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Koniec starego roku to czas podsumowań,

jednak nie skupiajmy się zbytnio 

na tym co właśnie minęło i wierzmy, 

że Nowy Rok przyniesie nam wiele dobrego.

Przywitajmy go pełni nadziei 

i dobrych myśli.

Niech 2017 rok obdarzy nas 

zdrowiem, siłą i miłością!

Tego czytelnikom i sobie życzy Redakcja 

Szczawnickich Informacji Samorządowych
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WYDARZENIE

Indywidualne spotkania  
z mieszkańcami Szczawnicy, 

Jaworek i Szlachtowej

 Okres Świąt Bożego Na-
rodzenia jest czasem, kiedy spo-
tykamy się z rodziną, ale też ze 
znajomymi, których nie mamy 
okazji często widywać To wła-
śnie wtedy tradycja nakazuje 
przygotowanie na stole wigilij-
nym nakrycia dla wędrowca. Jest 
to symbol naszej gościnności i 
chęci dzielenia się tym, co mamy 
nawet z zupełnie obcą osobą. W 
tym czasie odwiedzają nas kolęd-
nicy, którzy życzą nam wszelkiej 
pomyślności, przyjmujemy spo-
łeczników i działaczy, takich jak 
chociażby strażacy, czy w końcu 
księdza, odwiedzającego nas z 
coroczną wizytą bożonarodze-
niową. 
 Wciąż zastanawiam się, w 
jaki sposób mogę poprawić i udo-
skonalić nie tylko pracę szczaw-
nickiego samorządu, ale również 
swoją misję bycia burmistrzem. 
By jak najlepiej reagować na bie-
żące potrzeby społeczeństwa, 
trzeba je przede wszystkim po-
znać. Najlepszym natomiast spo-
sobem identyfikacji potrzeb jest 
bezpośrednia rozmowa z miesz-
kańcami. Oczywiście każdy może 
przyjść do urzędu i porozmawiać 
ze mną, czy też z dowolnym pra-
cownikiem, nie każdy jednak ma 

na to czas, dlatego wpadłem na 
trochę zwariowany pomysł, że to 
ja Państwa odwiedzę i poproszę 
o rozmowę. Dwa lata temu spro-
stałem temu olbrzymiemu przed-
sięwzięciu, jakim było zapukanie 
do każdego domu w gminie, teraz 
postanowiłem zrobić to jeszcze 
raz. 
 Stwierdziłem, że najlep-
szym okresem będzie właśnie 
okres świąteczno-noworoczny. 
Po pierwsze dlatego, że łatwiej 
można Państwa zastać w domach. 
Po drugie, chciałem złożyć Wam 
najlepsze życzenia i ofiarować 
nasz przepiękny kalendarz, któ-
ry cieszy się ogromną popular-
nością. Lecz najważniejszym po-
wodem była chęć bezpośredniej 
rozmowy z Państwem. Chciałem 
abyście opowiedzieli o Waszych 
spostrzeżeniach na temat mo-
jej, już dziesięcioletniej, pracy na 
stanowisku burmistrza, podzielili 
się pomysłami na temat rozwoju 
gminy, a także byście mogli opo-
wiedzieć o swoich problemach. 
 Moje odwiedziny powo-
li zmierzają ku końcowi – uda-
ło mi się zapukać do większości 
Państwa domów. Oczywiście 
bywało, że Państwa nie zasta-
łem, w takich sytuacjach zosta-
wiałem kalendarz oraz pisemne 
sprawozdanie podsumowujące 
moje działania w obecnej kaden-
cji, mające przybliżyć Państwu 
problematykę codziennej mojej 
pracy. W większości przypadków 
miałem szansę, porozmawiać z 
Wami,  za co serdecznie dziękuję. 
Tak jak się spodziewałem, w cza-
sie rozmów, dzieliliście się Pań-
stwo dobrymi pomysłami, często 
prosiliście o pomoc, przyjemnie 
też było usłyszeć wiele dobrych 
słów i pochwał. To bardzo cieszy i 
motywuje do dalszej pracy! Były 
też okazje, by porozmawiać o te-
matach niełatwych, jak chociaż-
by podatki, czy ceny śmieci, wo-

kół wysokości których narosło 
tyle nieprawdziwych informacji. 
W wielu takich przypadkach, na 
konkretnych przykładach po-
trafiłem Państwu wyjaśnić me-
chanizmy regulujące politykę 
finansową gminy i na bieżąco we-
ryfikować plotki i niedomówie-
nia. 
 Podsumowując ten czas, 
w którym miałem okazję od-
wiedzić Państwa w Waszych 
domach, stwierdzam, że to wy-
darzenie nie ma precedensu w 
innych gminach (z tego co udało 
mi się ustalić, nigdzie włodarz 
miasta aż tak bezpośrednio nie 
spotyka się z mieszkańcami gmi-
ny). Niektórzy nie wierzyli, że uda 
się zrealizować do czasochłonne 
zadanie, a niektóre lokalne media 
nadały mojej chęci spotkania się 
z Wami charakter ciekawostki. 
Byli też tacy, którzy mnie wspie-
rali, jak np. burmistrz Golba, któ-
ry na moim facebook`u podsu-
mował mój pomysł tymi słowy: 
„Przyznaję, że to piękny wyraz 
szacunku dla własnych miesz-
kańców. Gratuluję”. Dobrze było 
indywidualnie się z Państwem 
spotkać – wiele Waszych spo-
strzeżeń jest naprawdę wartych 
zaangażowania i realizacji. Jesz-
cze raz dziękuję za ciepłe przyję-
cie, a tych Państwa, których nie 
zastałem w domach - jeżeli tylko 
chcecie porozmawiać - zapra-
szam do mojego gabinetu. 
 Wszystkim mieszkańcom 
Miasta i Gminy Szczawnica jesz-
cze raz życzę, by nowy rok był dla 
Was czasem spełnionych planów 
i marzeń. Życzę Państwu również 
zdrowia, szczęścia,  życzliwości 
oraz jak najwięcej dobrych dni, 
o których chce się pamiętać jak 
najdłużej!

