebrali od 

słowackich skautów. Uroczyste przekazanie odbyło się na symbo-
licznej Łysej Polanie. Pandemia nie przeszkodziła wielkiej, mię-
dzynarodowej sztafecie, w ramach której płomień pochodzący z 
Groty Narodzenia Pańskiego obiega cały świat, niosąc nadzieję i 
wezwanie, by w trudnych czasach otworzyć się na pomoc drugie-
mu człowiekowi. Także harcerze z naszej drużyny Skalni udali 
się do Domu Harcerza w Nowym Sączu, gdzie odebrali Światło 
Pokoju. Następnie 21.12 oraz 22.12.2020r. przekazali światełko 
mieszkańcom Szlachtowej i Jaworek podczas mszy świętych cele-
browanych przez Księdza Proboszcza Tadeusza Wojciechowskie-
go, aby symbol pokoju, nadziei oraz miłości zagościł na wigilij-
nych stołach.

Z harcerskimi pozdrowieniami „Czuwaj”

,,Dzyń, dzyń, dzyń,  Mikołaju Święty,  Dzyń, dzyń, dzyń
Przynieś nam prezenty..”

Jak co roku Mikołaj dotarł do naszej szkoły dopiero 7 grudnia. 
Powitały go z radością dzieci z oddziału przedszkolnego. Każde 
dziecko powiedziało wiersz a potem wszyscy wspólnie zaśpiewali 
piosenki. Było bardzo miło i radośnie, ale Mikołaj musiał wyru-
szyć w dalszą drogę. 

Jednak nie tylko nasze przedszkolaki świętowały w tym roku 
Mikołajki. Również starsi uczniowie zaangażowali się w tę rado-
sną uroczystość. Postanowiliśmy zorganizować konkurs fotogra-
ficzny. Uczniowie naszej szkoły pozowali do zdjęć, odwołując się 
tematycznie do bajkowej postaci Mikołaja. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali  pamiątkowe dyplomy i słodki poczęstunek. 

Nadesłane prace zostały ocenione w trzech kategoriach:

Kategoria kl. 0-I
I miejsce – Oliwia Szczepaniak, Maja Mendrala
II miejsce –Inga Piechocińska, Karolina Bochniak
III miejsce –Marika Cabała, Kamila Pietrzak

Kategoria kl. II-III
I miejsce – Daria Szczepaniak
II miejsce –Zofia Cześniakowska,  Zuzanna Lasyk
III miejsce – Julia Gałysa

Kategoria kl. IV-VIII
I miejsce – Igor Mendrala
II miejsce- Dawid Miechurski

PSB w czasie 
drugiego lockdownu

Pienińska Szkoła Branżowa I st. im. ks. F. 
Blachnickiego w Szczawnicy, jak większość 

szkół, była przygotowana na drugi lockdown i zdalne nauczanie. 
Korzystamy z platformy Microsoft i narzędzia o nazwie TEAMS. 
Na początku września wychowawcy klas upewnili się, że ucznio-
wie mają w domu odpowiedni sprzęt i dostęp do Internetu, potrze-
bującym, udzielając pomocy w zapewnieniu sprzętu i obsłudze 
lekcji online. 

Jeszcze podczas nauki stacjonarnej w szkole udało się zorgani-
zować ślubowanie klasy I. Odbyło się ono w kameralnym składzie 
i w ścisłym reżimie sanitarnym.15 października młodzież PSB 
wzięła udział w zajęciach opartych o grę symulacyjną „Chłopska 
Szkoła Biznesu”, które prowadził doradca zawodowy z Młodzie-
żowego Centrum Kariery. Na przykładzie gry uczniowie mogli 
się dowiedzieć, jak działa rynek pracy, z czym trzeba się liczyć, 
wchodząc w świat zawodów, i jak ważne jest trenowanie kompe-
tencji społecznych. 