Grzegorz Niezgoda
Burmistrz Miasta i Gminy 

Szczawnica
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WYDARZENIE

W czwartkowy wieczór, 1 grud-
nia 2016r., w Muzycznej Owczar-
ni w Jaworkach miało miejsce nie-
codzienne wydarzenie - benefis 
Wieńczysława Kołodziejskiego 
- twórcy przystani dla artystów.

Słowo wstępne wygłosił Piotr 
Gąsienica .

Następnie głos zabrał benefi-
sant, który w swoisty dla siebie 
sposób, poinformował zaproszo-
nych gości, ze benefis to ostatnie 
wydarzenie, którego sobie w ży-
ciu życzył.  

Historia klubu muzycznego 
„Muzyczna Owczarnia” została 
przedstawiona w kilkunastomi-
nutowym filmie, po którym zapro-
szeni goście mogli usłyszeć „pu-

bliczną spowiedź” benefisanta.
Wieńczysław Kołodziejski uro-

dził się w 1950 w Nowym Targu 
na ul. Kowaniec. Dzieciństwo jak 
to określił miał wspaniałe, jego 
ojciec znany i ceniony adwokat 

zaszczepił w nim miłość 
do książek, zwłaszcza hi-
storycznych. Matka nie 
pracowała zajmowała się 
domem i dziećmi. On sam 
miał prywatnego korepe-
tytora malarstwa, nauczył 
się także grać na fortepia-
nie. Jako nastolatek zało-
żył z kolegami klub mu-
zyczny w Nowym Targu, 
w którym grał na gitarze 

basowej. W 
czasie studiów 
p raw n i c z yc h 
w Krakowie 
poznał wielu 
aktorów i arty-
stów z niektó-
rymi się nawet 
zaprzyjaźnił. 

K o l e j n y m 
etapem jego 
życia były stu-
dia w Warsza-

wie, po których rozpoczął pracę 
zawodową, m.in. w Zakopanem, 
gdzie mieszkał wraz z żoną. Po 
kilku latach chciał zamieszkać 
ponownie w swoim rodzinnym 
domu, lecz przypadkiem natknął 
się na ofertę sprzedaży domu 

w Jaworkach. Dom ten kupił i 
przeniósł się na stałe w Pieniny. 
Następnie zakupił opuszczoną 
owczarnię, rozebrał ją i przeniósł 
z Czarnej Wody na swoją działkę 
obok domu. Tak spełniło się jed-
no z jego największych marzeń, 
powstał klub muzyczny mający 
niepowtarzalny charakter i duszę. 
Miejsce, w którym, jak powiedział 
gość specjalny benefisu Piotr 
Wyleżoł - pianista, kompozytor, 

pedagog., każdy muzyk chciałby 
wystąpić. Następnie pan Piotr 
ze specjalna dedykacją dla Wiet-
ka zagrał kilka fortepianowych 
utworów.

Po krótkim koncercie zaprosze-
ni goście z Burmistrzem Szczaw-
nicy Grzegorzem Niezgodą na 
czele, złożyli Panu Wieńczysła-
wowi życzenia. Wzniesiono także 
toast przy akompaniamencie ka-
peli góralskiej Białopotocanie.
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Burmistrz Miasta i Gmi-
ny  Szczawnica informuje, że 
od dnia 1 styczna 2017r. ulega 
zmianie metoda naliczania opła-
ty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi i wysokość tej 
opłaty.

Na  podstawie ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w 
gminach dokonano wyboru me-
tody ustalenia opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalny-
mi, od właścicieli nieruchomości 
na których zamieszkują miesz-
kańcy jako iloczynu liczby osób 
zamieszkujących daną nieru-
chomość oraz  stawki  określo-
nej w uchwale Rady Miejskiej nr 
XXVII/202/2016. Dodatkowo 
systemem objęto nieruchomo-
ści, których część zamieszkują 
mieszkańcy, a w części jest pro-
wadzona działalność gospodar-
cza. Zgodnie z ww uchwałą mie-
sięczna stawka opłaty wynosi

-  7 zł od mieszkańca w  przy-
padku selektywnego zbierania 
odpadów 

-  21 zł od mieszkańca  w przy-
padku gdy odpady nie są zbiera-
ne selektywnie.

-  0,60 zł  za  m2 powierzchni 
lokalu z nieruchomości w części 
zamieszkałych, a w części nieza-
mieszkałych, ale na których po-
wstają odpady zbierane w spo-
sób selektywny

- 1,80 zł za m2 powierzchni 
z nieruchomości w części za-
mieszkałych, a w części nie-
zamieszkałych, ale na których 
powstają odpady zbierane w 
sposób  nieselektywny.

Zmiany w  opłacie za za gospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi nie dotyczą nieruchomo-
ści na których prowadzona jest 

działalność przez 12 miesięcy.
W związku z powyższymi 

zmianami, wszyscy właściciele 
nieruchomości zamieszkałych, 
są zobowiązani do złożenia 
nowych deklaracji  do Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica, ul. 
Szalaya 103, 34-460 Szczaw-
nica. Deklaracje o wysokości 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi mogą być 
składane za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej 

zgodnie z zasadami określony-
mi w Uchwale Rady Miejskiej nr 
XXVII/203/2016. 

Stawki opłaty za posiadanie 
psa, opłaty miejscowej, opłaty 
uzdrowiskowej nie uległy zmia-
nie.  W zakresie podatku od 
nieruchomości uległy zmianie 
stawki od budynków związa-
nych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych.    
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PRZEPISANE Z TABLICY SZKOLNEJ

Koniec roku kalendarzowego sprzyja zawsze podsumowaniom. Dla 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy ostatnie miesiące były owocne i 
obfitowały w wiele ciekawych wydarzeń.

We wrześniu w SP nr 1 oraz LO im. Stefana Żeromskiego w Krościenku 
n.D odbyły się Otwarte Mistrzostwa Ośrodka Sportowego Pieniny oraz I 
Memoriał Zdzisława Soliwody w szachach. W kategorii szkół podstawo-
wych wystartowało ponad pięćdziesięciu zawodników reprezentujących 
trzynaści szkół . Uczniowie SP 1 w Szczawnicy zajęli odpowiednio: Oli-
wier Kurnyta -  III miejsce, Piotr Symela VI, Michał Szkarłat - VII, Łukasz 
Gabryś  - X.

Po raz kolejny uczniowie SP 1 w Szczawnicy reprezentowali szkołę w 
eliminacjach rejonowych do Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji 
Religijnej o Pierścień św. Kingi. Impreza ta cieszy się ogromną popular-
nością, a w tym  roku odnotowano ponad 1000 zgłoszeń z całej Polski.  
Finalistami tych przesłuchań zostało dwoje uczniów - Michał Różany i Jo-
asia Aleksiewicz. Wzięli oni udział w finałowych przesłuchaniach, które 
odbyły się w Kopalni Soli Bochnia.

Imprezą, w której uczniowie SP 1 w Szczawnicy biorą udział już od kil-
ku lat jest Małopolski Konkurs Piosenki Angielskiej w Miechowie. W te-
gorocznym przeglądzie wystąpiły: Aleksandra Mastalska, Anna Różana, 
Łucja Tokarczyk i Natalia Węglarz czyli zespół Happy Willows. Swoim wykonaniem piosenki Jasmine Thomp-
son "Willow" dziewczynki skradły serca publiczności oraz jurorów i stanęły na najwyższym stopniu podium. 
SP 1 w Szczawnicy ma również wspaniałych sportowców. W listopadzie reprezentanci szkoły wzięli udział w 
Turnieju Ligi Popradzkiej, który odbył się w Starym Sączu. Po rozgrywkach, drużyna zajęła czwarte miejsce, 
zdobywając taką samą liczbę punktów, jak ekipa zwycięska.

Zapraszamy również na stronę: www.sp1.szczawnica.pl, gdzie można przeczytać o wszystkich innych wy-
darzeniach z życia szkoły.

11 grudnia grupa wolontariuszy z naszego szczawnickiego gimnazjum razem z paniami D. Urban i K. Cie-
sielką wyruszyła do Wieliczki na spotkanie z podopiecznymi Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. Jak co roku 
wcześniej w szkole została przeprowadzona akcja „Mikołaj za piątaka”. Młodzież zbierała do puszek przygoto-
wanych w klasach pieniądze na doposażenie nowopowstałego w Krakowie Centrum Opieki Wyręczającej dla 
Osób Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych. Do Akcji przyłączyli się również sponsorzy popierający nasze dzia-
łania i dzięki wspólnym wysiłkom mogliśmy przekazać prezenty dla ciężko chorej małej Mariki i jej rodziny. 
To taka „Szlachetna paczka” od społeczności naszego gimnazjum. Prezent zawierał żywność, środki czystości, 
odzież i zabawki. Podarunek zawieźliśmy do Wieliczki, gdzie również uczestniczyliśmy we wzruszającym spo-
tkaniu Mikołajkowym dla małych podopiecznych krakowskiego hospicjum. Nasi uczniowie umilili dzieciom  
oczekiwanie na Mikołaja śpiewem. Chór pod opieką pani D. Urban sprawił wszystkim obecnym na spotkaniu 
ogromną przyjemność, cała sala śpiewała razem z uczniami ze Szczawnicy. Pani K. Ciesielka i pani D. Urban 
wraz z wolontariuszami przekazały dodatkowo na ręce pani prezes Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci upo-
minki w postaci książek z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnicy, również książkę i kalendarze promują-
ce Szczawnicę i Pieniny podarowały władze samorządowe 
naszego miasta, a gimnazjum wsparło chore dzieci tabli-
cą…. Po zakończeniu części oficjalnej uczestniczyliśmy w 
wigilijnym spotkaniu podopiecznych hospicjum i ich rodzin, 
rozmawiając z nimi, bawiąc się i śpiewając wspólnie kolędy. 
Wieczorem powróciliśmy do Szczawnicy pełni wrażeń, ale 
przede wszystkim refleksji na temat kruchości naszego ży-
cia i dostrzegania w nim tego, co jest najważniejsze.

 Chcielibyśmy podziękować wszystkim instytucjom, skle-
pom, aptekom oraz osobom prywatnym za pomoc i wspar-
cie w tworzeniu tego niezwykłego prezentu dla Mariki 
oraz umożliwieniu nam wzięcia udziału w spotkaniu świą-
tecznym dla podopiecznych Małopolskiego Hospicjum dla 
Dzieci w Krakowie.
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FOTO FLASH

SYLWESTER 2016 W SZCZAWNICY
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OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  
informuje, że na tablicach ogłoszeń w 
budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczaw-
nica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie 
internetowej www.szczawnica.pl w ter-
minie od 02 stycznia 2017r. do 23 stycz-
nia 2017 r.   wywieszono wykaz nieru-
chomości stanowiących własność Miasta 
i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

1. oddania w najem w trybie bezprze-
targowym na rzecz wnioskodawcy :

- lokal o powierzchni użytkowej 12,36 
m2 położony w budynku Szczawnicy przy 
ul. Zdrojowa 2 z przeznaczeniem na pro-
wadzenie działalności gospodarczej na 
okres 3 lat.

2. sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz Najemcy :

- lokal mieszkalny nr 4 położony w 
Szczawnicy przy ul. Szalaya 49 

Uchwały podjęte na XXVII zwyczajnej 
sesji Rady, w dniu 5 grudnia 2016 roku:

 Nr XXVII/197/2016 w sprawie 
oświadczenia Rady Miejskiej w Szczaw-
nicy dotyczącego działek przekazanych w 
drodze darowizny na rzecz Województwa 
Małopolskiego,

 Nr XXVII/198/2016 w sprawie 
zmian w Uchwale Nr XXIII/167/2008 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 
maja 2008 r, 

 Nr XXVII/199/2016 w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkol-
nych szkół podstawowych i innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzo-
nych na terenie Miasta i Gminy Szczawni-
ca oraz trybu i zakresu kontroli prawidło-
wości pobrania i wykorzystywania dotacji,

 Nr XXVII/200/2016 w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Miasta i Gminy Szczaw-
nica,

 Nr XXVII/201/2016 w sprawie 
zmiany w Uchwale Nr XXIII/165/2016 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 
sierpnia 2016 r w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospo-
darowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomo-
ści opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica,

 Nr XXVII/202/2016 w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalania wysokości tej opłaty, 

 Nr XXVII/203/2016 w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 Nr XXVII/204/2016 w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości, 

 Nr XXVII/205/2016 w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych,
 Nr XXVII/206/2016 w sprawie 

zmiany uchwały Nr XIV/105/2015 Rady 
Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopa-
da 2015 r. w sprawie opłaty targowej,

 Nr XXVII/207/2016 w sprawie 
nadania „Medalu za zasługi dla Miasta i 
Gminy Szczawnica im. Józefa Szalaya” dla 
Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Służeb-
niczek Najświętszej Maryi Panny Niepo-
kalanie Poczętej w Szczawnicy. 