Drugi lockdown i przejście w tryb nauki zdalnej spowodowa-
ły chwilowe zawieszenie zajęć praktycznych naszych uczniów, 
ale, od kiedy tylko pojawiły się odpowiednie odgórne wytyczne, 
młodzież uczestniczy w praktycznej nauce zawodu na miejscu w 
Szczawnicy.

W celu zintegrowania rozproszonej szkolnej społeczności, na 
Facebookowej stronie PSB ogłaszane są różnego rodzaju konkur-
sy i zabawy, jak np. ten pt. „Wstaw zdjęcie swojego pupila”. 

Również w sposób zdalny, pod hasłem „Odległość – zbliża”, 
młodzież realizuje przedsięwzięcia związane z projektem „Mieć 
Wyobraźnię Miłosierdzia”, w którym szkoła partycypuje od kilku 
lat. Wolontariat polega m.in. na czytaniu bajek przedszkolakom 
z zaprzyjaźnionej szkoły w Szlachtowej oraz na zebraniu, spako-
waniu i przekazaniu drobnych spersonalizowanych upominków 
podopiecznym Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Łanowej w 
Krakowie, z którym w tym roku PSB nawiązała współpracę. Z 
kolei naszą coroczną tradycją, której tej jesieni nie mogło stać 
się zadość, była organizacja zabawy andrzejkowej, w której bra-
li udział podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną.

W ostatnich kilku miesiącach w naszej społeczności doświad-
czyliśmy też ogromnej straty. Nagle i niespodziewanie zmarł Ma-
rek Żołądź, nauczyciel który od tego roku szkolnego po raz pierw-
szy dołączył do kadry PSB i od razu dał się poznać jako dobry 
pedagog i wartościowy człowiek.

Mimo trudności, szkoła działa w miarę normalnie, nauka zdal-
na odbywa się regularnie i cechuje się dużą mobilizacją ze strony 
uczniów i nauczycieli. W ostatnich dniach roku szkolnego PSB 
wizytowali kontrolerzy z Kuratorium. Podczas wizytacji szkoła 
wypadła dobrze i poza drobnymi zaleceniami, wizytatorzy nie 
mieli uwag dotyczących funkcjonowania placówki i prowadzenia 
dokumentacji. 

Kadra i cała społeczność PSB z nadzieją spogląda w przy-
szłość, wyglądając tego, co przyniesie rok 2021. Życzymy wszyst-
kim dużo rozwagi, zdrowia i spokoju. 

Opracowała:
Agnieszka Stopka
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Podróże małe i duże

Krzywa wieża w Pizie
W Pizie zjawiamy się późnym popołudniem, kiedy jeszcze 

słońce znajduje się w miarę wysoko na prawie bezchmurnym 
niebie. Szybko meldujemy się w hotelu i ruszamy na miasto! To 
jest nasz pierwszy włoski przystanek na trasie naszych jesiennych 
wakacji. Chcemy od razu skorzystać z tak ładnej pogody, a że do 
najbardziej rozpoznawalnej wieży w całych Włoszech mamy na-
prawdę nie daleko, to już po chwili Krzywą Wieżę podziwiamy na 
żywo. No i rzeczywiście jest krzywa! 

Szybko zerkając na suche fakty dowiadujemy się, że obecnie 
wieża, zwana kampanilą, ma wysokość 54,98 m a od pionu odchy-
lona jest aż o 5 m. Przy czym odchylenie to zwiększa się rocznie 
średnio o 1 mm . Budowa tej dzwonnicy katedralnej, bo właściwie 
taką funkcję spełnia owa wieża rozpoczęła się w 1174 roku i trwa-
ła aż 199 lat! Wykonana jest z białego marmuru, który w blasku 
słońca prezentuje się niesamowicie! Wieża, należy do kompleksu 
zabudowań na zielonym placu Campo dei Miracoli, które od 1987 
roku znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. 
Miejsce to więc obowiązkowo trzeba zobaczyć! I choćby tylko dla 
tego warto zahaczyć o miasto Piza będąc we Włoszech.