Uchwały podjęte na XXVIII zwyczaj-
nej sesji Rady, w dniu 22 grudnia 2016 
roku:

 Nr XXVIII/208/2016 w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w 
trybie bezprzetargowym sieci kanaliza-
cji ogólnospławnej wraz z urządzeniami 
niezbędnymi do zapewnienia funkcjono-
wania sieci stanowiącej własność Miasta 
i Gminy Szczawnica,

 Nr XXVIII/209/2016 w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Miasta i Gminy Szczawnica,

 Nr XXVIII/210/2016 w sprawie 
zmian w Uchwale Nr XXVI/192/2016 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 21 
listopada 2016 roku w sprawie zmian w 
uchwale nr XIV/93/2015 z dnia 30 listo-
pada 2015 roku w sprawie Miejskiego 
Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia-
łania Narkomanii na rok 2016.

Uchwały podjęte na XXIX zwyczajnej 
sesji Rady, w dniu 30 grudnia 2016 roku:

 Uchwała Nr XXIX/211/2016 w 
sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie nieruchomości stanowiącej wła-
sność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie 
bezprzetargowym, 

 Uchwała Nr XXIX/212/2016 w 
sprawie zaopiniowania listy obszarów Na-
tura 2000 – Podkowce w Szczawnicy, 

 Uchwała Nr XXIX/213/2016 w 
sprawie zmian w budżecie i uchwale bu-
dżetowej Miasta  i Gminy Szczawnica na 
rok 2016, 

 Uchwała Nr XXIX/214/2016 w 
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica, 

 Uchwała Nr XXIX/215/2016 w 
sprawie nadania „Medalu za zasługi dla 
Miasta i Gminy Szczawnica im. Józefa Sza-
laya”,  

 Uchwała Nr XXIX/216/2016 w 
sprawie wyrażenia zgody na używanie w 
obrocie nazwy Miasta i Gminy Szczawni-
ca,

 Uchwała Nr XXIX/217/2016 w 
sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w 
Szczawnicy Nr XXVII/199/2016 z dnia 5 
grudnia 2016 roku.

***
Wyniki naborów  wniosków na podję-

cie działalności gospodarczej

Na grudniowym posiedzeniu Rady 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Gorce-Pieniny” zapadły  ważne decyzje 
dotyczące oceny i wyboru wniosków zło-
żonych w ramach:

Przedsięwzięcia 1.1.6 Podejmowanie 
działalności gospodarczej w sektorze tu-
rystycznym przez osoby do 30 roku życia 
i/lub kobiety oraz Przedsięwzięcia 1.2.1 
Podejmowanie działalności gospodarczej. 

W dwóch naborach zostało złożonych 
20 wniosków o przyznanie pomocy. Łącz-
na kwota dofinansowania o jaką ubiega-
li się wnioskodawcy to 1 200 000,00zł. 
Limit środków wskazany w ogłoszeniu o 
naborze wynosił 900 tys. zł. Rada Stowa-
rzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” wybrała 
do finansowania 12 wniosków, na łączną 
kwotę dofinansowania 720 tys. zł.  

Wszystkim, którzy zrobili pierwszy 
krok w kierunku pozyskania środków na 
podjęcie działalności gospodarczej skła-
dając wniosek o przyznanie pomocy ży-
czymy powodzenia w dalszych etapach 
weryfikacji.

Listy operacji wybranych do finanso-
wania zostały zamieszczone na stronie 
LGD pod linkiem www.leadergorce-pie-
niny.pl

Wyniki wyboru operacji na rozwijanie  
działalności gospodarczej

W dniu 11 grudnia 2016r.  Rada Sto-
warzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Gorce-Pieniny”   na posiedzeniu dokona-
ła  wyboru i oceny wniosków złożonych w 
ramach:

 Przedsięwzięcia 1.1.2  Tworzenie 
lub rozwój atrakcyjnych produktów tu-
rystycznych wykorzystujących zasoby 
kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD 
w tym produktów innowacyjnych oraz  
Przedsięwzięcia 1.2.3 Rozwój działalności 
gospodarczej.  

W przeprowadzonych naborach zo-
stało złożonych 7 wniosków o przyzna-
nie pomocy na rozwijanie istniejących już 
przedsiębiorstw. Łączna kwota dofinan-
sowania o jaką ubiegali się wnioskodawcy 
w ramach naborów to 1 105 805 zł. Limit 
środków w obu naborach wynosił 1 350 
000 zł. 

Rada Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pie-
niny” wybrała do finansowania 5 wnio-
sków, na łączną kwotę dofinansowania  
699 788 zł.  

Wszystkim, którzy zrobili pierwszy 
krok w kierunku pozyskania środków na  
rozwój działalności gospodarczej składa-
jąc wniosek o przyznanie pomocy życzy-
my powodzenia w dalszych etapach we-
ryfikacji.

Z listami  operacji wybranych do finan-
sowania można zapoznać się na stronie 
LGD pod linkiem www.leadergorce-pie-
niny.pl

Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny”
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Jak się pali, 
to musi się kopcić 

– wydaje się to odwiecznym 
prawem przyrody. A jednak 
można inaczej: są sposoby, by 
spalać węgiel i drewno bez 
syfu i udręki. Obojętnie jakim 
paliwem palisz i jak tani, stary 
i brzydki jest twój piec czy ko-
cioł – łatwo możesz palić eko-
nomicznie. Oszczędzisz opał, 
mnóstwo czasu oraz nerwów, 
bo pozbędziesz się większości 
problemów w kotłowni.

Smog – to paliwo lata w po-
wietrzu!

Coraz więcej mówi się, że 
dym jest szkodliwy dla zdro-
wia. Ale nadal nikt nie zasta-
nawia się, czym właściwie jest 
dym i czy naprawdę ogrzewa-
jąc domy musimy się wędzić?

Dym to palne gazy uwalnia-
ne z węgla i drewna w miarę 

ich podgrzewania. To nie jakiś 
tam smrodek lecz wartościo-
wa część tych paliw – w każdej 
tonie węgla jest ~300kg ga-
zów, w tonie drewna – ponad 
700kg! Szkopuł w tym, że te 
gazy palą się dopiero w tempe-
raturach rzędu 400-500st.C. 
W prawidłowo obsługiwanym 
palenisku są takie tempera-
tury, więc dym w większości 
się spala i u wylotu komina 
widoczne są (niemal) przezro-
czyste spaliny. Tak powinno 
wyglądać poprawne, ekono-
miczne spalanie węgla i drew-
na.

Niestety w większości jeste-
śmy nauczeni tylko nieekono-
micznego palenia – ładujemy 
duże ilości paliwa prosto na żar. 
Skutkiem zasypania paleniska 
nadmiarem zimnych kamieni 
jest jego wygaszenie – tempe-
ratura staje się zbyt niska, aby 

dym mógł się spalać. Dlatego 
kominem wylatują siwe kłęby 
oparów smoły węglowej lub 
drzewnej – które są palne, ale 
my nie dajemy im szansy się 
spalić. Potem na ulicy wdycha-
my własne i cudze niespalone 
paliwo! Trudno o głupszy ro-
dzaj marnotrawstwa. A na tym 
się problem nie kończy! Skoro 
produkujemy sobie smog, to 
za chwilę, w ramach jego zwal-
czania i dla naszego rzecz jasna 
dobra, będziemy zmuszeni wy-
mienić kopcące kotły i piece na 
takie, które kopcić nie będą – a 
są droższe w zakupie i paliwo 
do nich musi być z najwyższej 
półki.

Ekonomiczne spalanie – jak 
to się robi?

Ekonomiczne spalanie węgla 
i drewna polega na spalaniu 
tych paliw w całości, czyli wraz 
z palnymi gazami, poprzez 
stworzenie im możliwości spa-
lania się. Gdy owe gazy zosta-
ną spalone, wtedy kominem 
nie ma prawa wylecieć nic in-
nego jak (niemal) przejrzyste 
spaliny. Jest na to kilka metod 
– od najprostszych do najlep-
szych.

Dokładanie mniejszymi por-
cjami

Wściekłe kopcenie jest 
efektem wrzucania zbyt wiel-
kiej porcji paliwa na zbyt małą 
porcję żaru. Najprościej więc 
poprawić sytuację w palenisku 
dokładając mniejszymi porcja-
mi.

Mała porcja to taka ilość pa-
liwa, po której dorzuceniu w 
kotle stale hula ogień. Im wię-
cej na ruszcie żaru i im inten-
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sywniej się on pali, tym więcej 
na raz można dołożyć bez zdu-
szenia płomieni. Póki w kotle 
hula ogień, większość gazów 
jest spalana – i tak być powin-
no.

Palenie kroczące
Złe skutki sypania paliwa na 

żar można zniwelować dokła-
dając… obok żaru. Po prostu 
przed dołożeniem przegarnia 
się żar na tył kotła, po czym 
na pustą część rusztu sypie 
się świeżą porcję opału, tak by 
stykała się z żarem bokiem, ale 
go nie przykrywała. Nowa por-
cja paliwa pomału rozpala się 
od żaru a uwalniane gazy mają 
szansę spalić się w wysokiej 
temperaturze.

Metodę tę warto stosować 
zwłaszcza w piecach z długim 
a niskim paleniskiem, np. pie-
cach kuchennych. Po prostu 
zamiast kłaść nowe porcje pa-
liwa na wierzch żaru, przesu-
wa się żar do tyłu, a z przodu 
dokłada nową porcję paliwa.

Rozpalanie od góry
Jest to metoda najlepsza ale 

i najbardziej „rewolucyjna”. 
Sprowadza się do załadowa-
nia większej ilości paliwa i od-

palenia rozpałki na wierzchu 
stosu paliwa. Wbrew pozorom 
węgiel czy drewno bez proble-
mu się zapali a wszystkie palne 
gazy w drodze do komina będą 
musiały przejść przez żar, co 
skutecznie je dopali. Według 
takiej właśnie zasady działają 

nowoczesne kotły podajniko-
we i głównie dzięki temu spa-
lają węgiel bezdymnie.

Rozpalanie od góry można 
stosować w większości pieców 
i kotłów oraz w kominkach – 
wszędzie tam, gdzie powietrze 
podawane jest pod paliwo, a 
spaliny wydostają się otworem 
u góry komory paleniskowej. 
Jest to metoda cykliczna: roz-
pala się większą porcję paliwa 
i nie dokłada w międzyczasie. 
Oczywiście w miarę potrzeb 
można pod koniec palenia do-
łożyć opału np. metodą kro-
czącą.

Materiał przygotowany 
przez Wojciecha Tretera Czy-
ste Ogrzewanie.pl
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Podsumowanie Roku 
Szalayowskiego

Jako wyraz szacunku i wdzięcz-
ności dla Józefa Stefana Szalaya, 
który w szczególny sposób zasłu-
żył się dla pienińskiego kurortu, 7 
stycznia 2016r. podczas uroczy-
stej sesji szczawniccy radni pod-
jęli uchwałę ustanawiającą rok 
2016 - Rokiem Szalayowskim. 

23 lutego nastąpiła kolejna 
odsłona Roku Szalayowskiego. Z 
okazji 214 rocznicy urodzin Józe-
fa Stefana zorganizowany został 
Kulig Szalayowski.

Wówczas poeta i gawędziarz 
Andrzej Dziedzina Wiwer opo-
wiedział o jego ogromnych za-
sługach  dla rozwoju Uzdrowiska 
Szczawnica, turystyki pieniń-
skiej, flisactwa oraz dla miejsco-
wej ludności, w tym stworzenia 
przez Szalaya unikatowego sys-
temu oznaczania domów góral-
skich, malowanymi przez siebie 
tablicami.