Lokalsi, jak i turyści, sporą część pięknych zielonych trawni-
ków, które idealnie kontrastują z bielą marmuru, wykorzystują do 
piknikowania bądź również do chwilowej ucieczki od gorących 
promieni słońca i schowania się w cieniu tych wielkich budowli. 
Tym razem w miejscu tak bardzo turystycznym zastajemy dość 
znikomą ilość zwiedzających ( z uwagi na panującą wszech i wo-
bec sytuację COVID-19) lecz tym razem uznajemy to za jeden z 
większych plusów. Po prostu samo zwiedzanie okazuje się być o 

wiele przyjemniejsze a i zrobienie fajnego zdjęcia też nie wyma-
ga wielkich akrobacji i godzin czekania aż kadr będzie w miarę 
przejrzysty.

Po chwili plątania się wokół budowli nasze brzuchy zaczynają 
dawać nam znać, że należało by się nimi zająć. Toteż wracamy na 
najgłówniejszą ulicę w Pizie, gdzie zasiadamy w jednej z restaura-
cji i zamawiamy po raz pierwszy na tych wakacjach włoską pizzę.

Gdy już czujemy kolejny przypływ energii, postanawiamy 
jeszcze raz przejść się pod wieżę, następnie pod liczne sklepiki z 
pamiątkami i okrężną drogą, zwiedzając jeszcze trochę centrum 
miasta, wracamy do hotelu. Dziś już po prostu padamy na ryjki. 
Wskakujemy do łóżek i szybko zasypiamy. Toskański tygodniu 
trwaj! 

Tekst i zdjęcia Joanna i Mariusz Kluska
Czytaj więcej na caravaningworld.pl
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Z notatnika botanika
Ludwik Frey 
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Utrwalanie pamięci

Mądre słowo „eponim”, wywodzi się z greki: 
eponymos = „nazwany według czegoś”, „nadający 
imię”, bowiem epi- to przedrostek znaczący „po”, 
„według”, zaś onyma oznacza imię lub nazwę. Ina-
czej mówiąc – to osoba prawdziwa lub mityczna 
(może zwierzę albo przedmiot), od którego imienia 
tworzy się dowolną nazwę, także… roślin.

Niejednokrotnie zwierzałem się mi-
łym Czytelnikom, że interesują mnie 
nazwy roślin – dlaczego takie, a nie 
inne, skąd się wzięły. Niedawno pisa-
łem na temat tych związanych z cza-
sem. Dzisiaj opowiem o eponimach 
kilku rodzajów roślin. Chociaż wiele 
lat zajmuję się florystyką oraz taksono-
mią roślin, nie zdawałem sobie sprawy, 
jak wiele nazw pochodzi od nazwisk 
oraz imion ludzi mniej lub bardziej 
znanych. Są wśród nich uczeni różnych 
specjalności, przyrodnicy w szerokim 
tego słowa znaczeniu, botanicy sensu 
stricto, a także np. podróżnicy, artyści, 
pisarze, a nawet filozofowie.

Jednym z ulubionych uczniów, 
tak zwanych „apostołów”, wielkiego Karola Linneusza był Peter 
Forsskål (1732-1763), zoolog, botanik i kolekcjoner obiektów przy-
rodniczych, uczestnik sławnej w owym czasie duńskiej wyprawy na 
Bliski Wschód (podczas której zmarł). Dla uczczenia jego pamięci 
mistrz nadał jednemu z rodzajów nazwę Forsskaolea (z rodziny po-
krzywowate). Należy do niego ok. 15 gatunków, które jednak mają 
nieparzące włoski! Występują od Wysp Kanaryjskich i południo-
wej Hiszpanii, po Pakistan i zachodnie Indie. Inny znany apostoł 
Linneusza, uważany za jego następcę, to szwedzki botanik i lekarz 
Carl Peter Thunberg (1743-1828). Podróżował i zbierał rośliny w 
Południowej Afryce, na Jawie i w Japonii, potem został profesorem 
uniwersytetu w Uppsali i dyrektorem ogrodu botanicznego. Jego 
imieniem – Thunbergia - został nazwany w 1773 r. jeden z rodza-
jów z rodziny akantowate. Rodzaj bogaty w gatunki (blisko 100), 
rosnące w regionach tropikalnych Afryki i Azji - rośliny jednorocz-
ne, byliny, a nawet krzewy do kilku metrów wysokości. Niektóre 
uprawne gatunki uciekają z ogrodów i stają się inwazyjne. 