19 marca 2016r. w imieniny 
Józefa w Muzeum Pienińskim 
w Szlachtowej odbyła się kolej-
na odsłona imprez związanych z 
obchodzonym Rokiem Szalayow-
skim. Tak podniosłe wydarzenie 
nie mogło obyć się bez główne-
go solenizanta Józefa Szalaya, 
w którego postać wcielił się pan 
Ludwik Ciesielka - aktor teatru 
amatorskiego, a żonę Patrona 
Matyldą odegrała pani Barbara 
Szela ze Stowarzyszenia  Młodzi 
Inaczej 60+.

Głównym punktem progra-
mu była prelekcja pani Barbary 
Węglarz, która we 
wstępie zaznaczy-
ła, że „Dokonania 
Józefa Szalaya dla 
Szczawnicy, dla re-
gionu pienińskiego, 
dla uzdrowiska, dla 
turystyki są nie do 
przecenienia i o tym 
wszyscy wiemy, 
natomiast to życie 
prywatne jest nam 
mniej znane.” Koń-
cząc swój wykład 
pani kustosz poprosiła o występ 
Szczawnicki Chór Kameralny 
pod batutą Agnieszki Żarskiej.

Kwietniowa odsłona Roku Sza-
layowskiego połączona została 
z otwarciem sezonu flisackiego i 
turystycznego w Pieninach. Uro-

czystości rozpoczęły się 23 
kwietnia 2016r. na przystani 
flisackiej w Sromowcach Ką-
tach od Mszy Świętej, konce-
lebrowanej pod przewodnic-
twem biskupa pomocniczego 
Diecezji Tarnowskiej - Stani-
sława Salaterskiego.

Po nabożeństwie ks. biskup 
dokonał poświęcenia łodzi fli-

sackich, a  Marszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego Jacek Krupa 

wspólnie z Członkiem Zarządu 
Leszkiem Zegzdą zainaugurowa-
li otwarcie sezonu poprzez sym-
boliczne przecięcie tzw. „spry-
ski”. Imprezę uświetniło swoją 
obecnością Bractwo Kurkowe. 
Wieczorem na scenie plenero-
wej wystąpiła Grupa Śpiewacza 
Flisaków Pienińskich, a także od-
był się pokaz mody inspirowanej 
folklorem Lachów Sądeckich, Po-
górzan i Łemków we współcze-
snej interpretacji projektantki 
Marii Molendy. Gwiazdą wieczo-
ru, której występ zamknął pełen 
wrażeń dzień, był Zespół Lom-
bard.
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Uroczystości upamiętniające 
140 rocznicę śmierci Józefa Sza-
laya, przypadające na 11 maja 
rozpoczęły się w Parku Górnym 
pod pomnikiem twórcy szczaw-
nickiego uzdrowiska. Następnie 
zebrani przeszli do galerii Pijalni 
Wód Mineralnych, gdzie otwarta 
została okolicznościowa wysta-
wa pod tytułem „Wspomnienie 
o Józefie Szalayu”, przygotowa-
na przez panią Barbarę Węglarz. 
Zwieńczeniem uroczystości była 
Msza Święta na cmentarzu Sza-
layowskim sprawowana pod 
przewodnictwem Biskupa Diece-
zji Tarnowskiej Andrzeja Jeża. 

W dniach 6-11 czerwca odbyła 
się gra uliczna „Zaszalay w Pieni-
nach”. Zabawa ta miała kilka eta-
pów i 3 trasy o różnym stopniu 
trudności. Udział w niej wzięło 
14 drużyn, finał miał miejsce 11 
czerwca 2016r.

W kalen-
darz Roku 
S z a l a y o w -
skiego wpi-
sały się także 
t e g o r o c z n e 
Dni Przyjaźni 
P o l s ko - W ę -
gierskiej.  Za-
inaugurowa-
ne zostały 15 
lipca 2016r. 
konferencją 
w sali Jazz 
Baru Dwor-

ku Gościnnego. Naukową część 
spotkania rozpoczęła Dyrektor 
Pienińskiego Muzeum im. Józefa 
Szalaya w Szlachtowej - Barba-
ra Węglarz, 
która przed-
stawiła, przy-
g o t o w a n ą 
prezentację 
m u l t i m e -
dialną zaty-
t u ł o w a n ą 
„ A k a d e m i i 
U m i e j ę t n o -
ści zapisuję 
...”-   testa-
ment twórcy 
s z c z a w n i c -
kiego kurortu 
- Józefa Sza-
laya.

Następnie dr Imre Molnar – 
były dyplomata węgierski omó-

wił fenomen 
trwającej od 
ponad 1000 
lat przyjaź-
ni polsko-
-węgierskiej, 
z w r a c a j ą c 
s z c z e g ó l n ą 
uwagę na so-
lidarność po-
między naszy-
mi narodami. 
Z kolei prof. 
István Kovács 

w swoim wystąpieniu przedsta-
wił bohaterskie czyny Polaków 
biorących udział w węgierskiej 
Wiośnie Ludów oraz podkreślił 
rolę, jaką odegrali w walkach o 
niepodległość Węgier.

Ostatnim prelegentem był za-
służony dla rozwoju przyjaźni 
polsko-węgierskiej franciszkanin 
o. Paweł Cebula, który w swojej 
wypowiedzi odniósł się do roku 
1991, kiedy Jan Paweł II kończąc 
wizytę papieską na Węgrzech, 
skierował do biskupów słowa o 
specjalnym związku pomiędzy 
dwoma europejskimi narodami, 
które najlepiej obrazuje przysło-
wie „Polak, Węgier dwa bratanki 
i do szabli i do szklanki”. 

Kulminacyjnym, a zarazem naj-
bardziej wzruszającym punktem 
spotkania było wręczenie przez 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej - Kazimierza Zachwieję oraz 
Burmistrza Szczawnicy - Grzego-
rza Niezgodę, Medali za Zasługi 
dla Miasta i Gminy Szczawnica 
imienia Józefa Szalaya, trzem 
mieszkańcom Szczawnicy, którzy 
na przełomie 1956/1957 roku 
udzielili schronienia dwóm ucie-
kinierom z powstania węgier-
skiego. Medal przyznano Elżbie-
cie Zachwiei, Krystynie Papież 
oraz Janowi Wierciochowi. 
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Kolejny dzień tegorocznych 
obchodów Dni Przyjaźni rozpo-
czął się od meczu towarzy-
skiego, w którym piłkarze 
KS Jarmuta Szczawnica 
zmierzyli się z drużyną SK 
Vinica, grającą na co dzień w 
IV lidze słowackiej, złożoną 
w większości z zawodników 
mniejszości węgierskiej w 
Słowacji. Mecz zakończył się 
wynikiem 3:2 dla gości. 

Następnie miał miejsce 
koncert polsko – węgier-
ski. Koncert poprzedzony 
został wręczeniem przez Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej - 
Kazimierza Zachwieję oraz Bur-
mistrza Szczawnicy - Grzegorza 
Niezgodę Medali za Zasługi dla 
Miasta i Gminy Szczawnica imie-
nia Józefa Szalaya dwóm węgier-
skim dyplomatom: prof. Istva-
nowi Kovacsowi oraz dr Imre 
Molnarowi. Po części oficjalnej 
na scenie plenerowej zaprezen-

towała się grupa śpiewacza De-
renczanie i Dziecięcy Zespół Pie-
śni i Tańca „Ciardasie” z Czarnej 

Góry. Zwieńczeniem 
sobotniego wieczoru 
był występ zespo-
łu folkowego Tekla 
Klebetnica z Żywca, 
który wraz z pocho-
dzącym z Budapesz-
tu Robym Lakatosem 
- największym cy-
gańskim skrzypkiem, 
bawili publiczność do 
późnych godzin wie-

czornych.

Na zakończenie trzydniowych 
uroczystości, w niedzielę 17 lip-
ca br. w Kaplicy Szalayowskiej w 
Parku Górnym odprawiona zo-
stała Msza Święta w intencji na-
rodów węgierskiego i polskiego.

W sierpniu, w związku 
z Rokiem Szalayowskim 
zorganizowany został  w 
Szczawnicy koncert „Mu-
zyka Wielu Kultur”. 

 17 września 
2016r., zapro-
szeni goście 
i mieszkańcy 
Szczawnicy ko-
rowodem ulicz-
nym przeszli do 
dworu Józefa 
Szalaya zlokali-
zowanego przy 
potoku Grajca-
rek. Gospodarz 

posiadłości powitał za-
proszonych gości. Pani 
Barbara Węglarz zabrała 
uczestników uroczystości 

w podróż po dawnej i obecnej uli-
cy Józefa Szalaya. 

Kulminacyjnym punktem uro-
czystości było wręczenie przez 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej - Kazimierza Zachwieję oraz 
Burmistrza Szczawnicy - Grzego-
rza Niezgodę, Medalu za Zasługi 
dla Miasta i Gminy Szczawnica 
imienia Józefa Szalaya. Laure-
atem tego wyjątkowego odzna-
czenia został pan Jan Malinowski 
(Matruniok) – szczawniczanin, 
kolekcjoner, regionalista, znaw-
ca historii Szczawnicy i okolic, 
właściciel prywatnej Izby Regio-
nalnej im. Andrzeja, Anieli (rodzi-
ców) i Michała (brata) Malinow-
skich, przy ul. Szalaya 96, którą 
otworzył w latach 90. XX wieku.
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Jubileusz 125 lecia pracy Zgroma-
dzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w 
Szczawnicy był okazją, by Rada Miejska 
wyraziła podziękowanie i uznanie dla 
Sióstr, nadając Zgromadzeniu Medal za 
zasługi dla Miasta i Gminy Szczawnica 
im. Józefa Szalaya.  Uroczyste wręcze-
nie Medalu, odbyło się na XXVIII sesji 
Rady, w dniu 22 grudnia.

Medal został wręczony na ręce Mat-
ki Prowincjonalnej Zgromadzenia Bro-
nisławy Wieczorek, która na tę okazję 
przybyła wraz z gronem sióstr z Tar-
nowa, Siostry Przełożonej Domu na 
„Skałce” Bogusławy Straub oraz Siostry 
Przełożonej Domu „Świtezianka” Józe-
fy Dziuba. 

Historia Zgromadzenia Zakonnego 
Sióstr Służebniczek Najświętszej Ma-
ryi Panny Niepokalanie Poczętej na 
szczawnickiej ziemi sięga roku 1885, 
kiedy to Adela Małuja, ziemianka z 
Kresów Wschodnich, przekazała willę 
będącą jej własnością na rzecz Fundacji 
dla Ubogich Chorych. 

W październiku 1890 roku, na proś-
bę pani Małuji, pracę przy chorych pod-
jęły trzy siostry ze Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek.

Siostry nie ograniczyły swojej pracy 
do opieki nad chorymi przebywający-
mi w willi „Małuja”, ale wyszły do miej-
scowej ludności, opiekując się chorymi 
przebywającymi w domach, a także, 
zwłaszcza w okresie zimowym, ucząc 
małe dzieci. Siostry, w miarę swoich 
możliwości, pomagały miejscowym cho-
rym i biednym także materialnie, dzieląc 
się żywnością.  

Siostry opiekowały się również ko-
ściołem, najpierw starym, już dzisiaj nie 
istniejącym, a od 1892 roku nowym ko-
ściołem parafialnym. 

Opiekę nad wystrojem i dekoracją 
kościoła parafialnego siostry Służeb-
niczki pełnią po dzień dzisiejszy. 

W trudnych i naznaczonych biedą 
warunkach lat I wojny światowej, a tak-
że panujących po niej epidemii, siostry 
towarzyszyły szczawnickiej ludności 
pełną poświęcenia pracą dla chorych i 
innych potrzebujących. 