Bywało i tak, że do uwiecznienia w historii botaniki wystarczyło 
być osobą sławną w określonym czasie, np. jako miłośnik… two-
rzenia ogrodów. Dzięki swym ogrodowym zamiłowaniom, Amelia 
Hume z domu Egerton  (1751-1809), została uhonorowana w 1804 r. 
nadaniem nazwy Humea, rodzajowi z rodziny astrowatych. Dla po-
rządku dodajmy, że Lady Amelia dostarczyła do zidentyfikowania 
rośliny z tegoż właśnie rodzaju, panu J. E.  Smithowi (1759-1828), 
angielskiemu botanikowi i założycielowi Towarzystwa Linneuszow-
skiego w Londynie. Państwo Hume mieli kolekcję rzadkich roślin 
w Warmleyburg (niedaleko Londynu), dokąd sprowadzili wiele 
rzadkich roślin. Niestety, do dzisiaj ostał się tylko jeden gatunek - 
Humea epapposa. Pozostałe zaklasyfikowano do innych rodzajów, 
w wyniku dogłębnych badań taksonomicznych, które spowodowały 
zmiany nomenklatoryczne. Podobny los spotkał trzy inne rodzaje: 

Ovidia (na cześć starożytnego poety rzymskiego Ovidiusza) – ten 
takson właściwie już nie istnieje, Galilea (nazwa nadana dla uczcze-
nia sławnego włoskiego astronoma) – współcześnie to synonim ro-
dzaju Cyperus czyli cibora, liczącego blisko 700 gatunków oraz Ho-
meria. Ten ostatni rodzaj należący z rodziny kosaćcowatych, liczy 
obecnie zaledwie dwa gatunki rosnące w Afryce; reszta jest zalicza-
na do rodzaju Morea (ok. 200 gatunków). Interesujące, że niektórzy 
są zdania że nazwa Homeria to upamiętnienie autora Iliady, zaś 
inni uważają, że źródła nazwy trzeba szukać w greckim wyrazie 
homereo czyli „łączyć się, stykać” z powodu zrośniętych (połączo-

nych) w postaci rurki nitek pręcików 
kwiatowych. Więcej szczęścia miał 
„nasz” Mikołaj Kopernik. „Jego” 
rodzaj Coperniciana z rodziny are-
kowatych palm, liczy 28 gatunków 
rodzimych dla Karaibów i Ameryki 
Południowej. W Europie, w Hiszpa-
nii, występują dwa gatunki.

Rodzajowych nazw eponimo-
wych jest wśród roślin całe mnó-
stwo. Podane tutaj przykłady to 
mikroskopijna ich część. Aby wy-
czerpać temat, trzeba chyba napisać 
opasłe tomiszcze. Byłaby to pasjo-
nująca lektura. Prawdziwa podróż 
przez wieki i kraje!

Jeden z gatunków Forsskaolea

strona  23

Nr 340  -  STYCZEŃ 2021MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH



Zima w TPSPZima w TPSP

Anna Niezgoda - haft Anna Niezgoda - haft

Irena Aksamit - malarstwo

Anna Madeja - malarstwo ma szkle

Irena Aksamit - malarstwo

Joanna Dziubińska - malarstwo na szkle

Jadwiga Łuczak - szydełko

Anna Niezgoda - fotografia

Joanna Dziubińska - fotografia

Anna Madeja - malarstwo na szkle

Anna Malinowska - malarstwo 

Maria Lizoń-Śliwa - witraż
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