Dowodem wdzięczności i sympatii, 
jaką Siostry cieszyły się wśród miesz-
kańców, były starania miejscowych 
władz świeckich i właściciela Uzdro-
wiska o zatrzymanie ich na terenie 
Szczawnicy, gdy w 1914 roku musiały 
opuścić budynek „Małuja”. Starania te 
doprowadziły do otwarcia Domu Zgro-
madzenia w budynku na „Skałce”, gdzie 

funkcjonuje on po dzień dzisiejszy.
Dom na „Skałce” był zawsze otwarty 

dla ludzi, którzy przychodzili do Sióstr 
w różnych potrzebach – po pomoc w 
chorobie, nieszczęściu, poradę, rozmo-
wę czy zwykłe życzliwe wysłuchanie.  
Siostry gromadziły także miejscowe 
kobiety, które przychodziły na „Skałkę” 
wieczorami by słuchać czytanych przez 
siostry książek, uczyć się szycia i goto-
wania. 

Szczególnym charyzmatem Zgroma-
dzenia, zgodnie z wolą założyciela – bł. 
Edmunda Bojanowskiego, jest opieka 
nad dziećmi, zwłaszcza małymi. Dzie-
ci, „towarzyszyły” Siostrom od samego 
początku ich pracy w Szczawnicy, kiedy 
to przychodziły 
zimą na naukę 
do willi „Małuja”, 
gdzie mogły się 
także ogrzać i do-
stać coś do jedze-
nia. 

Z chwilą utwo-
rzenia Domu 
Zgromadzenia na 
„Skałce”, rozpo-
częła się działal-
ność „ochronki”, 
którą Siostry Słu-
żebniczki pro-
wadzą do dnia 
d z i s i e j s z e g o . 
Ochronka, na 
przestrzeni lat nie uniknęła losu, jaki 
spotkał wiele instytucji kościelnych w 
latach komunizmu po II wojnie świato-
wej. O ile udało się jej przetrwać lata 
wojny, kiedy to siostry otaczały opie-
ką ponad siedemdziesięcioro dzieci, w 
roku 1962 ochronka została odebrana 
Siostrom i zamieniona w przedszkole 
państwowe, w którym zabraniano mo-
dlitwy i katechizacji, chociaż przedszko-
le to nadal funkcjonowało w budynku 
należącym do Zgromadzenia.

W tych trudnych czasach, Siostry wy-
kazały odwagę i determinację, otwie-
rając za zgodą proboszcza szczawnic-
kiej parafii „oddział katechetyczny” w 
domu parafialnym i sali św. Kingi. Po-
mimo gróźb i zakazów ze strony władz 
komunistycznych, księża parafii oraz 
Siostry Służebniczki, organizowali uro-
czystości religijne i święta patriotyczne, 
w których uczestniczyli licznie miesz-
kańcy Szczawnicy. Uroczystości te były 
dla Szczawniczan właściwie jedynym 
obszarem i wyrazem wolności, którą 
odważnie demonstrowali. Pomogły 
godnie przeżyć trudny czas i zachować 

tożsamość. 
Od 1983 roku, ochronka została po-

nownie otwarta w budynku „Na Skałce”,  
gdzie funkcjonuje do dzisiaj, pomimo 
kolejnych przeszkód, tym razem mają-
cych charakter losowy, tj. pożaru jaki 
miał miejsce w 1987 roku i zniszczył 
budynek. O potrzebie istnienia ochron-
ki Sióstr Służebniczek świadczy fakt, 
że dzieci przychodziły do niej nawet w 
trudnych warunkach lokalowych po po-
żarze.

W miejscowej społeczności, ochron-
ka jest popularna i potrzebna także dzi-
siaj, co potwierdza fakt, że zapisy do niej 
są dokonywane z kilkuletnim wyprze-
dzeniem. 

Drugim miejscem, w którym w 
Szczawnicy pełnią swoją misję Siostry 
Służebniczki, jest dom „Świtezianka”, 
który od 1933 roku Siostry wynajmują 
przyjezdnym, sprawując posługę dru-
giemu człowiekowi na wzór św. Marty. 
Jak same mówią, posłudze tej, pełnio-
nej w ukryciu kuchni, ogrodu, w zwy-
kłej codziennej pracy, towarzyszy cią-
gła modlitwa za szczawnickich gości i 
mieszkańców.  Praca i przykład Sióstr, 
pomaga wielu ludziom odpocząć, wrócić 
do sił fizycznych, ale też odkryć w życiu 
na nowo wymiar duchowy.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 
przez 125 lat swój obecności wśród 
szczawnickiej społeczności, stało się jej 
nieodłącznym elementem. Siostry od 
125 lat współtworzą historię miasta, 
oddając ogromne zasługi dla wprowa-
dzania w świat nauki i wychowywania 
kolejnych pokoleń oraz budowania du-
chowego i moralnego wymiaru życia 
jego mieszkańców. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Szczawnicy



SZCZAWNICKI BIULETYN SAMORZĄDOWYSTRONA  14

FOTO FLASH

Kolędnicy w Urzędzie Miasta i Gminy 
Szczawnica
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Międzynarodowy Puchar Polski 
Strongman w 2017 roku 

w Szczawnicy.

Siódmego grudnia 2016r. została podpisana 

umowa organizacji w Szczawnicy w roku 2017 

Międzynarodowego Pucharu Polski Strong-

man pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy 

Szczawnica Grzegorzem Niezgodą a przedsta-

wicielem Strongman Team Poland, znanym pol-

skim siłaczem Panem Tomaszem Kowalem. 

Planowane zawody odbędą się prawdopo-

dobnie 13 sierpnia w obsadzie międzynaro-

dowej. W sześciu konkurencjach transmito-

wanych przez TVP będzie brało udział ośmiu 

zawodników, a planowane zawody będą kilku-

krotnie pokazywane w sportowych kanałach 

telewizyjnych. Dodatkowo podczas całej im-

prezy odbędą się zawody dla „miejscowych si-

łaczy” prowadzone przez Roberta Burneikę.

W najbliższym czasie planuję rozmowy ze 

sponsorami poszczególnych konkurencji i mam 

nadzieję, że uda się zachęcić potencjalnych 

sponsorów do objęcia patronatem poszcze-

gólnych zmagań zawodników w zamian 

za reklamę w telewizji i kanałach sporto-

wych. Termin spotkania ze strongmanami 

w Szczawnicy został wybrany nie przypad-

kowo i mam nadzieję, że podczas „długie-

go sierpniowego weekendu” same zawody 

zgromadzą bardzo liczną publiczność.

KONKURS
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